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INDIC! .v 

FreitaR para o domínio municipal, com a condição 'de 
serem ali feitas obras dentro de certo prazo. Pags. 608 

' · a 701., 

Raymundo de Miranda: 

Discutinao a proposicão quE! proroga a mora.toria. 1?ags. i32 
e i33. 

Justificando emenda á proposição que proroga a mora
teria. Pags. 178 e 180. 

Ribeiro de Britto: 

Manifestando-se sobre o requerimento .de informaQões re
ferentes á expedição do SatelZite e fazendo conside
rações sobre a uolitica geral. J>ags. 195 a 2:1.8. 

Ruy Barbosa:. 

Tcr.'atando de assumptos relativos á administraoão do Mi
nisterio da Marinha. Pags. :1.04 a :1.28. 

Continuando o discurso anterior e justificando um pedido 
· de cópias de todos os documentos relativos á expedição 
do Satellite. Pags. :1.63 a :1.77. 

Tratando da administracão da pasta da Marinha e d·~fen
dendo o seu requerimento de informações sobre a ex-
pedição do Satellite. Pags. 223 a 242. · 

Fazendo declarações acerca do ·seu -requerimento de infor
macões sobre a expedição do Sateilite. Pag. 370 ., 

:Respondendo aos Srs. Pinheiro Machado e :A:. !A.zeredo no 
attinente á sua attitude quanto á politica e a admi
nistração do Governo do Marechal Hermes oo Fonseca. 
Pags. 480 a /~94, 547.a 569, 673 a 692 •. 

. Sá Freire: 

Discutindo a proposicão qu.e proroga a mora to ria. Pa
ginas :1.29 a 13:1.. 

Justificando uma emenda a proposição que abre o credito 
' de 5i. 680 :000$ para despezas com as estradas de ferro 

da União., }>ags. 3?1 a 373. 

· Defendendo uma emenda sua á proposição que autoriza o. 
1:evisão dos contractos para (Jonstruccl'i,o dé estradas de 
i erro .. Pags .. 40:1 ~ 40.2 .• , 

' 

. . 
... 

~·· I ' f'~ 
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Urhano Santos: 

~(Como. presidente) Dando as razões legaes porque não dá 
a palavra ao Sr. A. Azeredo para uma e;ID,licação P.es~ 
soai. Pags. 241 ·~ 242 •. 

Victorino Monteiro: 

Discutindo a proposição qu~ pre~~oll'a a moratoria.. Pa ... 
ginas ·131 ·e 132, 

Dando parecer sobre emendas ao orçamento da Guerra., 
· Pags. 571 e 572. 
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Ma.teria.s contida.s neste . volume 

.' 

Arbitramento: 

Approvacão. das· convenções ent).'e o Brazil, a Suécia. e. a 
, ·:qinamarca. ·(Proposições ns. 40 e 40 A, de 19ill). Pa-

gmas 479 e 702. · ... . 

Caixa de Conval'llio : 

.Suspensão ·do troco das notas desse estabeleciineuto· 'atá 
31 id'e dézembro de 191.5. (Projecto numero 16, de 
191·4!). Pags .. 2 e 25. 

Correio Geral: 
. ~ ' . 

Proposição n. ·514, de i9:L;4, garantinda o direito de accessci 
dos esta.fetas dessa repartição. :P"ags .. 91 e 136. 

Creditos·:-
I 

De 172$500, para pagamento ao .Sr. :Antonio Gomes. (Pro'-' 
posição n. 46, de 1914). Pags. 2; 25 e 5'5. 

De 355$010, para pagamentO ao Sr. João Vieira de Araujo. 
·(Proposição n. 47, de 19f4). Pags. 2, 25 e 55 •. 

De 20:007$437, para pagamento ao 2• tenente Pedro Ro
. drigues Barroso. (Proposição n. 38, de 1914); Paga. 27, 
· 28, 79 a 81, 243 e 288. • . 

De 13 :4:12$905, para pagamento do pessoal dispensado do 
Lazareto de Tamandaré, e para as despezas da sua con
servação. (Proposição n. 66, de 1•914). Pags. ;j4, 71 
e 243.. · · . 

De 126:793$296, para pagamento das despezas com a nm-
. dança da Camara dos· Deputados e de 139 :726$05li, ~up

plementar, na consignação «Material,, da verba ·s· da 
lei n. 2.842, de 3 de janeiro de 1914. ('Proposição im-
niero 68, de 1914). Pags. 34 a 36, 71 e 137. . 

De 13 :985$025, para pagamento de subvenção á JE:n:preila 
Fluvial Piauhyense .. (Proposição n. 89, de 1913). · Pa-
ginas 53 e 71. • ... 

De 1 :093$312, pará pagamento a Julio Victor Ross. (Pro. ' 
posioão n. 48, de 1914), Pag's. 5~ e 138 • 

.. 

/ 

. ' 

.• 

•, 



TIIX 

De 20:399$996, supp!ementar ~ ~sub-cpnsisnacão « Offi
ciaes aggregados.» (Proposiçao n. 43, de :19!4) ., Pa-: 
ginas 81 .a 83, 1.88 e 243. 

De 68 :4<1.6$760, para pagamento de despezas do Ministerio 
da Marinha. (Proposição n. 44, de 1914). Pags. 83, 84,· 
:1.89 e 287. · · 

De 62 :000$, supplementar á consignação· «Para officiaes e 
praças que se reformarem) e de 2:000$ para paga
mento de ajudas de custo a dois Deputados. (Propo
sicão n. 4.9, de 1914) . Pags. 84. a 86, :189 e 243 ,, 

De. 5:330$295, para pagamento a D. Antonia Viriato de Me
'deiros (.Proposição n. 56; de 1914). Pags. 86, 87, 189 
e 287. · · ·· · 

. . 
· De 33 :350$533J para pagamento a funecionarios do Minis

, terio da Agricultura. (Proposição n. 61, de 1914). Pa
ginas 85, 87, 189 e 288. . . 

]i)e 77 :922$350, para pagamentos a 'Antonio Dias da Silva. 
(Proposição n. 71, de :1914). Pags. 87 a 89, 189 e 288 .. 

De 5 :91.9$900, para pagamento ~ Seraphim Gonçalves No-. 
guerra. (Proposição n. 78, de 19:14) .·Pags. 90, :190 e 288. 

De 443:796$020,., para as obras do Hos~ital Central do 
. . Exercito. (Proposição n. 53, de :1914). Pags. 258 a 261, 

· 371 e 402. · 
De 5:1.. 680 :000$, para ·despezas com as estradas· de ferro 

da União. (:P.roposiQão n. 69, de 19:14). Pags. 261 a 263, 
371 a .374, 400 e 502. ., 

.De 206$SSO, pára pagamento a Antonio Teixeira Netto.· 
· (Proposição n. 77, de 1914.). Pags, 2M e 265, 402 e 693. 
De 698:577$:180, supplementar á verba- Imprensa Na

cional.e Diario Olficial .. (Proposição .n. 85, de :1914) •. 
Pags, 265, 400 e 502. . . 

De 27 :228$546, para pagamento a· « The Rio de Janeiro . 
City Improvements Company, · Limited.;Q (Proposição 
n: 72, de 1913) ~ Pag. 312. . . 

De 28 :·414$997, para offilliaes aggregados da Brigada Po
. licial, e de. 1 :000$, para ajuda de custo . ao Deputado 
·Ramiro Braga, (Proposição n. 50, de· :19ili). Pags. 333; 
334,. 503 e 694. · · 

De .10:028$7:1.5, para pagamento ao·sargento-ajudante, re-
1'ormado, Alfredo Candido Moreira. (Proposição nu.
mero 59, de 1914). Pags. 334, 335, 503 e 694 .. · . · 

De 135 :000$1 supplementar á verba 15-Casa de Detencão. 
(PropoSII)ãO n. 64, de ·1914). Pags. 335, 336, 502 e 693 ... 

'De. 128 :SOO$, para pagamento aos professores do Collegio· 
· 'Mllitar, e de 268:000$, supplement~r, .~ :verba .4•,_ 

• 

• 



Jli'DIOB 

Instrucção Militar. (Proposição n. 65, de 19111). Pa
ginas 337, 338, 503 e 69-í. 

De 999$996, para pagamento ao Sr. José Joaquim de Aze
. vedo Brandão. (Proposição n. 74, de 19i4). ,Pags. 338, 

339 e 503. 
De 75 :7 48$385, para pagamentos do Ministerio da .Agricul

~ura. (Proposição n. 79, de 1914). Pags. 340, 502 e 693. 
De 1. 500 :000$, para as despezas da pacificação do Contes

tado. (Proposição n. 80, de 1914). Pags. 340, 341, 502 
e 693. 

De 97 :299$459, · para restituição de impostos a Lu!z Her
mann & Comp. (Proposição n. 90, .de 1914) .. Pags. ~54, 

· 455 e 703. 
De 8:323$400, para pagamento ao pessoal do almoxarifado 

da Villa ProJetaria Marechal Hermes. (Proposição nu
mero :!8, de 1914). Pag. 456. 

De 785:977$633, supplementar á verba 15•- Policia do 
])istricto Federal. · (Proposição n, · 98, de HH4). Pa-
ginas 457, 458 e .703. · · ·. 
. . . 

De· 28 :725$024; para pagamento aos ajudantes de porteiro 
do Thesouro e a Manuel Emilio .da Silva. Pags. 693 
e 694.. · · / 

De 232:612$173, para pagamentos da Briga.da !Policial. 
(Proposição n. 75, de 19!4). Pag. 703. . 

De 900 :000$, supplementar á verba 2• da lei orçamentaria 
de 1914 .. (Proposiçãon. 7·8, de 1914). Pag. 703. . 

De 8 :323$400, para pagamentos, ·relativos á Villa ProJetaria 
Marechal Hermes, (Proposição n. 91, de 1914). Pn-

. . gina 703. . . 
De 26 :268$H4, para. pa.gamento ao Dr. Luiz :Alves Fer

reira .. (Proposição n. 100, de 1914). Pag. 704. . 

Declarações de voto: •· 

Do SR. EPITAOIO PESSOA: 

Sobre a proposição n. 86,' de. 1914, ampliando, aos prepa
radores da Escola Polytechnica, as vantagens do vita
liciedade. Pag. 476 a 478. 

Sobre o _parecer da <:ommissã~. de Constituição é Diplo
: ·m,!lOia, referente á successão presidencial no lj:stado do . 
. R10. Pag. 50i. 

DOs Sns. FRANCisco G'LYCERIO·E :AooLPHO GoRDO: 

-Sobre ó parecer da Commissão de Constituição ·e Diplo
~acia, referente á successão 'presidencial. no Estado do' 

. R1o. :pag; 501., . . . .. : _, ..... ___ ....., 
• 

I \·, 



' ' ·x JNDICE 

Do Sft. JOÃO LUIZ ALVES: 
.. . . 

~bre a proposição n. 87, de 1914, regulando a propriedade 
das rilinas. CParecer n. 172, do mesmo anno) .. Pags. 348 
a 352. 

Do SR. LooroLI>o DE BuLMõEs :· 

Sobre o parecer da Commissão de Constituição e Diplo
. macia, referente a successão péJ'esidencial no Estado do 
Rio. Pag. 490 e 500. , 

Do SR. ·MONiz FREIRE: 

Sobr.e o parecer da Commissão de Constituição e Diplo
macia, referente a successiio ... presidencial no Estado do 
Rio. ·Pag. 501. · 

DO SR. PIRES FERREIRA: 

Sobre a proposição' n. 97,· de 191-í,' fixanâo a despeza do 
Ministerio da Guerra para o exercício de 19'15, Pa
gina .498. 

Do SR. RIBEIRO GoNÇALVES: 

Sobre o parecer da Commissão de Constituição e Diplo
macia, referente a successão presidencial no Estado do 
!RJio de Janeiro. Pag. 501. · 

Demonstrações de pezM" pelo fallecimento do ex-intendente mu-. 
nicipal .Sr. Tertuliano da ,Ç)-ama Coelho. rPag. 49. 

Emendas: 
• 

Do SENAOO "' 
'A' proposição .n. 4'5, de 1913, concedendo um anno do li

canoa· a Honorio Gonçalves Ribeiro, sua:rda-cbaves da Estrada 
de Ferro Central do Brasil. Pag. 68. 

A' proposição n. 89, de 1913. abrindo credito para paga
mento ,á empreza Fluvial Pia:uhyense. ,Pags . .71 e. 97 ., 

iA' proposição n. 42. de 1914, fixando as foroas. navaes para 
· o exercício de 19i5. Pag. 546. · .. · 

Da Commissão de Finanças: , 

'A' .proposição n. 43, de .1914, autorizando a abertura do 
'credito de 20 :399$996; supplementàr á sub-designaoão 

• « Offioiaes aggregados ». (Parecer n. 138, de 1914). Pa-
ginas 81 a 83 e 189 •. . . · 

~· proposic~o .n .. 42, de 1914, fixando as forcas de mar para 
o exercicio de 19i5. (P11-recer n. 162, de 19H). Pa
!'inas 332,. 333 e 495, 



• 

INJ.liCE 

!A' !}roposicão' n. '88, de 1914, fixando a despeza do Minis
terio do Exterior para o exercício de 19·15. (Parecer. 
n. :171, de :1914). 1Pags. 343 a 348, /195 a 497 e 692_.J 

Lo\.' proposicão n. 97, de 19:14; ;fixando a despeza do 1\>Iinis
. terio da Guerra. (Parece'r n. 185, de 1914). Pags •. 458 

a ·476, 497 a 498 e 693 ., 

~· proposicão n. 05, -de 1914, fixando a despeza do Minis
terio da Viação .para o exercício de 1915. (Parecelll 

· il. 193, de 1914). Pags. 525 a 5116, 696, 697, 701 e 702., 

~· proposição n. :102, de :l9i4, fixando a despeza do Minis~ 
· terio da Agricultura para o exercício de 1915'. ·,(Pa .. 

recer n. 196, de ·1914). Pags. 622 a 641!. · 

Da Commissão de Justiça e Legislação: 

• 

A' proposição ·n. 38, de :1914, autorizando a abertura dó 
· .credito de 20:007$437, para pagamento ao 2• tenente 

Pedro Rodrigues Barroso .. (Parecer n. 121, de 1914);., . 
'Pags. 27, 28 e 243. 

' ' 

'A~ proposição n. 8, de 1913, reintegrando o Sr. Lucas Ri~ 
. beiro Bering, no cargo de chefe de secção da ·Alfan ... 
dega do Rio de Janeiro. Pags. 1'55 •. · , 

IA' proposição n. 33, de 1914, estabelecendo o arbitramento . 
· !Para :os honorarios de advogado. (Parecer n. 152, de 

1914). Pags. 221 a 223 . 
\ ' 

Dos Sas. w .. 'AZEREDO E JosÉ MuaTINHo:· 

IA' proposição n. 97, de 1914, fL"tando a despeza. do JV!inis~ 
! terio da Guerra para o exercício de 1915. Pag. 571., 

Do Sa. :AuGusTO DE v.~scoNcEi.t.os: 
' ' 

fA.' proposicão n. 95, de 1914, fixando a despeza do Minis
terio da Viação para o exereicio de 1915. Pags. 695, 
e 696:.1 ' 

Do 1SR. FRANCISCO SÁ: 

· :A' proposicão -n. 88, <le 1914, fixando a despeza dÓ Minis~ 
terio do Exteriorpara o exercício de 1915. Pag. 569., 

Do Sn. MEND:ms DE 'ALMEIDA: 
' . ' 

A' proposioiio n. 95, de 1914, fil:ando a despoza ·do Minis- · ' 
tel'io d~t Viação par.n o exel'cicio de i915. 



INDIOE 

Do Sn. PIRES FllRR.JJ:IRA : 

'A' proposição n. 95, de i 91li, fixando a despeza do Mínís
terio da Viação para o ex:ercicio de 1915. ·Pags. 695 
e 696. 

Do Sn. RAYMUNDO DE MIRAim.t:: 

A' proposição n. 82, de 1914, prorogando a moratoria. Pa-
ginas 133, 136 e 180. · . · . 

Dos SRs. SÁ FREIRE E Enrco .COELHO: 

'A' proposição n. 69, de 1914, abrindo o credito de réis 
. 51. 680 :000$, ·para despezas com as estradas de ferro 

da União. Pags. 37 i e 400. 
'A' proposição n. 72, de 1914, autorizando a revisão dos 

contractos, para construccão de estradas de ferro. •Pa
ginas 400 a 402. 

Dos Sns. VIC'OORINO ·MoNTEIRO E Eruco COELHO: 

fA' proposição n. 97, de 1914, fixando a despeza do .Minis
terío da Guerra para o exercício de 1915. Pag, ·572., 

Engenheiros ~ artilheiros m•itares: 

Concessão destes títulos aos alumnos da Escola Militar • 
. (P.roposici'ío n. 93, do 1914) • Pag. 478. 

J!'acultando aos alumnos da Escolà Militar proseguirem nos 
cursos de artilharia e engenharia, embora já sejam pri
meiros tenentes. (Proposição n. 84, de 1914). Pag. 524. 

Estradas de ferro: 

·Proposição n; 58, de 1914, concedendo favores para a oon
struccão de estradas de ferro. ('Pa,recer n. 146, .de 
1914). Pags. 96, 447 a 450~ · 

Proposição Ii. 72, de 1914, autorizando a r:evisão dos con
. traotos para construccão de estradas de ferro. (Pa
. reoer n. :158, de 1'914). Pags. 263. e 264, 400 a 402 e 502.· . ' . ' . 

•Forças de mar: 
' . 

Para o exercício de 1915. (Proposição n. '42, de :1914, com 
· ó parecer n. 149, do m~smo anno). Pags. :156 a 162, 

244, 287, 332, 495 e 546. 

Forços de terra: 

·Para o exercício de 19:15. (Proposioão n. 12:1, de :1914, com, 
o parecer n. 131, do mesmo'anno). Pags. 62 a 68, :188, 
332 e 495. 
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INDICI!: XIU 

Licençüa: · 

Ao Sr. Francisco Roberto Monteiro da Silva. · (ProP.osição 
· n. 34, de 1914). Pags. 2, 25 e 5'5, 

Ao Sr. Manoel Paschoal de Faria. (Proposição n. 45, de 
19:l4). Pags. 32, 70 e 137 ., . 

Ao Sr. :Aldo Kepler da Sílva. (·Pr•oposicão n. 52, de 191.4).: 
Pags. 33, 70 e :l37. 

:Ao Sr. :Arnaldo José Alves Pereira. (Proposição n. 51, de 
10:1.4); Pags. 54 e 72. 

' · Ao Sr. · Honorio Goncalves Ribeiro. (Proposição ·n. A5, de 
1913). Pags. 54 e 68. 

Ao Sr. Vicerite Ferrei:ra. (Proposioão n. 35, de i 9:1.4). Pa
. gina 54 •. 

Ao Dr. João Nery. inspector sanitario da Directoria Geral 
· de Saude Publica. (Projecto n. 18, de 1914). Pags. 257, 

258, 420 e 694. 
Ao Sr. AntoniQ Cal.'doso de Amorim. (Proposição n. 70, de 

. · 1914). Pags. 263, 402 e 694.. ' · 

· Ao Sr. José Alves :Ferretra. (Proposicã(l n. Si, de 19f.i)'. 
Pags .. 451 !l 1452. · · 

Ao Dr. Antonio :P:eck'o .Pimental. .. (Proposição n. 94, de 
'1914). Pags. 46i a 466. 

·r. 
Minas: J' I T f; .:.:=;:;:' 

. ' ' ' ' .} 

. .Proposição definindo o que se . deve entender por· minas e 
. estabelecendo as obrigações legaes a que as mesmas 

ficam sujeitas. Pags. 141.a 154, 348 a 352, 506 a 523., 

Moral:lria: 

Proposioiio n. '8'2, de 1914', pl'orogando a moratoria e dando 
·. outras providenciàs .. Pags. 1e9 a 136, :l78 a 187. 

Navegaçio: 

Contracto firmado pelo Governo com a companhia Costeira. 
(Parecer n. 133, de 1914). Pags. 68, 452, 453 e 695:: 

Orçamentos: 

Da despeza do Ministerio do Exterlor para o exercício de 
· . :l915. (Proposição n. 88, de 1914). Pags. 192 a 195, 
· · 343 a ·!48 e· 692. · . . 

Da deépeza do Ministerio da Viação J;lara o exercício de 
191~ .. (Proposição n. 95, de 1914). · Paga. Si-i a 331, 

_ 525 a 548, 6116 a 702.; 

"' 

' '\ 

' 
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Da dospeza rlo Ministr.l'io da Gncrru. p:n'n o exercido de 
:1915. ,(J?!roposicão n. 97, ode 10:1.4). Pags, 377 a ~02, 
458 a 476, 692 e 693., 

Da 'despeza do 1\finisterio da ·Marinha para o exerr.icio de 
• 1915. (Proposição n. 116, de 1914). Pags. 583 a 620. 

Da despeza do Ministerio da.iÚricultura para o exercício 
de 1915. (Proposição n. 102, dQ 1914). Pags. 409 a , 
.444, 622 a 664;, . · 

Jlareceres: 
D~ CoMMISSÃO DE FINANÇAS : 

N .• :1:22, de 19:14, sobre a proposição n. '•5; de 19:14, auLo
il'izando a concessão de um· anno de licenca a· Manoel t 
· Paschoal de Faria, sua:rda-í'rQios da Estrada de Fer_ro 
Central do.Brasil. Pag. 32. . 

·N., 123, de 1914, sobre a .proposioão n. 52, d~ 19:1.4, auto-· 
rizando a concessão de· um anno de licença a Aldo 
Kepler da Silva, praticante de 1 • classe da Adminis
ti"ação dos CoiTeios do Estado do Paraná. Pag. 33. 

N •. 124, de 1914, sobre 'a proposioão n. 66, de 1914, auto
. rizando a abertura. do credito de :13 :412$905,'para pa

gamento do pessoal dispensado -do Lazareto de Taman
daré e para as despezas da sua conservação. Pag. 34 . . ,_ - ' ' 

N. :12:5, de :1914, sobre a proposição n. G8, de :1!H4, auto-
. rizando a abertura dos ~creditas de :126 :793$296, para 
pagamento das despezas com a mudança da Can)ara 
dos Deputados, e de f39 :726$560, supplementar, na 
·consignação « Materiail>, da verba 8• da lei n. 2. 842, , 
de 3 de japeiro de 1914 .. Pags. 34 a 36 ·: 

N ., 126, de, 1914, sobre o projecto n. 14, de 19:14, a~tori
zando a pl'omooão ao posto de :l •' ·sargento, para a re~ 
•forma no de 2• tenenie, do cabo ·Francisco tManoel do _ 

' • Almeida. Pags. '36 'O 37 ., · · . · . . · · 
N. :137, de 1914, sobre •a proposição n. 38, de 1914, auto

rizando a .abertura do credito de 24 :007$437, para pa
gamento ao 2• tenente do exercito Pedro Rodrigues 
Barroso.· Pags. 79 a 8:1_,, . . 

N •. :138, de 19:14, sobre a proposicão n. 43, de :19:14, auto
rizando a abertura 1do credito de 20 :399$996, supplc-. 
mentar á sub-consignacão .« Officiacs aggregados » 

. (com emenda). Pags. 8:1. a 83. 
N •. i~9, de :1914, sobre a proposição n. 44, de 1914, auto
. . r1zando a abertura do credito de 68 :Mô$760, para. pa

gamento .de despezas do Ministerio da Marinha. Pa-
. ginas 83 ·:e 84 •: · . 

',I ' " o• •, 



. INTllCE 

N~ :140, de :l!H,l, sobre ·ú r•I·uposicão n. r19, de HlH, auto
rizando a abertura dos creditas de 62:000$, supplc
mentar á consisnação « Para officiaes e praças que se 
reformar~m », e de 2:000$ para pagamento de ajud111s 
de custo a dois Deputados. Pags. 84 a 86., 

N. 141; de 1914, sobre a proposição n. 56, de 1914, auto
rizando a abertura· do credito de 5 :330$295, para pa
gamento a .D. Antonia .Viriato de ~Medeiros. Pags. B6 
.t\ 87 •: 

N •. 142, de 1914, sobre a proposição n. 61, de 1914, auto
rizando a abertura do credito de 33:350$633, para pa
gamento a funccionarios do Ministerio da Agz:icultura. 
Pags. 86 e 8')1., .< .... : ····'"J''' .:.•1!·. 

N. 143, de 1914, -sobre a proposição n. 71, de 19U, auto
rizan'do a abertura do credito de 77:922$350, p:ara pa
gamento a Antonio Dias da Silva. Pags. 87 a 89. 

N .. 144, de 1914, sobre a proposição n. 76, de 19:1.4, auto
rizando a abertura do ·credito de 5 :919$900, para pa
gamento a Seraphim Gonçalves Nogueira. Pag, 90. 

N .. 145, de 1914; sobre. a .proposição n. 54, de. 1914, ga
!l'antindo o direito de accésso dos estafetas do Correio 
Geral. Pags. ·~1 e 136. 

N ;, 154, de f'l}14, sobre o projecto n. 18J de 1914, conce
. dendo um anno de licença ao Dr. Joao Nery, inspector 
· sanitario da Directoria Geral de Saude Publica. Pa
ginas 257 e 258. 

N ., 155, de 1914, sobre a proposição n. 63, de 1914, auto
rizando a abertura' cjo credito de 443 :796$020, para as 
obras do Hospital .Central do Exercito. Pags. 258 a 261 •. 

N.: 156, de 1914,.sobre a. proposição n. 69, áe 1914, auto
. riza,ndo a abertura .do '";credito de 51.680:000$, para 

d!lspezas com as estradas de fevr.o da União. Pags.· 261 
a 263.: 

·N •. 157, de 1914, sobre a proposição n. 70, de 1914, conce
. dendo um anno de licença a ·Antonio Cardoso de 

. _ runorim, 2' escripturario da Delegacia Fiscal do The-
souro, na Bahia. Pag. 263. · ·.. · 

N. 158, de 1914, sobre a proposição n. 72, de 1914, auto
rizando ·a revisão.'· dos contractos para construccão de 
estradas de ferro. Pags. 263 e 264; . . . 

N ., :1'59, de 19:14, sobre a :proposição n. 77, de :1914, auto
"l'izando a abertura do credito de 206$850 para paga
mento a IA.ntonio Teixeira Netto. Pags. 2õ4' e 265., 

N~. 160, dtl :19:14, sobre a proposição n. 85, de 19f4, auto-
. rizando a abei·tura do credito de 698:577$180, supple-
. mentar a :verba....., Imprensa Nacional e Diario .Official. 

Pag. 265. . . · · .· · · · · · . 
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N. 161, de 1914, sobr·e a propÕsicão .n. 21 de 1914, fiXandd 
· as forcas de tecr·a para o eXC'i'Cicio de 1915. l>ag. 332 ., 

N. 162, de 1914, sobre a proposição n .. '4-, de 1914, fixando 
as foroas de mar para o. exerc!Clo de 1915. ,(Com 
emendas). Paga. 332 .e 333. . •. 

N. 163, de 1914, sobre a proposicão n. 501 ~~ 1914, abrindo 
os creditas de 28:414$997, para off1c1aes agregados 
da Brigada Policial, e de i :000$, para ajuda de custo 

· ao. Deputado. 'Ramiro Braga. Pags. 33::! e 334. 

'N. 164, de 1914, sobre a proposição n, 59, de 191~. abl'indo 
·O credito dfl 10:028$715; para pagamento ao sargento
ajudante· reformado, Alfredo Candido Moreira. Pa-
ginas 334 e 335',. ·. 

N. 165, de 1914, sobre a proposi~ão n. 64, de 1914, abrindo 
o credito de 135 :000$; supplementar á verbaiS•- .Casa 
de Detenção. Paga. 335 e 336., 

N. i66, de 1914, sobre a proposioão n. 65, de 1914, abrindo 
os creditas de ·128 :800$, para pagamento a professares 
do Collegio Militar L .e de ?68 :000$, . supplementar á 
:verba 4• ~ Instruccao Mil~tar. Pags. 337 .e 338., 

· N. 167, de 1914, sobre a proposição ni 7 4, de 1914, abrindo 
o credito de 999$996, para pagamento ao Dr; José 
Joaquim de Azey!')do Brandão. Paga. 338 e 339 .• , . 

N. 168, de 1914, sobre a proposição n •. 79, de 1914, abrindo 
o credito de 75:748$385, para pagamento do Miniaterio 
da .Agricultura •. Pag. 340~, · . 

N •• 169, de 1914, sobrá a .proposição n. 80, de 1914, abrindo 
o credito de 1.500 :000$, para as dcspezas da pacifi
cação do contestado. Pags • .340 e 341 •. 

. . 
N. 170, de 1914, sobre a proposição n. 89, .de 1914, rele

vando préscripcão a D. Maria Amalia Bu.loão .. Velloso.1 
Pag. 342. · 

N. m; de :19:l4êl sobre ~proposição n. 88, de 19U, fixando 
a despeza o 'Ministerio do Exterior par·a o exer~ioio 
de 1!H5 (Com emendas). Paga. 343 a 348.. · · · . 

.., 

'. 

N. :l76, de :1914, 'sobre a pro.PosiÓão n. 58~ de i9:l4, oonoe.. · 
. dendo favores para a construcção auma estrada de 
'ferro, de Cuyabá a Jangada, ou· S. José da Ri() Preto.; 
Pag.s. 447 a 450.~ 

N. f.77,. de :l9:l41 sobre a proposição n. 67, de :l9:l4 resu~ 
lando o Reg1stro Civil .(Com.emonda). Paga. 450'.e 451 .• : 

N. i 78, de 19:14, sobre a proposição. n. Si, de. :1914, con
cedendo licença a José, Alves Ferreira, conservador .de 
linha da Estrada de F~rro t:JA"tral do Brasil. Pags. 45:l 
~ ,.452.: . 

. . 



JXDJCJ: XVI!. 

N. ·1'70, dr. :lfll.í .-;rdll't! a.·,,,:npl•sir;üo ll. tltl, ui) :1\JJ í, appl'll
. vandcl o eonLt·twLo dn. Cnni/Hlllilia de Nnvegat'iio Co~

tldt·a. Pngs. ''·~2 ü IJ53. 
·l'i.· :!80, dn HH í, ~Oill.'i' a /li'OPll:iÍ0tLO 11. Ull, i,liJ J!ll.!,, nlH'ÜtdO 

o l:l'crlito •J•, \17 :~O\J~H5H, pat·n ·r·estituil)iio de impostos 
a Luiz HomHlllny & Cn111p • .Pagos •. ',5!, c .J5i:i. 

'N., '181, dn J01!r, sohn• a. fii'OfiOSiCtto 11. IS. de. Hlf.l, auto
rizando n. abel'turn. do IJI'nclito de 8:323$,.00 para paga
mento ,do ·pessoal t!G almoxariJ'ado da VHla ProJetaria 
.Mareehal Hm·mes. Pag·. ft5(i. 

N.: 1-82 •. <le :lO·J.\, sobr·cl a p!•o'posic.:io u. !H, rJ,) ·J!ll.'l, eo!lcu
dendo licen1;a ao Dr. Antonio Pedro tP.iment.el, inspector 
~auitario da Direef.ol'ia 1Geml do Saude •,Pu/Jlica. Pa-

N· .. 
ginas 405 ·e 4.00 .. · 

.183, de JOH, sol.we a provo:;i~ão u. 08, de JOH\ abl'indo 
fi ct·ediLcf ·dr. 785 :077$ü3::l, supplomontar tí \'t~t·ba U:i'
Poli c ia do Disll'iet.o l''ecleral. .Pags: li 57 " '138. 

•'N.~ J85, de 10[.\, sobm a JJ!WIOSit}iío n. Di, do HJJ.I. fixando 
a dospr.za do Minislel·io ·da Guerr·a (Com CllH!Uda~),.. 
:Pílgs •. Hi8 a. .'J7ô. 

N., J·VO,de :1\li.\, sobre a IH'oposiaão n. ::li, ·de :Ull'J, r·egu- ; 
!ando a fll'OJll'.icúado das minas. •llags. GOü a fí23. 

:x;, '103, de ·HlH, sobt·n ·a pl'ilposi1;ão n. !JiJ, dri HlJ 'J, J'i
xaudó a clcspezn. do .i\'linist.erio •da Vi:lefto pa1·a o excr
deio de 1015. (Com emendas) . .P~\"". G:!i:i -a il!JG. · 

,.·r • 1 

N ., .'i fiG, de 1 OH, sobre a propo5 i~rto ';\: !02, de J!JI.l, fixando 
rr dcspez;l <lo ·Minisl.el'io da ~\gri·eultw·a pnr·a o cxer
c.icio de :19Hi. (Com emendas). Pag1;. ü22 a GM. 

, 0'.\' DE ·COXSTJ'l'UIÇ,\o g DIPJ.O"f'\C!A: . ' 

N., :H2, de J!lU', so/Jrr o vulo uo Prcl'dlo do Distl'iel.o 
J•'edoral ít. J•esoluçiio do ·Consell1o ~lun icipnl, autori
zando eontàgcm ·de l.r!llJflO no cqmmissa1·io· du hygiene 
Dr. Dario~ dr · .Mcrwzr.s Pi ntn .. Pügs. l.i n 7. 

N ., ':11:3, de :I !JH, soln·e o vdo do l'rcl'eiln do .Disl.t·Ielo 
},edcral :í •L'CSO!llt)ão · li o ·coJJ.~o !110 .Muni e i Jln I J•cvognndo 
a u!Limu purt.e do t\l't. :1.", elo rle-erntn legislativo ·nu
muro L·IOi, de :12 de nowmlJI'O clf! :I!HJG. J>ngs, ·s :1 10. 

N., H4, de :l \lJ.I, sobre o vel.o do .Pr•t>fuilo do Disl.t·iel.o 
I<'edot·al ;í. J•ewluçiio do ConseH1o iHuni!lipal, mandando 
conl.ar l.empo a .Tosé 'Militiío dfl Sant'Anna, l'tmceirinn.rio 
d~. Inspe.etar·ia do ·.Mattus, Jal'dins, Cac.a c .PcJsea. J.la- · 
gmas 10 c 11.: · · 

:N' •! :j Hi, ·ll'e I!J.t-.1, soill'n {I velo do a"J.•cl'IJi!.o do Dfstr·ie/.() 
Ji'cdm·al :í. l'L'SO!lll)uo .do ·Conso!JJO •Municipal, mandaudo 
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contar tempo a José ü.v!aria G1•anado, funccionario dà 
Inspectoria de Mattas, Jardins, Caca e Pesca. Pags. 1Z 

. e :1.3.; , . 
N. 1i6, de~ 1914;. sobre ·o veto do Pref.ei.to do Di~tl'icLo 

Federal á Q·esolução do .Conselho Munw1p!l, conc~dendo 
a Alaór de Albuquerque ou cmpreza que orgaruzar, o 
direito de eÀ--plorar o serviço de lim:Qeza de chaminé~.; 
Pags. 13 a :18. . . 

N •. 117, de :1.914, sobre o veto do Prefeito. do Districto 
Federal á ·resolução do Conselho Municipal concedendo 
seis mezes de licença .a D. Polyxena Olympia Moreira 
Dias Ferrão, professora adjunta de 1" classe. ·Pags. :1.8 
e 19 •. 

N. 118, de 19:1.4, sobre~ o :veto do Prefeito do Districto 
Federal á resolução do Conselho Municipal, mandando 
contar tempo ao Dr. Girondino Esteves,· sub-commis-
sario de Hygiene. •Pags. i 9 e 21. · 

' j} •. 

N. 119, de :1.9:14, •Sobre o veto do Prefeitó do Districto 
Fede~.:al á ;resõlução do Conselho Municipal, concedendo 
jubilação a D. Elvira de Britto Lima, professora 
adjunta de 1• classe. Pags. 2:1. a 23. · 

N. :1.20, de :1.9:1.4,. sobre o véto do Prefeito do Distrfcto · 
Federal á resolução do ·Conselho Municipal, exigiil.do 
a carteira de identificação para os estipendiados · mu-
nicipaes. Pags. 23 a 25. · · 

• ' ' ' 1 • • .. • 

N. :1.28, de :J.li14, sobre o :veto do Prefeito do Djstricto 
Federal á resolução do Conselho Municipal, tornando 
extensivas ·aos serventes as disposições legislativas 
sóbre o montepio dos empregados municipaes. Pa
ginas 38 a 43 • 

. N. :129, de :1.9:1.4, .sobre o veto do Prefeito dó Districto 
Federal 'á rresolucão do Conselho Municipal, regulando 
o provimento dos ca;rgos de solicitadores da· :Prove
doria dos Feitos da Fazenda Municipal. Paga. 43 à 46 .• 1 

N. :130, de :19:1.4, sobre o· veto do Prefeito do Districto 
Federal á resolução do •Conselho. Municipal, . revali
dando a abertura dum credito para pagamento a José 

Militão de Sant'Anna. Pags. 46 a 49.. . 

N. 
. . . 

134, de. 1914, sobre o veto do Prefeito do Districto 
Federal á resolução. do Conselho Municipal, autori
zando a. concessão de licencas ao funccionario Jero~ 
nymc, Luiz da Costa Couto. ·Pags. 74· e 75., . 

N . .:1.35, de 1914, sobre o veto do Prefeito do ·mstricto 
Federal á resolução do Conselho Municipal, concedendo 

, aposentaoão a Francisco de Oliveira Bezerra, vetari ... 
. n;~~io do Matadou1:9 :d~ Sant~ !O;ruz., Pags. 176 ~ f/.7 .• : , 
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N .. 136, d!3 1914, sobr~ o veLo do Prefeito. 4o DistricLo 
. · F-eder·al. á rcsoluçao . do Conselho Mumc1pal, conce

dendo · jubilawãu ú Jli'u l'e:;sora D. Alzira· de Almeida 
Gonçalves. Pags. 77 a 79·., 

. N .: :188, 'i:le :19:14, sobre as ·proposições :us. 40 e 40. :A, dei. 
:1914, approvando as convenções do arbitramento entre 
o Brasil, a Suecia. e a Dinamarca. Pags. 479. 

· N. :189, de :19:1.4, sobre uril protesto relativo á. successão 
presidencial no Estado do Rio de Janeiro. Pags, 479, 
480, .490 a !501,, . · 

DA DE JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO; 

N.· 121, de :19:14, sobre a proposição n. 38, de :1914,· auto
rizando a abertura do credito de 20:007$437, para: 
pagamento ao 2• ten!3nte Pedro Rodrigues· Barroso.: 
Pags. 27 .e 28.. · · . 

N. 127, de :19i4, sobre a proposição n. 67, de;:1914. ·P~g. 37,.] 
:N. :133, de :1.9:14, sobre a proposição. n. 60, de 1914; man1 dando approvar o contracto da Companhia de Nave-

gação Costei!·a. Pag, 68.. . ' 
N, 148, de 1914, sobre a proposiÇão n. 8, de '1913, reinte

grando .o · Sr. Lucas Ribeiro Bhering, no cargo de 
chefe .de secção da Alfandega do Rio ·de Janeiro. (Com 
emenda), Pags. 154 e 156, · 

N •. 152, de 1914, sobre a proposição n~ 33, de :1914, 'esta
. belecendo o arbitramento para os honorarios de advo

gado. (Como emendas e voto Yílficido do Sr. João Luiz 
Alves). Pags, 221 a 223.. . -

N. 172; de 1914, sobre. a proposição n. 87, de 19'14, regu
lando a propriedade das minas. (Com declaração de 
voto do Sr. João Luiz Alves). Pags, 348 a 352 •.. · . 

· N; 186, de ·1914, sobre a proposição n. 86; de 1914, ~-
.· pliando aos preparadores da !Escola Polytechnica, as 

·vantagens da vitaliciedade. (Com declaração de voto 
· do Sr. EP.itacio Pessoa). Pags..._.476 a .478. ,· 

DA: DE :MARINliA E ,GUEi\RA::i 
. I 

N •. 131, de :1914, sobre a proposição n. 21 de I9f4, fixando · :s at~roas· de terra nara o exeroi~io de ·:19,15. ·Pag~; .62 

N. 149, de 1914, sobre a proposição n .42 de 19:11,_ fixando 
as forcas de mar para o exercicio de 1915 . .t'ags. 156 

·a :162 •. 

N. :142, de 1914, sobre a proposição mandando e:l:tiiisUir o 
· Jogar de. 2• tenente, picador dos corpos montados. Pa
. Sill~ 162 ~ 163.•: . · .. , 

·;, ... · , .... 
' . 
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/ 

• 
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·N. '187, i:lé 19U, sobro a J)roposição ill. ll3, dei 1 !lH, man
. ' dando conceder o certificado do engenheiro militar aos 

alumnos \la Escola Militar quq coneluirem o rCU!'SO. Pa
gina -178, · 

N .. 191, de 1914, soÍH'P. a. proposição n. 81, de l!H1, J'acul
ta,udo nos nlumnos da tEscola Militar proscgukem nos 
cursos de artilharia e engenharia, ·embora .iít seJam 
l. "' tenentes. Pag, 52 L 

'N •.. HJ2, de 191<\, sobre o pt'o,ieelo il. I!)', de 101-l, graduando 
no posto de 2"' tenentes intendentes os cx-2" tenente~ 
Jlieadores do exercito. Pags, 524 c 525. i 

i!).\' Dl' .OBRAS ·PUDI,JCAS: 

N .,· Hü, de i !JH, sobre a proposicão h. 58, de i !JH, conce
dendo J'avores pat·a a con~Lrucoão de estradas de ferro. 
PaS'. 96 . .-

. . , • ' •• - • ' _,,. I , ,. ~ • • "" : • - "'1 
' I, ' •. ' 1 I .-, 1 -r. • .., . 

(N' ., 175, de :l9U, solii·c a :eleição :t]un1 Senador rielo. Estado 
· · {!c Sergipe, na vaga ·cto· Sr. general i\Ianoel .Percilianu 
. i :de Oliveira Valladão. Pags. 394, 395, 398 9 390. 

. . ' . ' ..... 
• :. 1 1-\. r;r, r.rr:·, !~ n:, 0':: 1"' 

' . 
<N •: :105, de HJH, sobro o pt·oj<lclo n·. '.:!0, de '1.0:11, a.IJL'iudo 

crr!dito para pagamento de gratif1cacões uddicionaes a 
diversos 'funccionat\ios da secretaria do Senado. Pu .. 
ginas 620 a 622. . . . 

Di~ Dll IREDA:CÇÃO: '• .... , ' 
' ' 

r r,•,: ·~ ~ 1·•'1!· . ' ' ~. ' ' 

'IV ' . " i32, de 10·11!, rorlacoão J'inal dn ·emenda do Set1ado tt 
rproposicão H. lt5, de ·1 !H3, concedendo um anuo do . 
.Jieencn. ·a Honorio Gont)alveR Ribeiro, guarda-chaves 
da Estrada do Fort·o Central do Brasil. Pags. GS e ·136. 

CN';1 H i, de 19H, l'odac~ão final 'da emenda ·do .Senado :í 
. proposicão n. 80, de 1013, abl'indo eredito para paga

mento de subvencõcs à :Empreza Fluvial Piauhycnsc. Pa~ 
gipa r07. · 

N., 151, de 19H', ·rcdacQãr> final do 'pt~o.iecLo n. H, de 1!1-H, 
autm·izando a promoção- o reforma, ilo ·posto de ]1l'i
mciro sargento, do cabo Francisco 1\Ianuel de Almeida. 
Pags. :195 e 309.. , _ _ 

N.1 ':153, do :l9U, r·edacoão :final da emenda. do Senado a 
rproposiCÜO 11, lt3, de 1!114, n!Jrjndo O rC.J'ediLO CO 1l'!ÍiS 
:20 :390$99!i, pm·a pagamento n of.!'iciaes aggregados da 
Brigada Policial. Pags. 240 e 399. · . . . . . . 
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N. 1.73, do· 19114; redacção final da emenda 'do Spnado ;i; 
·proposi(.l';lo u. 8, de 1911i, mandando~ reintegrat• Lucn~ 
Antonio Jlibeiro Bhering no lagar de chefe de secção 
rla Alfandega do Hio do Janeiro. Pugs. 352 e 390. 

N. 1 H, de 19H, redacção final da emenda do Senado ú. 
proposioão n. · 38, de 101-1, abripdo o credito de ré i~ 
:!O :!)07$'437, para pagamento ao 2" Lenonte ,!>edro J~o~ 
drigues Barroso. I'ags. 352. · 

N .. J 04, de I 914, redac\)ÚO final das CI.nendns do Senado :í 
. proposi()ão n. 1:!, d.e I 911, fixando as forças nuvaes ·! 

'
) ,.,. "'6 . ao• O·l • .. 

' 
Pedido de· informações: 

DA CD:\DJISS:Í:O ng JUSTIÇ,\ l~ LEfllSL.\f)ÃO: 

Solirc a· {}!'Oposição n. 60, do 1 !lilt, mandando apprqyar o 
contt·acto da Compa11hia de Naveguoão Costr.irn. (Pa~ 
l'OCf!J' n. 133, dr) I !JH) • Pag. 6·S •. . 

Do Su. ItuY B.IHI30S:t: 

Sobro os documentos rc!'el'entcs ú. ex:P,Úiicão do Satellite . 1 

flags. 163 a :177, Hl5 ·a 218, 223 a 241 1 247. a 250, 266; 
it 28G, :?90 n. :H I; 3G:? :1 :170 r :l!l!l.; · , 

Picadores: 

l'!·oposioão i:!xtinguirtdo o Joga!' tle 2" tenente picnclot• dos 
•:or·pos montados .. CPntcce1: n. :14.2·, de JOH). Pags. Hi::: 

:16
, 

. C "·r 
Pl'ojrJcto n. :19,.de 1914, gr·acluando no posto de 2"" tçnentc~ 

intendentes os segundos tenentes picadores do e±ercilo, 
.( Pm·eccJ• n. 192, de HJH) ;, Pag·s. Ti24 e. 525.1 

P.reparadores da Es·cola Polytechnica: 

GQllcessão das vnntag·ens da vitaliciedade . ..(Proposiçíio nu
.. 'mero 8(i, elo .HJH). Pngs. 'Í7ü a .ns; 

Projectos: 

N •. :1 ü, de 191 ·í, suspendendo o troco- das notas da Oaixn de 
Conversão até 31 de dezembro de 1015. Pags. 2 .e 25 .. 

I . . ' 

N. 14; de :1914, nutorizando.n pl'omocüo no ppsto de pri .. 
:rneiPo sar2;ento, pa1•a a J•efo.rma no do 2" tenente,· do 

. . eaho Prnncisco :\!anoel (lo Almeida. Pags. 36, 37, 70 . 
{I 137 .• ! 

'N ,, 18, de 1911,:, concedendo licença no Dr .• Toão Nery, in
spector sanita rio da Directoria Gc. rnl elo Saudo P\1• 
)llica. 'PU!!'s, 2~7, 2~$, '102. ·e 0~-1.: · , · · · 
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!N •. 19, de 19i4, graduando no posto de 2" tenente~ inten
. .dentes os ex-:.2• ·tenentes picadores do cxerc1to. Pa-

ginas 524 .e 525 .. 
1 

. 

N. 20, de 1914, abrindo creditas para P:,tgam~nto de gra- _ 
tificacões addicionaes a varias funccwnar10s . da secre
taria do Sf;lnado. Pags. 62~ a 622. 

Proposições: 

. 

. . ' 
N. 34, de 1914, autorizando a concessão ae um anno do 

licença a Francisco Roberto Monteiro da Silva, amanu
ense da Directoria Geral dos Correios. Pags. 2, 25 e 54. 

N. 46, de 1914, autorizando a abertura do credito de réis 
172$500, para pagf!IDento a ;Antonio Gomes.· Pags. 2, · 
25 e 55. · 

N. 47, de 1914, autorizando a abertura do credito de réis . 
· 355$010, para pagamento ao Dr. João Vieira de A.rau,jo. 

Pags. 2, 25 c 55. · 
N. 38, de 1914, 'autorizando a abertura do credito de réis 

20:007$437, pm;a pagamento ao 2• tenente Pedro Ro
drigues Barroso. Pags. 27, 28, 79 a 81, 243 e 288 •. 

N', '45; de 1911;, autorizando a concessão de um anno de 
licença a Manuel Paschoal de Faria, guarda-freios da 
Estrada de Ferro .central IC!'o Brazil. Pags. 32, 70 e 137. · 

N. 52; de 191-í, autorizando a concessão de um anno de 
licença a Aldo Kepler da Silva, praticante de 1• classe 
da ·Administração dos Correios do E~tado do Paranft. 
Pags. 33, 70 e .137. . . . . 

N. 66, de 1914; autorizando a abertura do •credito de réis 
:1.3:412$905, para *pagamento ao pessoal dispensado do 
Lazareto de 'ramandaré e para as despezas da sua con
servação. Pags. 34, 71 e 243. 

N. 68, de 1914, autorizando a abertura do' credito de réis· . 
126 :793$296, para pagamento das dllspezas com a mu
dança oa Camara dos Deputados e de 139 :726$560, 
supplementar, na •consignação «Material)), da verba 8• 
da lei n. 2.1842, de 3 de janeiro de HlH. Pags. 3JL, 36,. 
71 e i37. · 

N. 00, de 1914, ·regulando o Registro ·civil e dando outras 
provid'encias. (Com emenda). Pags. 37, 450 e 451. 

N. 89, de 1913, autorizando a abertura do credito de ré iR 
13:085$025, pa:ra pagamento de subevenções á Em
preza Fluvial Piatthyonse. (Com ·emenda). Pags. 53 
e 71. · 

· N: '48, de 19H, 'autorizando a abertura do credito .de ré is 
1 :093$312, para pagamento a .Tulio Vi•cto!' Ross. Pa-
ginas 54 e 138 .~ · 

' 

' 
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N. 51, dr- i!JH, concedendo um anno de licença n. Arnaldo 
.José Alves P.ereira, agente de /1" classe da Esl1·ada ([,J 
Ferro Central do Brasil . .Pags. :54 e 72. ./ 

N. ~5, de 1013, ·coneedendo UJ.Ill. anno de licença a .Htnorio 
Gonçalves ILibeiro, guarda-chaves da Estrada d'e Ferro 
Central do Brasil . .Pags. 54 e·68. · 

N. 35, de :191( concedendo seis niezes do licença a VicenLe 
Ferreira, trabalhador da Estrn.da de Ferro .Central do 
Brasil. Pag. 54. 

N. 21, de :191.4, fixando as de terra para o exercicio 'de 
. 19:15. Pags. 62 a 68, 188, 332 e 495. · · · 

N, 60, de 1914r mandando· approvar o contracto .da Com
panhia de Navegação Costeira. Pags. 68, 452 a 453 
e 694. -

N. '43, de 19:14, autorizando à abertura do credito de réis 
20 :399$996, · supplementar :i sub-consignação « Offi
ciaes aggregados ». ;Pàgs. Si a 83, 188 e 2•43. 

N. 44, de 1914, autorizando a abertura do credito de réis 
68:446$760, para pagamento de despezas do Ministerio . 
da ·Marinha. Pags. 83, 84; 189 e 287. 

N .- 49; de 1914, autorizando a abertura dos creditos de réis . 
62:000$, supplementar tí consigntlção «Para. officiaes 

· e praças que se reformarem », e de 2:000$ para paga
mento de a.iudas de custo a dois Deputados. •Pags. 84 
a 86, ;189 e 243. ' 

N. 56, de 1914, autorizando a abertura do 'credito de réis _ 
5 :330$295, para pagamento a ID. Antonia .virato de 
•Medeiros. Pags. 86, 87, :1.89 e 287. · . 

N •. 61, de 1914, autorizando' a abertura do credito de réis 
· 33:350$633, para pagamento a funccionarios do Mi
nisterios. da i.Agricultura. Pags. 86, 87, 189 e 288 •. 

N. 71, de 19H, autorizando a abertura do credito de réis 
77:922$350, para pagamento· a ~<\ntonio Dias da Silva. 
Pags .. 87 a 89, ·1S9 . e 288'. · 

N. 76, de '1914, autorizando a ab,ertura do credito de ré is. 
5 :9~9$900, para pagamento a Seraphim Gonaalves No-
gueira. Pags. 90; 190 o 288. . . 

N. 54, de 19H, garantindo o direito de accesso dos esta
fetas do Correio Geral.· Pags. 91 e 136. 

'N. 58, ·de 1914, concedendo favores para n construccão de 
estradas de ferro. Pags. ~6, 447 a 450. . • 

N. 82, de 1914, prorogando a moratoria e dando outras 
providencias. LPngs. 129 a 136 e 178 a 187. · 

N. 87, de. 1914 •. estabel.e~endo as obrigações legaos a que 
. as mmas ficam suJeitas. Pags . .i.U a 154, 348 a 352, 

506 a 523 •. 
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:N. , 8, de 1 !H 3,. r•cinlcgrnndo o §r. Lucn~ Ribeiro Bhçring, 
110 cat·go de chefe de soccao da :Ailandt'ga do 1110 d~ 
.Tan0iz·o .. Pags. Hi.~ n .. I5G, :287, e :3:12., 

'·· ' . N~· 42, de :l!JJ .í, :l'ixando as :I' orcas do mal·· para o· rXCI'I!tr:io 
de :1 !H 5. Pags. :15ü a IG:?, 24-1•, :~87, :l32 e lt 05. : 

· N. mandando extinguir o Jogar .de 2• to-
. · nQIÚc picador dos .corpos montados •. l?ags. :Ul:l e 1 G3 ., 

N. 88 do 1014, fixando us dospczns do Q\finistcrio do iE:k
tÓrior para o exercicio de J!J1G. :Pn;;s. ·J92 a HHí, 343· 
a 348, 405 a 497 c 692. 

N. · ~13, de 1 DI.\, cs'lal?eleecndo o nt·biteamenlo )!at·n os hono
rarios de advogados. Pags, 22:1. u 223, 

N. G3, de 1DH. abrindo o ct·cdiLo dc1 H3 :796$020, para as 
obras do Hospital Ccnl.ml do Exr.t·.eito • .Pags .. 258 a 
26.1, :371. e.402. 

N. 69, de 19H, ai.Jrindo·o credito de 5·1 .. GSO:OOO$, . .para des
pezas com as estradas ele ferro tia União. Pn;;s. 26'1: 

· a 2ü3, 371 a 374, ;\00 e 50.?. . 

N. ífi, (fe 1914, eoncedondo licença a Antonio Cnrdoso de 
Amorim, 2" csc.:L'ipturario da Delegacia J?iseul do ~l'ho
soU!'o, na Balda • .Pags. 2fi:J, 402 e üfH. 

·N. 7:?, de '19H, autorizando ti l'cvisão do~ eontra~loR pal'a. 
(·onstruc(!ão de estradas de l'et•J:o .. Pags. ~G3, 2M e 50;? •. 

N. 77, de 1 OH, aht·indo o credito de 206$850, para paga
mento a Antonio Teixeü·a .:\'ctto .. Pags. 261, 2G5, 402 
o 693. ' 

N. 85, de ·JOH, abrindo o ct·edito de'.ü9í!:577$180, supnle
mentâi· á verba- Impre11sa Nacional t! ])im·io 0/'{'iâal, 
·Pags.· 2ü5, -100 e 50:!. . 

N •' 72', de 1 od, abrindo o Cl'Cd.ito de 27 :228$~516, para [Ja
·gamento a « ~r.JJe flio de Janeit•o ·City .Tmpt'PYcments 
Companhia, I.imitocl.» .Pag~. :~92, .'fOQ 'e .í02. . 

N. !l5, de :lOH, fixando a dcspeza do :Ministerio da Yiaoiio 
para o exer.c.icio de 1!115. Pnõs. ·:~H a 33·1, ri25 a· !HG 
e 695 a 702 •. 

N. ·GO, de, 1.9J.'t, ni.H·indo OR ercdit.os do 28:4H$997, pal'a 
rrl'ficiaos ag·gregarJo~ da .Brigada Polieiaf, .IJ de ·J. :000$, 
para a.iuda de custo ao Deputado Jtnmiro Bt•aga: ·Pa
ginas 33:3, 334, fíO:l e ü!J.'J .. 

N. 59, ele JOH, ahr.ind~· o ct•erJilo d<! 10:028$71.5, para pa
gamento ao sm·gcnto-ajudantr, roi'ol.'mado, ~<\lfL'Nlo 
Candirlo ;l\for·eira. Pag·s. 3:3.'J, 3:15, G0:3 r. (i!l·4. 

N. G4, ele :IDH, nbl'indo o Cl;odHo de J:J5:000$, supplo~ 
moninr ú vm·bn ·i ri•- Casn do iDctonniio. PuJ:rs. ;J:JG, 

. . , 330 "09 "93 ' . ' " ' v .... 't3 tl •: ' ' . 
.... ~ .. r .. ·•··.·' 
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N. 65, do :l9H, abrindo os ercditoR :elo 128 :800$', pari! pa
g-amenl.o a. fil'()fõssorcs· ·do Cnllcgio 1\Iilitnr•, c rio réis 
~68 :000$', supplcmentnr ú verba 1~- Instrucção Mi
litat·. Pags. 337, 338, 503 c 694 •. 

N •. 71 de 19J4, abrindo o ·e~·edito de !)09$996, para. paga-
. mento no 1k .José Joaquim de Azevedo. Brandão, .Pa

g·inas 338, 33H e :503. 

N. 79, de HlH, abl'indo ·O credito de íG :7 48$385, pal'a. cles
pezns do Min islm·.io da AgT'iculLu rn: PagH. 310, 502 
o 693. . 

' . 
N 8'9, de 10H, relevando JH'08Cripcão a D. Mal'ia Amalia . 

Bulcão Vclloso. ·Pags. 3!o2, 503 c G!H •. 

N .' fli do i!lH, fixando a despeza do Ministerio da Gum·t·n. 
pára o exercício de i!H5. · Pags. 377 a 392, .158 a 470, 
1,97 a 692 c 693. · 

N. 102, do wu, fixando n. despeza do Minislerio da "\gri,
. eultura para o C!Xereicio de. 191.G'. Pags ... 40~. a H.\, 
622 a 664. · . · 

' ' 

N. 8·1, de lüH, ·COncedendo licen\)a a .Tos,: Alves Ferreira, 
eonservador ele linha da Estrada elo Ferro Central do 
Brasil. Jlags. 451 e 452,· 

N. !lO, de 1'914, abr·indo o ,ct•edito. de Di :290$45.9, pa.t•a 
resLituieão de iniposto~ a Lu ir. Hc~1·many ;& Comp. Pa~ 
ginas '•54, 455 o 703.. · 

N. '18, de HlH, abrindo o cl'edito do 8:323$400, para pa
gamento ao pessoal do almoxa1•ifado da Villa P.i'Oielaria 
Marechal Hermes. Pag. 1156 •. 

N. !H, do 1!lt.!. concedendo licença ao Dr. Antonio J?l](lm 
Pimentel, inspectm· sanitario da Dil'eetoria Gorai do " 
Saudo Publica .. Pag:;:, 465 e 466. 

N,. 98, de 1914, abrindo o eredito de 785:077$633, supplr.
. montar ;! verba 15"- Policia do Districto Federal. Pa-

ginas 457; 458 e 703. · 

N. 86, de 1!H~, :unpliando aos preparadores da Escola Po
. lyt.echnir!tt as vantagens da yif.a lidedade. Pngs. 47li 
a 478. ·· 

-N. 08, de :!OH. mandando conceder o eortli'icado dr: enge
nheiro milit.ar aos alumnos. -da Escola ·~[ilitm: que 
condu i t•em o cmso. ])ag·. 1178. · 

N. AO e 40 A', do .10U, approvando as eouvenÇõcs de ur.bi
. Lt•amento entre o Brasil, a Sueciu e a Dinamarca. Pn-
~· ~ '~o· ~o~ · . olnU:; •l ~. O J _.. 

N'. 80, ·de :l!ll'1~ nhrihdo o credito de 1-.500:000$, pa)'O ns 
despezas da pacificação do .C9utesl!ldà, <Pas-s. 340; 3H, 
qoz e 093. .. .. ,, " .... ' ' ...... ···'"' ... ,, 

.. 

I 
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N ,. M, de '1914, facultando nos alurimos da Esêoln Militnr 
. proseguirem QS cursos de artilhnria e engenharia, em-

bora•,iá .sejam 1•• tenentes. Pag. 524. ' 

N. U6, dft 1914; fixando a despeza do Ministerio da Ma-
, rinha para o exerci.cio·dc 1915. Pags. 583 a 620. . · 

N. 6, de 19!4, abrindo o· credito de 28:725$024, para paga
mento aos ajudante& de porteiros do Thesouro e a 
Manoel Em iii o da Silva. Pags. 693 e 694. 

N. 75, de .1914, abrindo o credito de 232:'612$173, para pa
gamentos da Brigada Policial. Pag. 703 .. 

N. 78, de 1914, abrindo o credito de 900:000$, supple
. mentar á verba. 2• da Ioi orçamentaria vigente . .Pn,- . 
. s-ina 703. · · 

N. 91, de 1914, abrindo o crédito de. ·Si :323$400, ·para pa
gamentos relativos á Villa ProJetaria Marechal Hermes. 
Pag. 7·03,. 

N. 100, de 1914, abrindo o •credito de 26:268$114, para pa
gamento ao Dr. Luiz Alves Ferreira. Pag. 704 . 

Reconhecimento e posse: . . 
Do Dr. José .Joaquim Pereira Lobo, como Senador' por Ser

gipe. (Parecer n. 175, de 1914). Pags. 394, 395; 398 
e 399 •. 

Reforma: 
Do cabo Francisco :Ma~oel de :Almeida.no posto de 1• sar

gento: (Projecto n. ·.14, de 1914). Pags. 36, 37, 70 e 137. 

Registro Civil: ' . . 
a>roposição n. 67, de 1914. '(Com parecer n. 177, de 19;M e 

emenda). Pags. 450 e 451. · · . . 
Reintegração: ., 

Do Sr. Lucas Antonio Ribeiro Bhering no cargo de chefe 
· de secção da "<\Jfandega do Rio de Janeiro (lProposioiio 

n. 8, de 1913). Pags. 154 a 156,· 287 e 312 •. 

•Relevamento de prescripção: 
,Em .favor de Maria L~malia Bulção 'Veloso. '(Proposição 

n. 89, de 19-14, com o parecer n. 170 do mesmo anno). 
Pags. 342, 503 e 504,, · 

,Requerimentos de ordem: 

Do SR •. fA:. !AzEREDO': 
·Pedindo· a nomeação de uma ·commissão ·para receber a 

visita do Sr. Presidente da Republica no edificio do 

.. 

-

,/ 
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Senado, ·e duma outra pará retribuir-lhe a mesma vi- · 
:Sita. Pags. 7:1 e 70., 

Do ·SR. :AOUIAR E MELLO . . 
. . . 

Pedindo urgencia pu:ru. o parecer que reconhece o Sr .. José 
. Joaquim Pereira Lobo senador pelo Estado de Sergipe. 

Pags. 395, 398 e 399 • 

. Do Sn. AUGUSTO DE VASCONCET ... l.OS: 

Pedindo para ser substituído ·na Commissão de Poderes. 
iPag. 480. 

Do SR. FRIIINCISCO GLYCERIO: 

Pedindo urgencia para a discussão e votação da proposição. 
que regula a prorogação da moratoria. Pag. :128. · 

Pedindo audiencia da Commissão de' Finanças sobre a pro
posição que fixa as forças de terra para o exercício 
dé 1915. Pag. 188. 

• 
Do Sn .• TOÃO r ... mz :ALVES: .. 

· Pedindo substitutos para os Srs. · Sigismundo Gonçalves· o 
Guilherme Campos, 'na Commissão ele Justiça e Le-

'· gisiação. Pag. 223. ' · 
. •Pedindo imdiencia da Commissão: de Finanças sobre a. pro

posição n. 42, de 1914, que fixa as forças navaes para 
· . o exercício de 1915. Pag. 287. 

Do SR; MENDES DE :Ar ... MEIDA: ' 

· Pedindo substituto pa1:-a o Sr. àlencar Guím~rã~, na Com-
. missão de Diplomacia., Pag. 247 .• 

• Do SR. ·PIRES FERREIM: · 

Pedindo substituto para. ó Sr. ·Braz fAbrrmtes na Com-
. missão de Marinha e Guerra. Pag. 51. 1 

Do SR •. RIBEIRO DE ,BRITO: 

Pedindo para que soJa publicado no :.Diario Of{icial um· seu 
1 manifesto dirigido :í. Nação. Pag. 399. . · · . 

Do Sn. SÁ FREIRE: 

· Pedindo n inserção na acta dum voto de pezar. pelo falle
cimento do ex-intendente mupicipal, S~. Tertuliano 

· d~ Gama Coelho. Pa!)'; '49 .: .. 

• 
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Suecessão ]!residencial: :.. , )' 
No Estado rlo .Rio de Janeiro. (llal~cce·é n. 180, do 1DH .• 

. l'ags. 17\1, ·180 f! 1\UO a 50·1. 

Vetos do Prefeito: .. 
A' resolução do Conselho l\funicipal, autorizando contagem 

de tempo ao commissario de J:Iygienc Dr. Carlos de 
lllenczes Pinto. (Pni·eccL' n. 1'12, de 1!lJ.I). Pags, <i c 7.1 

A' rcsoluçri.o tio Conselho Muuicipa I, revogando a.· 11llinia 
parte (]O ar[. :1", do decl'eto legislativo n. '1.107, de ·12 
de novembro dn J!JOü. (P!H'!'I!Ct' n. 1:1:1, dP J!H4)'. Pn
ginas ·g a JO, 13!1 e 1S7. 

•.\'· resolução do ·Conselho .Muui1li pai, manrJanllo contar 
tempo a .Jos1l 111iliLão de Sant'Anna, :funecionaeio. da 
Inspectoria. de MaLtas, Ja1·dins, Cal}a e PI!Srn. (Pw·eeer 
n. 1.14, de 1\Ji!,) •. Pags. HJ e 11., 

A' J'Csoluçii.o do "Conselho 'Municipal, mapdnndo eoill.at• · · 
tempo a Jos1í Mal'ia G't•anado, J'uncciminrio dn Inspn
:ctm·ia de Maltas, .Jardins, Caça o' Pesca. (Pn-r•er1r.r nu-
rnero1Hi, de 1.914). Pags. i2, 13 r ·J37. · . . 

'A' J•esolução .iJo Conselho ·ll:lunicipnl, concedendo a !t\Jaoe 
de Albuquerque, ou empror.a que .organizar, e dit•citn 
ele explorar o servii)O do limpeza de chnmin<ís. ,(Pa
·rccr.r n. Hü, de :!!l14) • .Pags. 13 a '18 c 137. 

A' ,rr.solucão elo Coi1selbo' Municipal, concedendo seis mc.?.os 
de Iicr.nca a D. Polyxcna Olympia li\foreirn Pirr.s Fcnfto. 
(Parecor n. H 'i, dP J !l1lf). Pngs. 1 R o Hl. 

A' J'esolucão do, Conselho .iirunicipal, mandandó contnl' 
Lempo a Girondino Esteves, sub-eonunissario de Hy
gierw. (Pnreem.· n. H8,.dc :1\JH). Pags. 10 a 21. 

A' I'CSoll.ioão <lo Conselho Municipal, concedendo jubilac.ãtl 
a D. El'vira. de Brito J.imu, professora ad,iunta {}e J)i'Í-' 
.meiJ•n c.Jasse. (Parecr.r· n. UD, de '!OH). Jlugs. 21 a 2:3.· 

A' !'csolução do Cons'elho •l\funicipul, exigindo n ·carteira d1! 
idenliJicação para os estipcndiados muuieipaes, (·.Pn-
J•eoet· 11. :1.20, de HH 1t), .Pag~. ::?:> a :.!5 t• '137. · ' . 

·A' t'csolu~•i'IO do Consollw l\[uniei r)al, tornando extensivas 
aos srwvontes as disposicões Jegislat.ivas solwe o mna
tepio dos empregados mu n ie ipnu~. (Pn t•ecN n. J 28, de 
J!JH). Pags; ~~8 a 43. 

'A' r·esolu(:ão elo Consollw i\iuniclpal, .regulando o pi•ovi
ment.o dos· cal'gos dQ .sol.\Citador·es . da Provedoria dos 
Feitos ela. Fnr.enda Municipal .. (Pn;l'~CCl' p, :L~\J, dQ o) 914), 
:j,lU$3, 43 ~ 4~.. . .. . : ·. · 

-
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A' resolucão do Conselho i\lunicipal, revalidando a aber
tura dum m·ediLo PUl'l1 pagamento n José Militão de 
.Sant.:Anna. (Parecer n. 130, de JOH). Pags. 4ü a •í!J. 

~o\.' l'osolucão do Conselho ·l\funicipal, autorizando· a · con
cessão ele Ji,ccnr;a ao l'unccionario .rcronymo l~uiz da 
Costa Couto. Pngs. 7-1 ·C 75. 

A' l'eso!Utlão do Coasei111) l\lunicipal, conccclcndo aposen
t.aciío a· .li'rnnrJisco de Oliveira .Bezm•ra, vctel'inario do 
::\Iatadouro de Santa Cruz. Pags. 7ô e 77. 

~o\.' resolução do Conselho il!unicipal, concedendo jubilacão 
a pro1'e~sora D. Alzii::i. r.le ~\lrneida Gonçalves. Pags; 77 
a 79. · 

.·. ~. ·- . -· 
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SENADO FEDERAL 
\ 

')lj:f 

• ' . 

· Tcrcoira sossM. da oi~&v&. logislatuJ'a tio · Coog1·esso ,Nacional · 

,:160• SESS.:i.O. EM. i DE DEZ·EMBRO DE iOH ·. 

-
PRESIDENCLI DO SR, UR~ANO SANTOS, PRESIDEZI'!'E . . . 

'.'· , .. . . 
· . A' 1_horadá tarde, presente numero legal, ubre-$C a scs~·ão, · 

a que· concorrem os Srs. Araujo Góes1 Pedro Borg1'S, Mebello, 
Gonzagn -Jayme; Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do- Bra7" 
zi!, ·pi rés l<erreira, Ribeiro Goncalv-es. A1ntonio de Souza, Eloy; 
de S.oilza,. Epitaci9 Pessoa; W•alfredo Leal, Goncalvos Ferreira. 
Raymundo ·de Miranda. Gomes Ribeiro, Gu•ilhermt> Campos, 
:Aguiar c Mel! o, ·João Luiz ·Alves, Bernardino 1\Ionluiro, . Moniz 
Freire. Erico Coelho, Bueno .de Paiva, Bernardo 1\lont,eiro, 
Fl'ancisco. Glycerio; José Murtinho, Alencar Guimarães, Gene" 

·- rosa· Marque~·. Xavier da SHv.a, Hercilio Luz c Victo11.ino.- 1\'Ion" 
toiro ,(31) • . · . ·.· · · . . . . . 

.. Deb:am de comila;.ccer com causa justificadà n~ Srs'. Pi~ 
nhciro Macllado •. Sil:verio Ncry, Te'ffú, Laura Sodré, Mendes de 
Almeida; José Euzebio;· Gervasio Passos, Fráncisco Sú, Thomaz 

-~\ccio!.y, · qunha llcdrosa; Ribeiro de Britto, Sigisamndo 'Gon·· 
· ·calves. Luiz Vianna, José 1\Iarcellino,. Ruy. Barbosa, Nilo Pc

ca•nha. Lourenço Baptista, Alcindo Guanabara, .Sá :Freire, Au
gusto do Vasconcello•·· Arlql.pho. Gordo, Alfredo El:liR, J,oopoldo 
do Bul\lõcs. Braz Arant.es, A.' Azcrcclo, Abdion BapL1sta c Joa-
quim Assump()ão, (27). . _ · · . . . . . 

·· E' Ilda; posta em·. discussão o·· sem clebaLo avpi·ovacla tl 
a eLa da sessão anterior. · · , ,, ·: 

. O Sr. i• Secretario declara _que não ha. e:tpcclle,nto. 
' ' ' .. '( 

' 
,t 
I 

· O Sr. 2" Secretario declara qüe nilo ha pul'ccc:·r.s·. 
I. , . • • ' 

· Vol, VIII . 

• ,. 
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ANNAES no· SENAOÓ 
-t 

E' novamente lida, posta em discussão; que se encerra 
sen1 ·debate, ficando adiada a votaj)ão por falta de numero 
u r'·Llucoãg final do projecto n. 16, de 1914, que suspende 
u tro~a de noLas da Caixa de Conversão até 31 de dezembro 
de 1915, e dá outras providencias. . . 

Não havendo quem peca a palavra, encerra-se a discussão, 
ficando adia dá a votação, por falta de numero. . 

• .. 
ORDEM DO DIA! 

I 

O Sr. Presidente __,_ Constando sómente de vQitrH.;ões a or
dem do dia· ·c não havendo numero, vou levantar a ·sessão; 
designo para ordem do dia da seguinte: .. 

Votacão, errr .discussão unica, da redacciio final do pro
jecto n. · 16; de 191ft, Çiue suspende o tJ.ooco das notas. da Caixa 
de CQnversão até 31 de dezembro de ·191;5 e dá outras pro-
videl'wias. · . . 

Votação, em 2' d!isc.u~·são, da proposição da Gamara . dos 
Deputados .n. 34, de 1914,. concedendo um anno·-de liccnca. 
com ordenado e a começar de 15 de se't;embro de 1!H3, a 
Francisco Roberto Monteiro da Silva, amanuense da Directoria 
Geral dos Correios (com parecer {avoravel .da Commissão de 
Finanças) ; · ·· · 

Votaoão,. cm z· dliscUEoSão •. da proposição da Camara dos 
De·pUilados n. 46, de 1914', abrindo, pelo Ministe1•io ria l!'azend.a •. 
o ' credito especial de 172$500, para pagamento de cus•tas do
yidas a Antonio Gomes em v•irtude de sentenca judiciaria 
l(com parecer .favora.vel da. Commissüo de Finanças); 

. Votação, em 2• discui.são, da proposiçãO da C.amara dos 
Deputados n. 1,7, de 19141 abrindo, pelo Minister.io dia Fa- · 
zenda; o credito .especial de 355$010, para pagamento· de custas . 

·devidas ao, Dr. João Vieira de Arau,io em virtude 'de sen- · 
, tenoa judiciaria (com parecer {avoravel da Contmissão de 
Finanças. . · ·· · . .. · 

Levanta-se a sessão á i 'hora e 35 minutos, ) 

.. 
iW SESS!O, EM 2 iDE. DEZEMBRO DE 1914 

Pll.ESIDENCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRESIDENTE • . \ . 
·A' 1 hora dil ·tarde, prr.sente. numero legal, ubre--se . a 

.'Jessão, a q uo .concorrem os Srs. Arau,io Góes, Pedro Borges, 
6onzagu Jay-me, .Gabriel Salgado, Teffé, ·Lauro. Sodré~ Arthur 
Lemos, Indio do B!•azi,J, Mendes. d,e Almeida, :Pires Ferr.eira, 

,, . 

\ 
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Ribeiro GoncalvQs, Franc'isco Sá, 'l'homaz .:Áccioly, :Antonio rle 
Souza, E~oy de Souza, Eritacio Pessoa, Cunha· Pe~osa, .. WaL
Jredo Leal, Gonca:lves Ferreira, Ray.rnundo de· Miranda, Go
mes .Ribeiro, Guilherú:10 Campos, Aguiar e Mello, João Luiz 
Alvus, . Bernat,clino · Montei·! 'O, Moniz J!'reire, Nilo Per..anha, 
Erico éoelho, Sá J?reire, Augusto de V.asconccoJlos, Bu·eno•de 
Paiva, l!'runciseo Glyccrio, José MurLinJw, A. Azeredo, · Alen
cal' Guimarães, Generoso Marques, Xavier da Silva, Abdnn 
Bapl.isLa e Victorino M~nteiro (38). 

Deixam ,de·. comparecer com causa justificada os Sra. Pi
nheiro Machado, ·Mctello,. Silvorio · Nery, José Euzehlo; Ger
va:;.io · Pússos,· .UilJeiro do Britbo, Sigismundo. Gonca:J.ve!l, Luiz 

1Vianna; J·osó Marcellino1 lluy Barbosa, Lourenco Baptista, AI
cindo Guanabara, Bernardo 1\Ionteiro, Adolpho Gordo,' Alf~edo 
Ellis, Leo.po•ldo de Bulhões, .Braz Abrantes, Hercilio Luz e Joa.:. 
quim Assumpcão (20). · 

. •' . I . 

. E' lida, posta em d!i•scussão e· sem deba,te appvo:vada. a 
acta tia ·sessão antérior. · 

O Sr. i~ Secretario_ dá coqta do seguinte· 
. . . 

EXPEDIENTE 
.Officios: . . · · 
· Sete do Sr. -~" Secl'etar•io da. damara dos Deput,ados, re-

meLtendo as segumtes proposições: . 
r ' N; ,70 ,_ i!H4 

O Corig1·esso Nacional- resolve: . .. . 
. '.·'Artigo unico .... l!"icn o. Presidente da Republica autorizad'o 

. a conceder a Antonio .Càrdoso de Amorim. 2• escripturario da 
· De!cs·acia Fiscal ·do 'l'hesou[·o· Nacronal no Estado da Bahia, 
' um. anuo de licont~a, a cóntar de !l de .janeiro de 1915, ·sem 

venllimenLos; para tratt~ de souil •i·nteresses;. rev()gadas as dis-
posic,;ões em contrario. · 

Cama~a. 'dos .. : Deputados, :1 de dezembro· de 1914. _;, . 
Wstolplw · Dutm N.ieae·io, Presidente •• -Juvenat .LIJI1IIartine 
de· Fm•ia, i~ Secretario interino.·- Alfredo Octavio Mavignier, 
2" Socreturio interino:. - A' Commissão d!l Finanças. 

N. 71- :1.9U 

O Congress·o N acfonal resolve: 
Artigo .unir.o. Fica o Presidente da Republica allltorizado 

a abrir; p·elo Ministerio da Agricultura, Iudustr.ia e Commer
ci:o, o credito especial de 77 :922$350, para oocorret: aos p_a-

' . 

. ' 

' 

' ' 

• 
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samentos ·devidos .a ,\nlonio pias da Silva, ·em . virtude de 
~ontracto eJ'J'ectuado ern 'J do JUlho. de 11H2 e regii'lill'ado pelo 

· ~'rilmnal do Contas, em Hí de outubro do referido anno, para a 
't:onsl.ruceüb do Posto de Obscrvucão 'fl Enfermaria Veterinnl'ia. 
4je .Bello' Hot· izonlc; revogadas as liisposicão cm conLrtwio •1 

. " 
' ' ' 

Camam dos . Deputados, 1 ·de dezembt~o de IOH. ·- .· 
'A~tolplw Dt.!ll'fJ. Nicado, Presidente. - Ju·venat LantU1'lhu:. 
de Paria, i" SccrcLtll'io interino. - ·.4.l(rcdo .Octavio iUaviyn'ic1r, 
2" Secrctad'O inleriuo. -:- A' Commissão de Financas.. · ··'· 

• 
N. 72- 1014 ·'• ... 

O Congresso Nacional resolve': 
' . 

Art. 1." Fica o Govm·no· auto.t•ízado a entrar cm aécurd'ci 
coni os uctuacs. contractantcs das · conL!•ucçõcs, conces'siona
!'}Os c ur!·'cndatarios de estradas do ferro, com: o· intuito· d!i 
reduzir os encargos· do 'rhesouro, podendo prot•ogar o prazo 
Jlllrit conclusão d'as óbrus ou suspender ris . mesmas, modificar 
a !'ú,rma dos pagamcn tos, sem que disto advenha augmcnto • 
de onüs para o 'fhosouro, supprimil• a construcção d'e linhas 
ou trechos de Jinbas -c limitar da mclhot• fórma a rosponsa- -
bilidade do mesmo· 'J~hesouro; no maximo aos onus até agora 
decorrentes dos depositas; autot:iiados •e effecti.mdos, cm· re;. 
Jução iÍS•Jinhas SUjOit.US U CSSC l'Ogimen.. . . . . 

Art. 2.• ~evogam-sc as disposicões cm con~ral•io •.. 

Cmriara . Lias Deputados, 30 de·· novembro d'e ·!OH .• , -
,islulphu D.ul!·a · Nicacio, .Presidente. - Elusi.o de A1•aujo, 
:L• Sc~retat·io inl~rino. - Juvenal Lamarlina ele Faria, 2• Se· 
crctario inle!•ino. - A' Commissão .. de Finam;as. · ' .' · . 

' . 

• • ' • o ~ I I • " . o 

N. 73 -1914 . . 

o Conr;t•esso Nacional rcsoh•o: 
' . . 

. Ar I. J :.• ·Fica 'úxt.inclo o Jogar de. 2" toneni.C' pica'dor i:los 
corpos montados, de que trata ·o nrt. 'J':?O da lei n. LS60, ·de 
.!t dr, Janeiro de -1908, sondo trails'feridos para o corpo do in
lcitdontcs, nós .respecth'os' vos tos, 'os tres actuacs sGgundos te .. 
nenlcs picadores, sem augmento- do quadro. · 

Art .. 2. • nevogam-s,e .as di'S-f!OSi~ões cm conf.r!lr lo. . ' . ., 

Camara tios Deputados, 30 de novembro de ·- foú. -
A.1·lolplw Dutra Nicado, ll·rcsident.e. - Elysio de A.l•aüio; 
2" · Secretario interino.·- lu v anal Lam.a1•tina ·ela 'Pa-ria, 2• Se
r.returio interino. :;... A's· Commissões do· Marin htl ·o Guerra 
c ··do ·I?inantas. · . . "' · ·. ~· .. :· .... " · .:. _ :..,~ : 

. ' ' 

I 
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'
. ,, .. .. N. 74- 1911> 

' ' 
O C'ongrcs~o .Nneional resolve: . . .. 
Arl.i~o unico. Fica o P1•csidentc dá Rcpub!ictl autorizado 

i1 al>l'ir,. (>elo l\liilistol'io do Int.criol', ·o CJ.•cdilo tJspeeiaJ,. de 
• 99!l$9!1G para Jlagamen lo da graLif.icaoão que compr.te ao te

nente-eororiel graduado do Corpo. de Bombeiros Dr. Josó Joa
cruirn de AzevNlo B1·a ndão, como inspector do .s•~rviço sanita
J.·io do JJwsmo corpo; reyogadas as disposições cm contrario. 

,. 

· Camara dos Deputados, 30 de novembro de HH4, -
'A.slolpho Dutm Nicacio, Presidente. - Elus·io •le Amujo, 
1" Se.crelario. ~ .l'lwcnal L'amartine de Fm•üJ, 2" Se- · 
cretnr1o interino. - A' Commissão de Finunça5. 

N. 75 - 1!H!t · 

. O C.ongre.sso Nacional resolve: . 
. AÍ'tigo .unit~o. Fie'n o Presiciertte da Republica :mlorizado• 

n. 'a.ht•ir•, peJo. Minis.l.r.rio da .Justiça e Negocias· Interiores, o 
c.r•edit·J especial d1J 232: 612$173; · para occorrer. í1 solução da 
comprom·issos· da Brigada· Policial· relativos ao anno r!H 1913 
e :i rost.ituicão dos depositas de que tratn "· art. · 220 do rc- · 
guiamento qué. baixou com o decreto n .. :9.262, dn 2S .elo s~ 
temhró de·i!lt·l; revogadas··a~ dimosiQões em contrario .. 
· ·.· GottmJ'a dos Deputados, 30 de novembro de 1f.•·H.. __;. 

'Aslolpl!o Dutra · Nh:acio, ·Presidente. - El11s·io ;:ze. A1'0it·:io, 
1" Secrpl.a.rio interino. ~ Juvana! Lamartine, âe Jo'm:ia, 2" Se• 
·cl·etarió interino. A' Conimissiio ·de 'Financas. · 

N. 76 - 1.914 · . . 
O Congresso: Nilcicinnl resolve: 

. . ArL. 1.• l~ica autorizado o Presidente da Republica a: 
nhl'Íl', pelo Ministério ela Pazendu, ·um l!rerlHo ()):trnordina
l'io, na importancia r! c 5 :919$900, afim de ai. tender no paga
mento depreendo pelo juiz ·da 2• Va.ra dJ Distrieio Fcde!'al 
em favor de Scraphim GonçalveH Nogueira, invcm!ari:mte do· 
espolio de José d9 Souza Costn, ex-agente do Col'L'eio do lnrgo 
da Lapn. · . . · . - . . 

Paragrn,pho tinico, · fis papei~· relativos a. •)Slr. projecto 
. serão remet.tidos . :í autoridade coJnpetcnte, com roc:ommcndn
ção ·do. ser proposta nccão r•cgressivn, por parto . da União, 
Mnt.m a autoridade aclministrn.tivn quo decretou a demissão 
illet:a.J. . · 

Art ... ·2·.· Revogam-se as disposiQõcs r,m conl.eario. 
Cnma.cn· dós Dcpul.acl.ns, 30 de novernlll'o dr 1 !11.1. -

:<tstnl)Jiui .Dul1•a Nicodn, Prcsidenl.e, - E'lysin di! :b•au:in, 
1·· Sor.i'L'f.m~io intorino. - .r.,vcnal Lamm•ti1l•J d,J Jo'arict, 2" So~ 
crolnrio inter•ino: · A' Commissüo do FinanQ~s. · · 

.. 
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o Sr. 2• Secretario '[Jrocéde á leitura dos se!.ru!nteR. · 

PARECERES 
• J :· 

N. 1:1.2-1914 
.. 

Oppondo 1Jeto ú rosolucão cio' Conselho Municipn.l que au
toriza de conformidade com o disposto no. arL 7' . .do decreto 
lcgislàtivo n. 667, de_19 de abri! de 1899, a contagem, para· os 
effeilos da apo~entacao, dos per10dos de tempo de servH;o quo 
o cómmissario de Hygicne e Assistencia Publica Dr. Ernani 
Carlos de Menezes P'nto, presto.ü como interno da 2• cadeira 
de clínica ·cirurgirm da Faculdade de Medicina do Rio· de .Ta
neiro e auxiliar vaceinador. do Instituto Vaccinico Municipal, 
e bem. assim aquelles. em que exerceu os cargos de preparador .. 
interino e 'effectivo ria cadeira de histologia e preparador ·in:.. . 
terino e 'professor da referida Faculdade, o Prefeito do .. Di'stri
cto Federal declara que essa resoluéão Cl)ntraria. as. normas • 

· • estabelecidas nas leis municipaes relativas ú aposentação, por
quanto, abrindo uma excepção· ao que dispõe a Jetn. '667,. do 
19 de, abril de 1899, manda co.ntar ao funccionario favorecido 

·o tempo em que, cm serviço ex:tranho ú Municipalidade, r,x. 
er·ceu os mencionados empregos. " 

· Confrontadas, porém, as razões desse .veto com ·as dispo~ 
sições da alludida lei' municipal n. 667, de :f899, se verifica, 
entretanto,. que, ·longo de contrariar essa lei, a resolur;ão ve
tada manda applicar aos períodos de tempo em que o Dr. 

· Ernani Carlos de 1\Ienezes Pinf.o desempenhou cargos teclmi" 
cos, como os de auxiliar . vaccihador do Tnstituto Vaccinico. 
Municipal e interno, prop'arador e professor interino da Fa
culdade de ~Iedicina, os· arts. 6' c 7• da .citadn. lei, que exc.e. 
ptuam prec1same.nte os Jogares lcCJhnicos dos que não · pódem 

· ser. cumulativamente exercidos pelos funccionarios federaes na 
Municipalidade o pelos desta na União. 

Evidenniada assim a improcedencia das razões do alludiclo 
veto, a Commissão de Constituição o Diplomacia é de parecer 
que o mesmo ·veto entre em 'discussão e se,ja re,ieititdo. · 

.. Sala das CommiRsões,' 1 de ·dezembro de 191.( ....;:. F. Men
·(les de Alm'e·ida, Presidente o ·Relator, ...:.. Alcnca1~ Gttimarlies, · .. 

l\IOTIVOS DO itV~TO)) . . . ' ' . ' l 

. Ao Senado Federal . ' 

Srs .. · Senndores - A inclusa· resf)lucão do Conselho Muni~ 
clpa.J, dorog-ando em favor· do· :runceionario nella referido· ns · 
normas ostntuidas. nas lois municipaes relativas {I aposeu.tn- ' 
daria, ~ contraria aos interesses do Districto consoante a ex. 
pressn: disposição do nrt. 2~ do decreto federal··n. '5.160 de 
8 de· março de 1904, in-verbis; <consideram-se contraria.s 'aos 

' ' ' . . . ' ' . 

' 

I . 

'• 
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interesses do Districto Federal 'ás deliberações do Consellio 
que tendo por objecto actos administrativos subo:•dinados a 
norinas···estntuidas em leis e regulamentos municipaes, viola
'rem as respectivas lois c regulamentou 

Não só no sentido legal, siniio tambem no pont.o de vista 
dos interesses fiscnes, é n mesma resolucão inteiramente con
traria aos interesses do Districto. porquanto, abrindo uma ex

.. cepcão no que dispõe· a lei n. 667, de 19 de abrH de 1899, 
manda contar, pnra n 1'unccionario favorecido, Dr. Ernani 
Carlos de Menezes Pinto. o tempo em que, em serviço exLranho 

, á Municipalidade, serviu como interno na Faculdade de Me~'. 
dicina, o mais o toinpo em que foi simples auxiliar do Inst.i
t.uto Vaccinico Munic.ipal, e finalmente ainda o tempo de mais 
de oito nnnos em que o alludido funceionario, .iá municipal, 
exerceu cargos· federaes. contando assim esse mesmo funccio
nnliio para cada· anno dous annos de tempo pw·a a aposenta-
doria. · 

Não pormittindo a citada lei municipal n. 667 que func
cionario ~lgum aonte parn· os effeitos da aposentadoria aada. 
um anno. por dou.~ anuos, i.~to tE, 11 contagem dobrada .do tem.po 
'de serviro, acarretando maiores onus para a Municipalidade, cp
ponho o presont.e vâtn, a, ~espoito do qual decidirá o Senado 
com a suo costumada ~nlbedoria. · · 

. . 
Rio de Janeiro, 29 de outubro do 1913. - General Bento 

Ril1r!ir•o Carneir•n Monteiro. . . ·. . ·' · 

RF.!SOWÇÃO DO C:ONSEJ,HO l'viUNJCIPAL A QUE SE REFEJÍEM O MTO) 

N. 16, DE 1913, E·.O PARECER SUPM 
. . ' 

. . 
O Conselho .Municipal res\)lve: · , . . 

. . Art. 1.• J<'ica o Profeito autorizado ~. de co'nfo~midade com 
o disposto em o arl. 7• do decreto legislativo n. ü67, de 19 de 
nhril rlc 1'~99, mns exclnsivamente para os offoitos da apo
sontnr,ão, mandar- con tnr ao commissario do Hygiene ·c Assis
tcncin Pnhlicn. Dr. ·Ernnni CarlQs do .Menezes PintQ os per io
dos do tempo de servil;o que prestou do 17 de maio de ·JS!H 
n. 31 do '.iulho de 1895. como intomo da 2" cadeira de clinica 
cil·urgion· da .Fneulrlnde do Medicina do Rio do .Janeiro. iJ au
:xilinr vaccinndoJ' . do Tnsl.ituto. Vonccinico Municipal e, bem 
nsilim, o de oit,o nnno~; ~inco mezes o 24 din.s, em· que, .até 8 
·d!! ·aln•il de 1911, exorceu os cargos de preparador interino e 
cffecl.ivo da cadeira de histologia e professor interiTIQ da rcfo-
r·idn ·Faculdade. · 
. · Al't .. 2.• nevogam-so ns .disposições em contrario. ' · 

· · DisÚ•icto Fedor~!: 23 de. o,utubro do 'HH3. - G. O:m·io de 
'Alme'icla, pJ•esidonLc. - .4.Uw.rico Dias de ;1[o·raes, 1 • secretario, 
- itlanoel Rodrigues Alves, 2• ·secretario.~ A imprimir, 

' ' ' ' p ' ' ' • ' ' • • • ' .. • ' ' • ' ' 
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~""' Uomnmsão de_ o.-msti'm1()no r. Diplomac·Ja foram sub
mcti.1Cia_:'l as rnzões elo vr!lo elo Pre~eilo do DisLt·Ido Ji'ederal (I 
l'esoluqao elo Conselho Mnnicipal quo eoneluo pel:t I·evogn,•iio 
d;.i ullnna. pnrto rio .ai' L. 1 ... do decreto legj.sJutivo n. '1.107, ·de: 
L:: 9e novom!w{H"Je 1901l, e estando do nccôrdo com as mesmas 
rnzuo,s. CJ}lC. •!d~ptn, .r.í elo pnrecet· que seja npprovndo o véto · 
oppo~to a l'Clfn•Jda resolUI:ao. ' 

, · Sala das Commissões, 1 de dezembro. de 1914. - F. Men
des de A lnwirla, Pre;i'idcnto e flclutor. - Alencar Guhnarlies, 

MOTIVOS llO «VÉTO» 

·(~lo Senado Federal) 

· · Sr. SenndoJ•es. - A p1•esenlc resolucão. do· Conselho Mu
nicipal, no seu nrt. 1", J•evoga a u!Lima parte do nrt. i!' do 
doce r. to n. 1.'1 07, de 13 de novembro de 190G, e declara som 
eJ'foito a r~xpressão ·«monos ·pum a percepção do vcucimentos 
al!·nzado~» .do· nr·t. 1" elo decreto n. 1. 322, do 25 de agosto 
de 191 O, - · ' · · 

· · 'l'ranscrovo o citado art. 1" elo· decreto n. 1.107, do 190G: 
·~me a o l'rcfoi J.o aul.ol'izndo a mandar reverter ao qüadro dos 
primeiros escriplm•aJ·ios da Directoria Geral ela :Fazenda. Mu
nicipal o· cx-J • escripturario João Augusto I:! o Godoy, ou 
aprovr.ilul-,o em. outro cargo equivalente nas I·epartioões da 
J:>rofoi tu r a, sem di r e i lo, eu trctnnto, tÍ percepção do . venci-
mentos atrr,7.ndos.» . · . 

Do eonformidadc com o ·dispositivo supra, reverteu 
· aqw,Jio func.cionario no quadro da repartição a que pertenceu. 

c da qunl foi afast.ndo em virtude de .exoneraflão· que soli-
• ' ,. I 

CJ[OU. . , 
/ . • Mais tarde, em 1910, o· decreto legislativo n. ~ 1. 322, do · 

25 de ngosto', no seu ar L. '1", dispoz: «Fica o Prefeito auto-. · 
rizado a mandar contat' ao 1" escripturario da Directoria 
Gcral da l!nzenda Municipal· .Toão Augusto de Godoy, como 
de. sorvi fio,· para lodos 'os effeitos, menos pura percepção de , 
vencime1itos· ntrait.ndos, o t.r.mpo em· que esteve privado do 

· Mu cargo, sendo . a sua nova posse o exercício, !JUra o vece
lllmonto de vencimen Los que lhe compelem, contada da ·data 
da 'promulgação. da· lei que o mandou ;reverter ~o respectivo 
quadN~ . · ·. . 

O que n presente 'rr.soluuão collima, em sua f6rma velada, 
ó n onlrega ((!'rtciosa a unr i'unccionario, ali(ts, intc!ligent,e, 
zrioso c esforc!ndo, da elevada ;quantia de G5 :7õ0$229, Ct qual· 
olle mrsmo 1Úo se '.iulgn com dil'cito, .pois que. por duns 
vczr.~. som protrísto.nr•c!c•ilou n s'uncr..ão do dispositivos legues,· 
que lho nf'lgnvnm. de. um modo claro o pJ•eciso, oxactnmCl~lo.. 
urJu.illo lJLJe lwje. 1111~ I! esLJ•nnhmnenLCI oJ'J'et·ccido • 

• 
' . 

• 

• 

' 
• 
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. E _releva no~m' que, por ·essas occasiões; o-r1eferido fun.:. 
ccH:marJO n prove1 f.ou, quct· para sua readmissão no funccio-: 
nulismo municipal, quer pnm contagem de tempo ilo inf.er_; 
l'(•gno ele· exel'cieio, o., mesmos dispositivos, cu,j:ts ·pürtes fi
·uaes do ambos os dr!ct·cLOti, o ele 1 !l06 e CJ de 1!l10 ngo!'ll stí 
!lt'elcndo revogat· r! tot•nar srJm cf1'eito. ·· ·. · ~ ·. - . 

. 1~' clnt'o que se uão póde annullar, depois 'de produzido 
esse effeito, justamente a condição que tornara passive is. não 
sú aquella r·cadmiss;io, eomo- á contagem daquelle tempo, 
cousas estas em eujo goso, desde logo,. entrou o· mesmo· .fun.: 
ccionnrio, que, fiel a0 -cspirilo dos dect'·Ctos quo jt1 o favore
r:r!l'am o cu,ios · textos integraes acceitnra claramente, nada 
pediu, nada rnelamou, nada requereu ao Conselho . Municipal, 
no sentido da revogação agora votada. . · · · · 

- Para peef,eilo' csclat·ecimento do caso questionado, devo 
informar lfllC ·a readmissão do 'alludido escrípturario · no 
quadro ,do funce iona!ismo municipal· não r.esultou da ncccs-· 
sidade de repa~:ar um erro ·do Poder Municipal, erro que. o 
·proprw interessado não cogitou de patentear, reivindicànclo 
.direitos .qunesquer, mas, sim, de uma•conjunf.urn· especfal, 
crr)audo.:lhe uma situação .inteiramente nova, no. que conc(.)l.'nc 
ú p,erccpção ele Ycncimcnlos, e f'ixando-lhc, como condi~;·to 
r:sscnciai n inilludiv.cl. de um modo preciso, a data :t partir 
da qual leria -logm· o recebimento dos vendmentos que llw 
competem, eontada - e isto é decisivo - da r•romulgação 
da. lei que o ·mandou l'cvorter· ao respectivo quadro, conforme 
o . texto da li•i. . · · 

Ora, essa data ,; prccisament.c a de 12 de novembro·~dc 
1.aoa. a partir .da qual' o mesmo funccionarío tem ret!ebido,. 
rncnsalmenle, os vencimentos de seu cargo. Como, pois, rc
eual-a 'pn1·a 27 de junho do '1895. dando-se-lhe, g!•aciosá
nwnl~. até H de novembro de HlOfi,. a importante. qu:tntia de 
65 :7!i0$220, sem que a isto fizesse .iús. sem .tçr prestado . o 
menor servioo · nesse tempo, sem ser uma reparação de dt
rei tos feridos ? · . · " 

• · O art. 2• da resolução inclusa autoriza o Prefeito h abrir 
um .ct'edito que não solicitou, infringindo o disposto n,o a:

. tigo 28 da Consolidação das Leis Federnes sobre a orgumzacao 
nmnicipal do Districto -Federal. : , . 

Por todos os motivos exP.ostos, deixo de ~:mccJOnar a. 
presente I'Osolucão do Conselho, e submctlo o meu acto í1 alta 
snbeclol'in rlo Senado ·Federal. · 

Rio de Janeiro,'. ·J 3 de ,junho de 191!L. - Gcnet•u! Bento 
. Wi;rir•o Cm;nei'ro Monteh·o. · 

1\BSOLUÇ:\O DO CONAE!.I!O MUN!Cil'Al' A QU1l Sll REFEREM O «VI~'I'Ol> 
'N •. (i, Oll 191 ·I, ll O PAREOEll AUPM 

O Con;;elho l\!unieipnf resolve: 
Art,. · -J.•'' J?irm r·.r!Yog·ada n \lMinm parto rio nrl.. 1' rln 

dqcrcto n. L 107, do 12 de novembro de 190G, o dccluructn 

.. , 

• 
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SCJl} cffei /.o 'a. oxpt·essão «menús pu.ra a pcrcept;{í!<l do venl}i
·mcntos atrazados~ do art. 1• do decreto legislativo n. L322. 
do· 25 do agosto. de 1910. · 

ArL 2.• .'Fica o Prefeit/,o autorizado n abrir, · o credito 
uoccssario á cxecuc.ão da pres,ente lei. . -'. 
·• -. Art.. 3." Revógu.m-so as disposições em contrario. · 

· Dirstriclo Fei.l'eral, 8 de Julho de 1914. - G. Ozo1'io rle . 
. 'Alrneida, Presidente. - Alberico Dia.~ de Moraes, 1• Secr.e-. 

tnrio.-Jlfa.noel Rodriaues ,Al·oes, 2• secrotario.-A impl'imir. 

' 
' 

N. H4-1914 
. ' . 

A resolucão do Conselho Municipal declarando que, nos 
tm·mos do. decreto legislativo n. 785, de 17 de dezembro .de 
1900, .a arn·t.iguidade do c.hefe de culturà addido' da Inspectoria· 
de Mattas,~:rardins,, Car]a e Pesca José 1\filiti'io ·de Sant'Anna 
será, para os eí'fcitos de sua promocão, -contada da. data,. da
mesma lei, foi vetada. pelo Prefeito do Districto _Federal, . sob 
o fundamento de estabelecer a mesma resoluçao .um favor 
·exce'Pcional em desaccôrdo não só com o disposto no § 3" do 
art. 10, e nos §§ 2• e 3" do art. H· do citado decreto n. 785, 
mas· tambem com o art. 3" do decreto legislativo n. 1.375, de 
30. de' abril de :1.912. ' . 

. •- Da simples leitura das invocadas disposicões legaes se 
evidencia, euLretanto, a improccdencia das, razões em· que se 
lJaseoü esse vr!to, por· isso que ú chefe de •cultura da Inspectoria 
de Mnttas,. Jardirn•s, Caça e Pesca José 1\filitão de Sant'Anna, 
foi der,Jarado addido pelo referido decreto legislativo n. 785, 
de :17 de der,embro de 1900, que estabeleceu, no art. H, que 
«.as vagas que ,se derem· no quadro de· effeétivos serão preen
chidas com funccionar.ios de ,igual categoria r do. quadro. dos 
addidou, determinando· expressamente no·§ 2"· desse_ .mesmo 

. artigo que «nenhuma nomeação de pessoa extranha aos qua.,. 
.- dros de addidos podor:i ser feita emquanto nelles houver :func
cionarios de categoria igualrao Jogar que vagar ) e sendo pelo 
'i§ 3• a~nda desse artigo e para os cffeitos da mesma lei « a 
categoria dos funcllionarios determinada pelos respectivos ven-' 
cimentou. · · · . ' 
· · Percebendo, portnnfo. ao· tempo da promulgai)ão ·da lei ·que 
o declaron nddid-o, vencimentos iguaes aos de segundos offi
•ciaes · e segundos escripturarios . das repartições municipaes 
!(4::8()10$), e passando pela lei posterior n. 1.338, de 29 de 
agosto de :1.911, a vencer, como. esses funeciona'rios, 6:400$ 
annuaes, o Clhefe . de cultura addido adquiriu desde a data. 
daquclla primeira lei (17 de dezembro ·de 1900) o direito, 
assim ao Jogar do . segundo official ou segundo escriptur.ario . 
que vágasse no quadro de effectivos, .. como ainda c incontesta
velmente o de sor a sua anLiguidade'contada, -para.·os effeitos 
da sua promoção ao ·cargo immediatnmente su•perior, da datq 
d!i me,sma lei, como proscr~ve a resolução :vetada:' 

~ ' : 

' 
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. · 'l'l'atando-se, pois,• do restabelecimento do direito adqui-. 
· rido ·po1• um i'unccionario, addido desde 1900; que ha muito 

devêra, cm cumprimento da lei escripta, ter sido· approv'eitado . 
nos cargos effect.ivos ·equivalentes que teem ;vagado, a ;Com-

. 1 . missão de Constituição e .Diplomacia é I de parecer que seja 
;re.ieitado .o, ·mito opposto á mes?la resol~ção ·_que restabelece 
osso direito postergado do alludlct:o .. funccwnarw. 

Sala das Commissões, 1 de dezembro de 1914. -F. lolendes 
de Almeida, Presidelll•te e Relator.- Alenea1: G~imarúqs. 

MOTIVOS. DO VÉTO 

• Ao> Senado FederaZ ' ' 

Srs. Senádores- O Conselho ~[unicipal, com a sua re
solução pr"esent.e e .em opposição formal aos arts. 10 § 8", e 
H, §§ 2" e ;~" do decreto n·. 785, de 17 de d~zembro de ~900, 

.bem como .ao ar L •. :1", do decreto n. L375, do' 30 de abril do 
1912, estabelece ·em favor de .José '_1\[ilitão de Sant'Atma, che:l'o 
de cultura, adri:ido desde ·1!100, da. Inspectoria· de Mattas, .Jar-
dins, Caça c Pesca, um fayor excepcional. . ·· · . · 
· · Com effeito, e:r.-'IJi das citadas disposições ·legues, aquellc 
funccionario addido não poderá. contar tempo para. a. promo
.ção por .antiguidade; p'o'is que esta deve :çel' .contada )Jelo tempo 
de c(fectivo Rr?rvir:o. · . · 

E' este effeet.ivo serviço o que se pretoode·. dispensar, na 
a\ludida . re~oluçiio, com. violação manifesta das: leis muni-
cipaes. . . · . · . 

., ., 

' 

' ' . 

' 

. · · E, porque . o caso presente acha-se precisamente r indi- ' ..: 
cado, .. CY).tre·OR casos de véto~ no :art.'21t do decr'etl)n. 5 •. H:i0, 
de 8 de março de .. 1904, opponho o presente mito sobre o qual 

.;o. Senado· Fcrloral J•esolverlt com :a tJOstumada sabedoria. 
Districto Federal, 25 de juni10 de 1914,.26" da Republic~. 

- Gonot·al Brmto 'R·ibe'i?•o Carneiro Monteiro. · : . 

nEsocuQÃo no ooNsg~Ho MuNiciP-~L A QuE ~E nmrmriEM o « v~ro » 
' ' 'N, 7, llll HH4; ll o ·PARECEI\ SUf>RA ' 

·o .Cónsellio M~nicipal.resolve: 
· Ar'! .. ··1.• De conformidade ·com .. o disposto em o § a• · do 
art. · 10 e •no ·art. 11 e seus §§ ·2· e 3" do decreto legislàtivo 

· n. 785, de. 17 do dezembro de ·1·900, a antiguidade do CJftefe 
de Cl,lltura, aq4igo; da Inspectoria de Mattas, Jardins, Caca c 
LP~soa, José M1htao de· .Sant'Anna, :Será, para os effeitos da sua 
promc!r,ão a I • ofJ'icial, ou 1 • escript'!rario das repartições da 
•Prefmt.urn, contada da data. da refer1da lei. · · · · . 

, Art. ·2: Revogam-se as disposições em contrat•io. 
. . . Distl•icto Federal, 21 de Julho de 1914. ~G~ O~~~·io rle 

. !Almeida, Presidente,-· Alberico Dias de Mo1•acs, ·1 • Secretario 
..- ill(lnoel Roqfi?ucs. Alves, 2• Secretqrlo.- A imprim·ir, , 

' . . 
' . 

• 
I 
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.. 

N, Hti- 1911, ' 

A!. Comniissüo d'e éonslituicão o Di,plomn'Cia i'ornm presen-
. tes ns razries do ·NJto elo prel'eit.o do Districl.o Federal ;\ 'r~so

luçii·O· dn ~~~~~sell\o 'J\luni!JÍJ}nl qu~ o autoriza a mnndat• c'ontnr,'' 
pnrn os eJJ eJI.os da ·aposenladorw, ao. gLIU!'da 'da secr~ão mn1•i-

.. timn da Jnspcetoriu de· l\IaLtas, .Jard·ins, Cana c Jlesea José 1\lnria 
· GL·auado, o periodo,de serviço mqnicipal que menciona, .o es
ta~do ·.do ·acr~ol'do com .us .m~smas razões. é de pm·ccer· que 
SO,IU Uj)[ll'OI'ildO ~ referidO veto. . . . . ·· 

. 'ii ' • ' • 

. Salra da~ Commissões, 1 de ·drJzembro de .1 OH. - l'. Mrm• 
des r/e Mml!ida,: PI·e~identf.l o llr.lalol'. - Alencar Gu.imut•ties. 

' . ,, ' I ' ' . . · 
MO'I'IVOS DO «VÉ'I'·C~ 

. ;~;. Ao Senado FN/eral · ; . 
·' ' 

. . 
' ..... 
•' 1 • ' . ' .. - • '. • ' • :. 

S1·s. Senadores;- A presente J•csolu(lão do Conselho' .!\ln
ni~ipnl, que auf.orii~ ó prefeito· .a manda(conrtnr,, para os ef- . 
ícrl.os dra aposent.ncao; ao guat•dn dn. · secoao marJtunn da In
speel.ol'ia .de l\lattas; Jardins, Caca·-c Jlesca .Tosú ·Maria: Gt•a:.: 
nado, o pel'iod.o. de tompo• do ser·vico munic ipnl .qúo ínencionn, 
não póde merecer o meu assentimento, 'por ser contraria aos · ' 
interesses do Distdeto Federal, por•. vio•lar a)ei n. 1.108, de· 
13·. de novembro. de ·I!JOG: .: . . · · : : · . . 

A lei eitada cstnheleee, no seu art; 1 •, que para ~s ·effei! · 
tos da aposentadot·ia sel'ii contado o tempo· em que o funccio-

• nnrio'th·er servido. como opernrio ou empregado .de qualquer 
. ·f.ml.egoria qi:Je' não gose dessa· preroga Uva .pela lei. de .nposen

tnclol·ins; dispondo no seu paragrapho unico que. «para. gosar 
dos favores da presente lei .é nr.cess!l!'io que o · funcc'i(:mario • · 

. ton1ta pelo menos.·.o exercício effectivo de cinco UllJl<PS), 
· A inclusa resolucão, inJ'i•ingindo a ·lei alludidn, .abre uma 

·• excepção em favor do guarda.José 'i'Iaria .Gt'anado, que conl;l, 
apenas, dons a.nnos ·incompletos. de serviço'llffecf,ivo no :lagar 
que occnpn, f.en·d·lf servido anlor;iormente como . auxil inr da 
seúão marítima dn ·indicada inspectoria, logilx· :provido p~:lo 
chrtro cln J•opm·tição, .sendo pago ·J)ela verba -:- 1\fnt.eri:al-por. 

· pertencer ao p(}ssonl .apomrio. . · . . · .. · , . . 
· • Convertida em lei a ··presente resolucão, muitos outros 

empregados em ·condit~ües idenl.icas ao guni·dn. .Tosú Mario. Gra
nadro 'iriam sorlieital' o favor a este concedido, tomando .bem 
proximns diversas aposcnt[\dorias, com .consider.!lvr.I gravnme 
para ·os ·cofres municipaes. .•· · 

. Baseando. o meu 'aiJlor no i:l is posto. nq ar_t .. 24. da. Çonsoli
dncão das Ler~ Fed·eraes ·sobr·e a orgamzncuo mumc1pal do 
DistricLo Fcdr.1'nl1 submcf.to-o (t alln sabedoria. do .S.onndo :Ji'e-
<1 oral. · · . . · 

Rio de Jnnf'iro, .3 Qll novembro ele lOH, 20" da Republica, 
. - Q(l)1ernl Bento Ribob·o 0CH'IW'Í1'0 M,ontC'/.ro, · . · · 

• 
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SESS,\0 !DE .:! DE.'DEZEMBRO DE 10!4 :13 

RESOLU()~O DO CONSELHO ~\LUXICIPAL .\ .. QUI" SE Hlli'EREllr O « VÉTO) 
. N; 9, Dll 1914, E O P;\1\EC!lll SUPIIA 

· O Conselho Municipal !'Csolvc: 
Art. L" Jiica .o Prefeito autorir.ado a mau.dal' eo,nlm• para 

" 

os efJeitos da aposcnta(;no, .ao.guar.·dn da, s·ecção rnariLima ela 
Inspectoria de J\latlas, Jardins, ·caça e Pesea, .José Maria Gra
nac}ó, o per'iodo de tempo ·decorrido de.· 1 de. abril de 1~!l8 · -:
a 5 de outubr·o de 1!112, em que sm·.viu como auxiliar da refe- · 

. rida scecão da mesma Inspectoria. . . · 
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario'. . . . " . ' . 

• · · Dislriclo. Fedem!,. 7 .de agosto de 'l!JH.- G; Osuriu rlfJ 
· klmeitla, Prcsidon>tc. -Alberico Dias tle ,1/ol'aes, 1" Secretario. 

.. ·.,.- .UaiiCJel Rodrioues Al·ves,. 2" SecJ•ctario, -A. imprimir. 
,o 

' ; 
N.·?f.t6-10H 

Foram .JH'csenl.cs Íl Comrnissão de Constitui~'ão c Diplo- '· 
macia as ·ra7.(jes do vétp •opposto pelo Prefeito. do' Distrilllu 
Federal á ·J•esullft:ão do Conselho llluuicipal CJLi.e o autoriza· a 
concc.clm· ·a Ala(w de AlbuqueJ•quc c outros, ou -em preza que 
ôrganizarem, o direito de explorar pot· ·20 armos um ~r)r,viço . 
dé. li.mv'er.a de chamin1>s, mediante .us condir;ões que cslai.Jcleee 
c dti out1·as provido!llcias·. · · - · . · 

. . · · . , Conv~;u.ifll\temel!:te estuc!ado. o assun~ptp c. verificada .a ' 
rwocedenem das ra~oes: do veto c a Comnussao de parecer se,Ja · 
.o urésmo ·vJto a:pp'rovado, · , · 

Sala das Cornmissões, 1 de dezembro de Hll q,,....:. F. Jlcrules 
de .Hmuüla, 'i>.I'Csideute .f.l. r!l'elàtor .-Alencar G~tiútu'fiies. 

;fOTI\'OS DO « VB'J'O) 
' ' 

Ao. Sànado• Federal .. , I 

, 8t's. S1!11ador~s....;;. Út a JlOStlllra. ·muiticipal de .23 de alll'il 
'd1l, 1870 estabelecia a mulfa. de 310$ para os morador•es dos . 
predios cin q'lw occm•ressem incendios jlor falta. de limpeza· 

· dri· .chaminé, . :t· essa mesma., postura. se refor·c . a. presente 
I'csoluciio do Conselho Municipal e, entretanto, sôrnente agora· 
Jlt:etende .. se i'azcr obJecto. de uma concessão, •Servico que cer

" t.amento •Silmp~ro· so 'fez; .c quo. ,e.ertàmeln,t~: sempre se .podel'(L. 
far.er; cincle[Jendento de r:ontmcto. com a Muni:cipalidadc, e sein 

·· onu.s pam ·'esta, qual o ·de. isenção de inípostos, or·a outor-
gada·; · · . · · . .. · · · ·~ 

· Pot• IJStas mzõe~;. e ·ai·nda porque, .pelos .termos em que .. 
esttí ·l'edigida a J•esolu~'ão do Çousel!1o, pa1•ece ser J.JCrmittido 
aos, concessionarias pretmHiet· o U!Jsu.1•do uMmopolio· do •servil'O 
que ·hoje podem. livrmnentc fazer, entendo q:u,u a resoluciio ·ri 

'oi'J'ensivn dos: nrts: 1.5, 211 (:l" .ai.) c :!B (pr.), do dcct•.e.to 
federal n, i:í. 1 üO, de 8 d.o maJ·~.o de l9Qq, c pois; lil'a conl'ol:-

.. 
,. 

- .. ' -.. • • 
" •.. . · . . " 

' 
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. . . 
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midade ·do mesmo art. 21 (pr.), 'opponho o presente véto, a 
respeito do qual decidirá o Senado !federal com. a sua costu
rmida sabedoria. 

llio de Janeiro, 21 do setembro de i!H4, 2ü" da Republica. 
~General Bentu llibcü'o' Oarnei1·o Jllontei110. 

• I 

q~ESOWÇÃO DO CONSEJ,J:!Q ÚUN!ClPAJ.. A QUll. SE llEl•'BllJJ!M o « V.ti:'J'O ~ 
N. ii,-Dll 1014, E O PARECElll SUPRA· 

O Oonsollw :Municipal resolve: 
:ArL 1.~ .mca o PJ•efeito autorizado a concodm· a Alam· de 

Albuquerque, Anthero Vieira, José Monteiro e Arthur do :I!'L·oi
tas Soares o direito de, por si ou ompreza que orgaHiZaL'Cm, 
montar c explorar, ·durante 20 annos, c-ontados 'da data da. 
p1·omul~:racão da presente lei, um .servico de .limpeza de cha- . 
minés dos predios do .DisLricto •')J'qdcral, mediante as con
dições ostabclecidas nesta lei. · 

Ar L.· 2. • Os iloncessionurios ou cm preza que . organizarem 
sfio obrigados·: · . . · · 

• ' I . • ' . 

a) a submeLLcr á approvacfio da Prefeitura, dentro de 
.trinta (::lO) dias, contados da data lia promulgaçfio desta lei, 
o memorial descripLivo, desenhos ou mo(lclos do processo a 
'adoptar na limpeza de chaminés, só podendo come1;a1' esse 
serviço depois de approvado o referido processo, que· não 
IPOllell'.l. ~er modificado, sem prévia lautorizacfio da' mesma~ · · 
>PL·oi'oitura. Fica entendido, porém, que será considerado ap
.provado o processo sobre o qual a ·Prefeitura não se man:-

. :!'estai· dentro de trinta (30) 'dias, contados da data dà. apre- · 
sentação do respectivo memorial descriptivo, desenho ou mo
delo, á secção conipctente · da. DirccLoria Geral de Obras c 

JViaçfio; · .. 
b) a inici\J.!' ·dentro de tL·es "(3) mezes, contados da data 

da approvação expressa ou tacita do respectivo procosseo, o 
ser.vico de limpeza de chaminés, objecto. da presente con-
cessão; . . · . , , . . 

. c) a,mediante p1·óvia autorizacfio da Pre:l'eitura, pór eni 
.pratica todos os melhoramentos que a cxperi~ncia demonstrar 

. serem cfl'icazmente applicaveis . ao serviço de limpeza de dm-
, min~s; · . . ' . · 

d) . a, mediante 'pedido e accordo ·prévio, proceder .á lim-
. pcza das chaminés das casas particulares de tr·es (3) em trcs 

(3) mezes, o á das chaminés dos predlos occupados llOl' fa
bl·icas, officinas, usinas, boteis, casas de pensão ou de com-· 
modos, confeitarias, padarias, restaUL'anLes, botequins; ·casas 
do pasl.o, IJOllegios, asylos, JwspiLaes, ousas de -saude, sanaLorios 
e quaesquer outros estabeleClimentos fabris, commeroiacs ou 
industriues c habil.acões collcctivas, uma vez por mez; avi.:. 

. sando, por:ilm, sempre com vinte ·e quatro . (M) . horas de 
antecedencm, os moradores dlil qualquer predio, de ·que v~~:c. ser 
procedido esse S!!J'Yioo; 

. . 
. , .. ' ,. ··' 
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SESSÃO EM 2 DE DEZEMBRO DE HH/t 

{)) a providonciar, som dCJilOI'a, sobre qualquer l'CCllamacão 
que lhe~; j'ôr di_rigida quanto a. irpcgularidade ou i!IJperfe\cõcs 
no scrvioo de limpeza de Clhammes, de. que forem mcuml;ndo;;; 

() a montar ú sua custa, em ponto centr-al da crdadc. 
um escriptorio para recebimento do pedidos de execucão do 
servico constante desta lei 011 do reclamações relativamente 
ao mesmo servil(O; . 

ul a cobrar quinheHLo~ rúis ($500) do cada limpeza d<; 
.chaminé de casa particular e mil réis (1.$000) de cada lim
peza de chaminé de qualquer dos estabelecimentos . fabris, 
corrimor.ciaes ou industriacs c habltacõcs collecLivas, men
cionados ·,na alinea d entre aquellas cujas chaminés devam · 

ser limpas uma vr.z por mez. Fica ontimdido; porém, q1w 
qualquer augmento que as necessidades do serviço exigiren1 
nesses preços não excederá, . em caso algum, a 50 o/o desses 
mesmos precos; · 

/t) a proceder gratuitamente ú limpeza das chaminés dos 
·estabelecimentos de caridade; · 

i)' a contribuir para a Caixa .Beneficente do Corpo de 
· iBombeiros da Capital Federal com quinze por cento (15 o/o), 

do lucro liquido annualmente, apurado na cxploracão do ser-; 
vir;.o de que trata esta lei. · . · 

.Art, 3.• J)e accôrdo com o que fôr estabelecido en:Lre os 
· coiwessionarios ou em preza que organizarem e os particulares 
·que d!)Sejarem .. utilizar.:se do servioo de que trata esta lei, 
o pagamento desse servioo podertí ser feito mensal, trimensal 
ou annualmcnte; ficando, entretanto, reservado aos referidos 
concessionarias ou empreza por elles organizada o direito de 
.suspenderem o meslJlO servioo no caso da falta do respectivo 
pagamento. A Municipalidade do Districto Federal •não será, 
porém, em caso algum, · responsavel pelo pagamento dos ser- · 
viços feitos aos particulares pelos referidos concessionarias 
·OU em preza ·que OJ'ganizarem. · ' 
. · Ar.t .. 11,• Aos concessionarias ou empreza que orS"anir.ar·ern . 
caberú inteira e exclusivamente . a responsabilidade, não só 
áa execucão do servico constante desta lei, mas tambem de 
todos os dar~mos ou prejuízos causadqs a qualquer . predio· no 
mesmo serviço.. . . _. .. 

Ai•t. 5." Os concessionados. ou empreza que organizarem 
são ob!'!gados a communicar por cscripto -.l Directoria Geral. 
de Obras e Viação da Prefeitura qualquer dos seguintes factos 
que 1'orem observados no serviço !•eferente á respectiva con
cessão, indicando.· o predio em que elles, porventura, occor-
rorcm · · · · , . . ' 

a) ehami1né esb,l'Ugada, fogão sem chaminé propria ou 
uma só chaminé servindo aos fogões de mais de um andar; 

b) chaminés que rnão so acharem isoladas dos portacs,· 
das paredes de csLuq'ue, do madeiramento ou do espigão· do 
telhado; ' . . 

c) obamin~s de fabricas ou casas identioas que estiverem 
. 'a menos de um metro acima da linha da cumieira em ·uma '· .. . . . ' 

. ~ .. 
··,,;. 

.. ' . .. . ~ 

·,<\. 
.. · 

· . . :. 
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circumfei·encia de :!O mel.t•o; de .mio ·(i.lee!'el.o ·com fo1·r.:a de 
JÇi 11. ::J!J1, de 10 de 'Jcvcrcit•o de J!IO::J, art 2ü); . 

. ti)· clmminr!s ele esla!Jelecirncnlos 'l'nla·is ou iudusi.I•ine,, 
usinas ou offieinas situadas fúm· da parle eontrul da ciclaclc 
uompL'P;}IOmJ.icla entro a pm~a da llepu!Jiiea e .a rua r

1
Jo Pa~s~Jiu,. 

[jUO JlllO d!SjlOUham UC ~jJjJl\l'e]ho:; Ujli'Opl'lllCios L jJCJ'JeJLo,; 
para evitar o clesprendinwnt.o de fagulhas e o aceurnulo du 
cntulltrl · nos telhados . (dei' relu lcg'islativo n. 727, do :!3 du 
110vembro de 1s·nn, a1.·t. lt") . · 

·~ 1." Hoenbondo communica(:.ão de qualquer das it·t·o:;ula
J•idades menc:ionadns no presente a1'Li:;o, a Di t'eetoria Geral 
do Obms _.e. Yiaciió J'al'Ú, sem dc;rnora, 'VCl'ificat• a sua Jll'Oi:l!
denuia ·pelo· engenheiro du respeetiva cü·cumsel'ipcão e inti
mará 'O~ Jlt'opriotat·ios ·ctos p!•cdios ·on) que ellais se· derem o. 
:fazOL' os conccr~os . c inslallaçücs nc:ccss;ü·ias, impondo aos 

.que .'uiio cumprir·em essa intima~ão a multa de uem mil réis 
r( 100$000); elevada ao dobro ua rcincidencia. · 
· § 2~" As comámnicacões lraLadas no Jll'escntc lll'Ligo, in
clusive nus ~uas alineas e.§ 1" s6 se l'e'l'erem aos Jll'edios eu;ios 
proprictarios, :ú·rcndata·rios ou inquilinos LiveJ•eJ.n' cspontanea

·mente r;liamado os ·conccssio'na!'ios para ·a.-limr1ezo. das respe-
cLivas chaminés. · · · 

Al't., G." luclepcndcnlement.e do disr1osto :na Postura. do 
:210 rhdlH'il de 1.870, publieada pol' edilal de 23 do mesmo mcz c 
unno ou cm .outra qualqnct· resolueà·o que o Conselho Mu
nieipal ülltcndel' tomar sobre o assumpto dessa mesma ·Po's
ttu·a, sCI'IÍ imposta aos conccssionat·ios ou cmpt'eza que or:;a-

. nizm·e'n1.a mulla de um eont.o rlc'rr)is (J :OOO!ji), scmpr·c q.uc 
:l'icat· · pi'·Ovado ter sido qualquer inec,ndió ou começo deU c 
motivado pelo excesso de fuligem da chaminé, de cuJa limpeza 
os mesmos conccssiomn·ios ou cmpreza 110r elles OI'ganizada 
estiverem encarregados. · 

-
1Art. 7 :· O pessoal empregado uo sct•vi1;b do 1 i mpeza do 

chaminés de que trata esta lei usaú't de uniforme approvado 
·pela Pt·el'eitura e será escrupulosamente escolhido pelos con
cú,;sionm·ios ou empl'cza que m·:;anizarcm, a quem cabe ··ü 
l'I.'Spon~nbilidadc absoluta de qualquer falta rwlo mesmo pes
soal commettida l/lesse serviço, tendo prefcrcucia na ad1hissão 
os·1·eformados do Corpo do BomiJeir·os e as eX-fiL'UC·US do mes.rno. 
corpo, que provarem hom comportamento. . 

· Mt. 8," A intorrup~ão total do J'unecionamento do ser
viço de limpeza eh> ehaminrls, a CJUfJ Pstn lei se 'I•cfct·e, sem 
mof.h:o de força maior, devidamente comprovado, a .iuizo 'do 
.PJ•efcito, su.ieitaní os concessionarios ou em preza que· orga
Hizarem 1\ multtl de cem mil rr~is (t00$000), .tlOl' dia cm 
que deixa1· de :l'unccionttl' o mnsmo SCI'YÍ\;n, até o maximo do 
tl'inta (::JO) dias·, sendo, no caso da intcrJ·upcão ·total in,ius
tifi-caüa exceder esse prazo, considerada· caduca o insubsis~ 
tr:!ll·lü esta (!.Ol11:CSSÜO. . . 

, Ar!.. D:• .Para os ·eJ'l'eilos do. prrscnLe concessão, os conw 
ocssional'ios ussigmu•ão conLructo com a PJ•cfoittu·u no prazo 

., 

• 
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· maximo improrogavcl de tr·inta (30) _dias, contados qa. data 
da promulgar;ão pesta lei, sendD, casu nuo_ o façam,. consrdcrada 
caduca c insubsistente a mesma concessuo. 

' 

ArL. 10. Para. garantia da fiel cxecur;ão do contracto, 
que; nos termos do artigo antcccd(mte, i'ôr · cclebmqo, os con
<Jcssionarios dcpositarfi-o, no acto da assignutura do mesmo 
contracto, nos cofres da P l'Cfeitum, a quantia de cinco conws 
de réis (5 :000$000), cm dinheiro (moeda corrente) ou apo
lices dos emprestimos municipaes, ao par, caducand-o a rcspe
.ctiva c-oncessão, si isso não fizerem. 

§ 1.• Desta quantia serão deduzidas as multas que aos 
concessionarias forem impostas por i>n.fracr;ão do contracto a 
que se refere o art. 9' da presente )ei. 

§ 2.' Os . ·concessionar i os ou emprezrf que or·ganizar;cm 
ficam .obrigados .a ;reintegrar cm cinco (5) dias a cauçã.o a · 

· . que se refere. o presente artigo, na importancia das multas 
que lhes forem impostas, sendo, caso isso não 1'acam, multados 

. nowmente no dobro da importancia .total das multas impostas 
e·não pagas. No caso, porém, ein que essa· importancia attilnJa 
o valor: da caução e esta não seja reintegrada no prazo ma
:dmo improrogavel de trinta .dias contados da res{lectiva noti- · 
ficacão, .será a presente concessão considerada administrativa-
mente caduca e. insubsistente. · · 

Art. 1 L Caducará tambem a presente concessão no caso 
de falta de cumprimento por· parte dos concessionarias ou 
empreza que organizarem, dD disposto nas alineas a, b e i 
do art. 2• desta lei. . 

'Art. 12. Pela falta de cumprimento ou ini'racciío de qual
quer das clausulas do contracto que fór celebrado na fórma 
do art. 9' desta lei e para a qual não estiver comminada a 
pena i:le ·caducidade, pode!l'.l. a Prefeitura, por intermedio da 
Directoria Geral de Obras e Viação, impôr multas de· cem 
mil rési (100$000) a· um conto. d'e réis (i :000$000), conformõ 
a gravidade da falta e sem prejuizo do cumprimento' da clau
sula contractual, cuja transgressão houver motivado a multa. 
Das. multas impostas haverá, porém; recurso para o Prefeito, 
.dentro do {lrazo impror.ogavel de cinco· (5) dias, contados da 
data do recebimento da respectiva notificação. · · 

' ' . . 
Art. 13. O contracto de que trata o nrt. 9• desta lei 

.!lerá feito ·com a condição .de serem respeitados os direitos 
de terceir.os, não cabendo aos concessionarias ou empreza que 

.. organizarem dir•eito algum a indemíiizar;üo, de qualquer' cs
pccie, contra a Mu·nicipalidade do Districto Federal, si terceiros, 
prejudicados ou não, impedirem a execução dos serviços con
stantes do mesmo contracto, correndo por conta exclusiva dos. 
referidos. concessionarias ou empreza por clles organizada, 
quaesquer despezas ;iudiciaes ou oxtra;iudiciaes que tenham 
de ser feitas no sentido de remover• os obstaculos ·apresentados 
~ concessão constante desta mesma lei .• 

V o!, 'VIU · ~ • 
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A1·L. :lL Durante o prazo rla pi·csentc eonecssfLD, serão os 
concessionarias ou emprcza que o1·ganizarem isentos de Lodos 
os impostos e emolumentos rnunicipacs. . 

· Art. 15. A presente concessão não poderá ser transferida 
sem licença da Prefeitura, vigorando para os succcsorcs todas 
as disposições desta lei. . .· · 

Art .. 16. Revogam-se as disposiÇões em contrario. 
· Districto ·.Federal, 15 de setembro de 1914.- G. Osor·io 

de Almeida, Presidente.- Alberico Dias de Jlloraes, i" Se
cretario. ~Jtlanoel Rodr·iaues Alves, 2° Secretario._; A. im
primir. 

N •. 117-1914 • 

O véto opposto pelo Prefeito do Districto Federal á re
solução do Conselho Municipal que autoriza a conceder á 
professora adjunta de 1" classe, D. Polyxena Olympia Morejra 
llires· Ferrão, seis mezes de licença, com todos os vencimentos, 
observado o disposto no art. 9" do decreto legislativo n. 766; 
de 4 de setembro de 1900, teve, como motivo fundamental, o 
facto de infringir essa · resoluçfto o disposto no art. 2' da 
lei n. 66, de 16 de janeiro de 1894, que estabelece que «em 
caso nenhum será concedida licença com gratificação . de· 
exercício ~. ' . 

Nilo procede, porém, a razão allegada, porquantó, cabendo 
o exercício das i'uncções legislativas. ao Conselho Municipal 
i(decreto n. 5.160, de 8 de março de 1904, art. 2°), e sendo a 
excepção á lei commum prerogativa inherente a essa funcção, 
a resolução vetada, dispensando na lei, constitue acio sin
gular de .ca:ractrr legislativo, qua só podia proceder daquello 
Conselho, no legitimo exercício dessa funcoão. . . 

Demais, já a esta Commissão por vezes tem parecido o 
o Senado tem :l'irmado a doutrina de que só ao .conselho Mu
nicipal cabe autorizar licenças fóra ·das exigencias das leis 
vigentes a: respeito, autorização facultativa . de que o Prefeito 
';póde ou· não se uti\izar. (Parecer do Senado n. 167, de 
i9i2.) . 

Em ~aes condições, coherente com essa doutrina, a Com
missão de Constituição e Diplomacia é de parecer que o refe
rido véto entre em discussão e seja rejeitado. · 

. Sala das Commissões, 1 de dezemb.ro de 1914.- F. :Mendes · 
de Almeida, Presidente e Relátor.- Alencar Guimarães. 

MOTIVOS DO «vETO » 

Ao Senado Federal 

Srs. Senadores'-- A presente resolucão do Conselho Mu
nicipal, que autoriza o Prefeito a conceder' seis mezes de li
cenoa, com todos os vencimmrtos, pal'll tratamento de saude, ~í 

' ' 
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professam adjunta de i" classe, D. Jlolyxena Olympia Moreira 
Pires llerrão; não J;JÓde ser convertida ·em lei, e:c-vi do que 
'dispõe o ar L. ~<i da Consolidação das Leis Federaes, ·sobre a 
organização municipal do Districto Federal. . ' . · 

A lei n. üü, de Hi de janeiro de :1894, no seu art. 2" e a 
de n. 760, de 4 de setembro de :1900, no seu art; 7", só per
mUtem que as licenças sejam concedidas com o . ordenado, 
não podendo em caso algum ser dada com a gratificação de 
exercício. A resolução viola esses dispositivos legaes, que re-

. guiam a concessão de licença, para todos os funccionarios da 
PI·ei'eitma, cJ•eanG!o para a professora nella mencionada uma 
situação excepcional. · . ... · . .· · . 

A' classe dos adjunt()s effectivos pertencem cerca de oito
centos professores, na quasi totalidade senhoras, pelo que é 
consideravel o numero de ·licenças semanalmente concedidas 
áquelles membros do magisterio, todas com perda da grati
ficacão p1·o-labp1·e. Não posso concordirr, pois, que a fooooio
naria indicada gose i:le situação privilegiada, com violação 

· dos dispositivos das leis alludidas. 
O Senado Federal, com a sua costumada sabedoria, .resol

~erá sobre os fundamentos do meu acto. 
Rio de Janeiro, :is de outubro de 1914, 26" da -Republica . 

..;:;. Gerieral Bento Iabei1·o Carneiro Montei'I'O. 

'ni.ÚiOLU(:llO DO CONSELHO ·MUNICIPAL A QUE SE REFERE O « VÉ"fO l> 
· N. 12, DE 1914, E O PARECER SUPRA . 

O Conselho Municipal resolve: . . 
Art. L" l<ica o Prefeito autorizado· a concede'r á pr()fes

sora adjunta de '1" classe, D. Polyxena tllympia Moreira Pires 
Ferrão, seis mezes de licença, com todos os vencimentos, para 
tratar de sua saude, observando\ porém, o disposto em o art. 9' 
do decreto legislativo n .. 766, ae 4 de <Jetembro de :1900. . 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
· Districto Federal, :10 de outubro de 1914.- G. Osorio de 

Al-meida, Presidente.-Alberico Dias de. Morais, :1.• Secre
tario . .....;.Manoel Rodrioues Alves, 2• Secretario. -A imprimir. 

N. 118-1914 . 

O ·vétu opposto pelo Prefeito do Districto Federal á reso
lu~lão do Conselho· Municipal que autoriza a contagem, para 

. os eJTeitos da ·aposentação, do tempo de servico prestado pelo 
Dr. Girondino Esteves, sub..:commissario de Hygiene e Assis-

. tenciu :Publica, como auxilia!' do recenseamento geral da -Repu
blica, nos annos de 1905 e -1906, ·como interno da cadeira de 
clinica dermalolog·ica e syphiligraphica da Faculdade. de Me
dicina do Rio de Janeiro, como auxiliar academico da Dire
ctoria Geral de Hygiene e Assistencia Publica ·e como ~~~ 

' 
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commissario interino da mesma directoria, tem como funda
mento a circumstancia ·de haver entre os serviços mencionados 
alguns prestados cumulativamente, como aconteceu com os de 
interno da referida cadeira da Faculdade de Medicina, que o 
alludielo :l'unccionario · elesemrponlwu quando auxiliar ,aonde
mico d~ Directoria ele Hygione e Assistencia Publica, o que 
parece ao mesmo Prefeito revigorar uma disposição ela lei 
revogada n; · 616, de 9 de novembro de 1898·, que permittia a 
contagem do tempo de serviços. acc.umulados. 

A Commissão ele Constituioão e Diplomacia Julga, porém, 
improcedentes essas razões, porquanto as funcções ele interno 
da cadeira de clinica dermatologica c syphiligraphia da Fa
·culdade de Medicina e as de auxiliar academico da Directoria 
de Hygiene c Assistencia .Publica estão, por sua natureza te
chnica, comprehendidas na lei municipal •n. 067, de 19 de 
abril de 1898, que, revigorando a lei anterior n. 010, de 1898, 
exceptuou, -com tudo, nos arts. o• e 7", os cara os technicos dos 
que não podem ser exercidos accumuladamen.te pelos i'unccio
narios federaes na Municipalidade c pelos desta na Un.ião. 

. Longe, pois, de contrariar a lei vigente, .a resolução vetada. 
a observa, não incidindo, portanto,· em nenhuma· das hypo
theses do art. 211 do decreto n. 5.1160, de 8 de marçode 1904. 

Assim ·considera]ldo, a Cqmmissão de Constituição e Di
plomacia é de parecer que ·O mesmo véto entre em discussãC> 
o seja rejeitado. · 

·Sala das Com missões, -1 de dezembro de 1914 . ....:.. F. Mendes 
'de Almeida, Presidente .e Relator.- Alencar Guimarães. · . . 

MOTIVOS DO « VÉTO:. 

Ao Sencido Fede1•al 
-

\. 

Srs. Senadores- Não posso dar o meu assentimento' {I 
. resolução do Conselho M:'uni~ipal, que autoriza o Prefeito a 
mandar contar, para os efToJtos da n,posentação, ao sub-com~ 
missaria de Hygiene e Assistcncia Publica, Dr. Girondino Es
teves, o tempo de serviço publico que menciona, pelos motivos 
que passo a expOr. · 
· Dentre o tempo de se'rvioo mencionado, ha · serviços ])re
stados cumulativamente como interno da cadeira de c li nica dcr
matologica ·e syphiligraphica da Faculdade do Medicina do Rio 
·de Janeiro, de 3 do ,janeiro de ·1908 a 4 de janeiro de HlOO 
quando o i'unccionario servia como auxiliar academico da Di
rectoria de Hygiene e Assistencia Publica, Jogar que occupou 
de novembro de Hl07 a -18 de .ianoit·o elo 1910, · · 

·. A presente resolução faz revigorar uma disposiciio da lei · 
n. 610, de O ele novembro de :1898, felizmente revogada pela 
do n. 007, de -19 de abril de 1S!l0, permittindo' contar-se tempo 
de· serviços a c cumulados. · 

· Convertida a re'SoJ.ução em. lei, o Dr. 'Girondino Esteves 
'contaria· um anno por dous, quando serviu na Faculdade· de ,,, .. ' 

'•. 
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Medicina, pois, tambem trabalhava como ·auxiliar academico 
pa assistencia. · 

Não permittindo a citada lei municipal n. GG7 quo func
cionario algum « conte para os· cffeitos da aposentadoria cada 
um anuo por clous annos, isto.·é, a contagem dobrada do temp(} 

· de serviço», acarretando maiores o nus para a :Municipalidade, 
opponho véto a presente resolução. -

O Senado Federal resolverá sobre os fundamento_s. do meu· 
acto. · 

Hio de Janeiro, 2-i de outubro de 19Ú, 26° da Republica.
General Bento• Ribci1·o Ga1'i1C'iro Mv:mtci1·o. 

-RESOLUÇÃ!O DO bONSEI.HO :MUNICIPAL ,\ QUI' SJ; REFERE O « VÉTO » 
N. 13, Dll 1P-14, E O PNIU~CER SUPRA 

O Conselho Municipal resolve: 
ArL 1." Fica o Prefeito autorizado a mandar contar,. ex

clusivamente para os effeitos da aposentação c de conformi
dade -com o disposto no art. 2!0 do decreto legislativo nu
mero 44 A,. de 7 de agosto de 1893, no paragrapho unico ·do 
art. 6" e no arL. 7" do decreto legislativo .n. 667, de -19 de 
abril de 1899, no art. 2G, do decreto legislativo n. 766, de .4 
de setembro de HJOO, e no art .. 1 o do decreto legislativo nu
mer-o 1.108, de 13 de novembro de 1906, os' períodos de tempo . 
correspondentes a seis. (6) annos, seis (6) mezes; e vinte e. 

' um (21) dias em que o Dr. Girondino ESüíves, sub-commis
sario de Hygiene e. Assistencia Publica, serviu como auxiliar 
do recenseamento geral da Republica, nos annos de 1905 e 
1906, como inter11o da cadeira de clinica dermatologica e sy
philigraphica da Faculdade de Medicina do Rio de . Janeiro, 
de 3 de janeiro de 1908 a 4 de janeiro de 1909, -como al!xi
Har academico da J)irectoria Geral de Hygiene ·e· Assistencia 
Publica, de novembro ãe 1907 a 18 de janeiro de 1910, e como 
·sub-commissario. interino da mesma directoria, de 19· de ja
neit·o de· 1910 a 16 de maio de -1912 •. 

A~t. 2. o 1Revogam~se as disposi'cões em contrario. 
. Districto Federal, 20 de ou-tubro de 1914.- G. Osorio de 

''Almeida, Presidente.- Alberico Dias de !tloraes, 1 o Secre
. tario.- Manoel Rodr'i(Jues Alves, 2• Secretario.- A imprimir. 

N. 119-1914 

O prefeito do DistricLo Federal veton a rcsolucíio · do 
Conselho Municipal que autoriza a jubilação, com os ven
cimentos que ora. percebo, da professora adjunta de 1' classe 
D. Jmvira de Brito Lima, sob o fundamento· de s~r essa re
solução contraria ao art. 28 da lei n. 844, de 19 dn dezembro 
'de 1901, e:c~vi da qual «os membros do magisterio, provada a 
sua invalidez, ,iubilnr-se-h'úo com tantas vezes iJ~5 dos :ven-

, 
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cimentos quantos annos tenham de effecf.iw exeroiCJO), nüo· 
estando; portanto, a professora indi.cada nos · ca~os de ser 
jubi·lada com todos os vencimentos, opor contat• ::.pc>nas de-
-?enove annos, dez mezes e dias de s.ervico. · 
· Trata-se, porém, na. hypothese occurrente, de uma ex
cewã.o á lei, commum; · inherentu ao. exerci cio das func.cões 

. legislativas conferidas pela lei organica do Distrido I:'ederal · 
ao Conselho Municipal (decreto r:. 5.160, de 8 de marco de 
19014, art .. 2°)' que póde, inccintestavelmente, no desempenho 
dessa :funcção soberana, conceder wposentacões ou jubilações 
com dispensa na J.ei, dando-lhes o caract..?r de verdadeiras 
graças, e alterar assim o re:;imcn da lei vigente .~obre taes 
assumptos; · concedendo os favores s'ingu.Jares que e o tender 
merec]dos. · 

E como tem sido constante a doutrina neste sr:ntiào sus
tentada pela Commissâlo de Constitt~iciío e Dipioma'c~a, .e 
,c.onf~rmada p.eJa dec.isão do Senado contraria a vetos de na
:tll!I'eza identica ao opposto á referid[\ resolução, e~ta mesma 
. Comroissão, julgando carecedoras de procedenria as razões 
em que se fundou esse veto, é de parecer. que· seja e !.I e dis-
cutido e rejeitado. , · 

SaJa as Commissões; 1 · de dezembro de 1914. - F. 
Mendes de Alrne,ida, Ph'esidente e Relator. Almr.ar Gui· 
ma:rães. 

MOTIVOS DO «VETO~ 
' 

Ao Senado Federal 

Svs. Senadares .:._ A presente resoluç.iío. do Conselho M·u
nicilpa!, que ·autoriza ·a prefeito a conceder .iublla~ão, mis 
c.ondições. que estabelece, á. professora adjunta dê 1" classr- ' 
D. Elvira de- Brito Lima, nl(o póde !llerecer o 'rrie 11 assenti-·· 
menta, por ser contraria aos· interesses deste Di~trir.to, nos 
termos do art. 24 da Consolidacã.o das Lj:lis Fed,rae.s · sob.ro 
a organização municipal do Distric.to Fedem!. · 

A ju.bilaçií.o dos professores (. regula4a pelo art, 28 da lei 
n. 8M, de 19 qe dezembro dê 1901, que dispõe: «Os mem
bros do ·magistei-io, provada a suá· invn-lidez, juh-:Jàr-se·-~ilo 
com tantas vezes 1125 dos vencimentos quantos nonos tenham 
de effectivo exercício, entendendo-se, por4m, que· OS• ven
cimentos de inactividade não pódem ser super.i(ll'P.S ao do 
exercício effectivo~. · · · 

A professora indicada tem apenas 19 annos, .I Q inezes c 
dias de servico. . 

A resolur..ão inolnsa viola; pois, o preceito Jt)ga! citado. 
O SenadÓ Ji'ederal, com a sua costumada sabedoria, re· 

S•olverá sobre os fundamentos do meu acto. 
Rio de Janeiro, 31 rle outubro de 191-1, :w dn Repu.blica, 

General Bento Ribeiro Carneiro !.fontc·i.ro. · · · 
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1\ESOLUC:.:::o DO CÓNSELI:!O :MUNICIP,\L A QUE SE l\llFERlll\f. O <tVÉTO» 
• N. 14, DE 1'914, B O PABECER SUPI\A 

O Conselho Municipal resolve: 
Art. L o Fica o Prefeito ·autorizado a· conceder jubilação,. 

com os vencimentos que ora percebe, ú professora adjunta de 
· 1 • classe, D. Elvira de Brito Lima, provada, porém, a sua in
validez nos termos. do art. 2" do decreto legislativo n. 067, de 
19 de abr·il de 1899. 

· Art. 2. o nevogam-se as disposi~ões em contrario, 
· Disb!'icto l''ederal 27 rle' outubro ele 1914. - G. Ozorio de 

A.tmeida. Presidente.'-· Alberico Dias de Moraes, 1 o Secretario.: 
-Manoel Rodr.·iu_ues 'Alves, 2° Secretario-A imprimir. · 

N. uo·- i9i4 

· A resolução do Conselho Municipal, estabelecendo que «ne_, 
nhi.Jm estipendiaelo municipal, de estipendio qualquer que seja,. 
não sujeito a desconto para o montepio, exceptuados. os ser
ventes ele effectiva nomeação e exercício, poderá receber seu 
e.stipendio, sem, no acto, exhibir ao pagador, como prova de 
identidade da pessoa do estipendiado, a sua carteira de iden-

. tificaoão», não viola preceito algum constitucional por isso 
que estabelece assa providencia para a generalidade dos esti
pendiados pela Municipalidade. ·rão pQuco contraria a mesma 

. resolução leis :federaes, direitos de outros municípios ou Es
tados ou normas estabelecidas em leis e regulamentos muni
cipaes, que são os casos especificados na art. 24 do decreto 
.numero 5.-160, de 8 de março de 1904,· em que o Prefeito 
suspendert\ a execução elas leis c- resoluções do referido Con-
selho, oppondo-lhes vt1to. · · 

Nestàs condições, não se verificando nenhuma das hypo
theses Justificativas de véto e competindo. ao Conselho Muni
cipal pelo nrt. 4° dO art. -12 do citado decreto n. 5.160 do 1904, 
«r~gular as· condições ele nomeaçã.o, suspensão, aposrnitado1;ia e 
outras dos empregados de todas as repartições municipaes», 
e, além de tudo, sendo incontestavel que a providencia cons-

. tnnte da resolução vetada 6 de absoluta moralidade, pois im- · 
pede ÇJUe o~. pagamentos dos estipertdios sejam .feitos a pessoas 
mclev1das, '11rmanclo absolutamente a prova ela Identidade do es
l.iprmdiado, concluden'te é' ·serem improcedentes as razões ai
legadas pnra fundamentar o véto que o Prefeito do Distric.to 
Pederal oppo?. t\quella resolucão. · · 

As~im consiclermado, a Commissão de Constituioão e Di
ploll)acm. é. ele parecer que o me~mo v é to entre em discussão 
e se,Jn re,Jeitado. · . . . · 

. Sala das: Commis~ões, 1 de dezembro de 1914. - F. Men
des da Alm.rnda, Presidente e Relator. - Alencar Gnim.a'l'ães • . . 

/ 
\ 
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lVfOTTVOS DO «VÉ'J'O» 
. . 

-A o Senado Federal 
.. 

. Srs. S~r:nclorcs--:"A Jlresçnl.e reso!ur.ão . crua pura ,o, ope~ . 
rarw rnumcr,pal, ahr clenommado estrpcndrndo, uma situação' 
.sni aencr"is que n,ão cncontm apoio nem na Clonstituicão da 
Republi·ca, nem nas leis usuaes, contrarinnclo, além dÍsso, o 
moderno movimento que se vem operando n:is nações cultas 
no que concerne ú legislação operaria. . 

A exigencia ·da earteira de identifjcnç.ão constitue um 
caso .isolado, urna excepcão contrar:ia aos principias republi
canos, ·pois· vem atLingir apenas :i uma classe cu,ios membros', 
para os. effeitos ele que trata a presente resolução, não care
cem de ser assim reconhecidos uma ve1. que o abono' de sua 
personaJidade é feito por funccionario idoneo e responsavel, 

. como, aliús, é de· praxe no funccionalismo em geral, quer da 
,União, quer da -munieipnlidJUde. · · . · · 

,.~,.. · Accresce ainda que a lei não diz por quem deva ser 
<;;;.:;· paga a alludida «taxa modica . para as carteiras de identifi~ 
.- cação», não sendo justo que recaia sobre o operariado a im.: 

[fl•Osil;;ão de semellmnte onus, nem devendo a Prefeitura assu
mir a responsabilidade de mais esse encargo, realmente dis-
pensavel ·e singular. · . 

Po·r ouf,ro lado, fixando em 1 de ,janeiro de 1915 a época. 
precisa para entrar em vigor o dispositivo da mesma. reso,_ 
Jur..ão, tal circumstaneia póde acarretar· a inexecucão de todo 
ú seu contexto, uma vez que, no art. 3", torna dependente de 
um favor do Governo Federal a obtenoão das carteiras de 
•idont.ificação, accClrdlo· esse ·cujo prazo de conclusão ·não é 
dado prever nem 'Iixnr,. podendo• exceder de muito aquella. 
época. 

Por tu.dro• isso, nego sancção ú presente resolução do Con~ 
. solha Municipal, Dando da .sabedoria do Senado da Repu
blic.a os doutos supprimentos. 

Rio de Janeiro, 3 d:e novembro de 1914, 26~ da Republica, 
- General Bento Ribei1•o Carneiro Monteiro. 

RESOLUÇ~O DO· CONSELHO MUNICIPAL, A QUE SE REFEREM D,.S..VÉTD» 
N, 15, DE 1014, Jl ü• PARECER SUPRA . 

O Conselho Municipal resolvo:. 
, Art. 1." Nenhum estipondiado munrclpal, de es'tipendjo, 

qualquer que se,i a, não su.i e i to• a desco.nto pnra o monte.P!O, 
exceptuados os serven t.es de effectiva nomeação e exercww, 
poderá receber seu cstiper:dio sém, no acto, cxhi~ir ao. paga
dor, como prova de identidade· da resso-a do estlpondl(tdo, 1:\ 
·sua carteira ·do· identificnção, 

• 
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· Art. 2." O pagamento deverá ser feH.o. ao interessado 
:pess-oalmente, o •só. no caso de forca maior, prévia c devida~ 
mente. justificado perante a· repartição pagadora ser(t pc~- · · 
mittido O pag~IY,!Cll[O a OUtJ.:em, dcv9ndo,. 1~1CSJ!l0 n~sta hypo
these, ser exh1.b1da a carte1ra d·e JdcntJfwacuo, simultanea
mente com •0' mslrumenlo de procuração bastante para o re
cebimento. 

Art. 3." O prefeito solicitar::t do- Governo da Uni!üo a fi
xação• de uma taxa modic,n. para as carteiras de identificação 
destinad1as a_os · estipendiados municipaes tratados nesta lei, 
cabendo :í l're:Ccilura fo.meéer a · prova ás. autoridUJdes t'e
deraes oompctentcs da qualidade justificativa da equidade so-
licitada. . . · 

Art. 4." A presente lei só entrará cm vigor a 1• de ja
. neiro. de 1915. 

Art. 5" Revogam-se as disposições cm contrario. 
Districto Fedem!, 20 de outubro. de 1014. - G. ·Ozo~ 

1•io çle Almeida, Presidento.-Alberico Dias de Jloraes, 1• Se
cretario- Manocl Rod1•imtes Alves, 2 .. Secretario.- A im-

I 
ORDEM DO DIA 

, 
Votação, em discussão ;unica, da ·redacção final do pr(l

jecto n. 1G, de 19H, que suspende o troc'o das notas da Cai:-:a 
de. Conv.ersü.o até 3t de dezembro de 1915 e dú oUtras pro-

. videncias'. . . 
Approvada; vue se·r enviado ú Cama1•a dos Deputados. 
Vot.acão, em 2• discuss~o, cht proposicwo• dtt Gamara dos 

Deputados n . .34, de 191.4, concedendo um anno de Hcença,com 
·1Jrdenado e. a começar de 15 de setembno' de '10'13, a ]'rancisc,) 
•Robert6 Monteiro da Silva, amanuellse da Directoria Geral dos 
· Correios.· , · · 
· Approvada. · 

· Votação,' em 2• ·discussão, da proposicffio, da :Camara dos 
Deputados n. 46, de 1914, abrindo, pelo Ministerio da Fazenda, 
o credito especial' de 172$500,, para pagamento d~ c~~ta~ de
vidas a Antonio Gomes, em virtude de sentença JlldJC.JUrm. . 

Approvndn. 
Votaeüo cm 2' discussão, ela prO!'OSiçãi(J' ela lk'lmara. dos 

Deputado's ~. 47, de 1014, abrindo, pelo Ministerio da Fazen
da O credito especial ele 355$100, para pagamento de •CUStas 
devidas ao Dr. J oüo Vi•eira do Araujo, em virtude de sentenca 
,iud i c i ar ia. · · -

Approvaeln. 

o Sr. ·Presidente- Nada màis ··!la vendo .a tratar, vou .lo·· 
,vantar a sessão,. , . · 
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Dcs.igno para ordem elo dia da' seguinte: 
· 2" discussão da proposição ela Camara elos Deputndos 

n. 8!J, de 1913, autorizando a abertura, peio ilfinisterio da 
Viação, do credito extraordinario de 13 :985$025, afim de oc

. ·correr no pagamento elas suiJvencõcs pelas viagens r.ealizadas 
no anuo pa·ssado pela Emprcz.a Pluv.;ial lliauhy'ense (co1n 
pm•ecer da Com:rni.Ysão de Finanças' of/e!•ecendo emenda); . 

2• discussão da proposioão da Camara dos Deputados 
n. .18, de 1914, autorizando a abertura, pelo J\Iinister.j.o da 
Pazenda, do ·credito ·especial de .1 :093$312, p-ara occorrcr ao 
pagamento ·devido a Julió Victor Thoss, cm virtude de sen
tença judiciaria (com parecer {avoravel da Cpmmissão d~ 
Finanças); 

2• discussão da proposiçiíio da Camara dos Deputados 
n. 51, de 1914, autorizando· a concessão de um anuo· de Ji
-cenca. (}Om ordenaido, a Arnaldo José Alves ,Pereira, agente 
de 4• c.lasse da Estrada de l<erro Central do Brazil · (com r,a
~·ecer favo!•avel da Comrnissão de Finanças). 

Levanta-se a sessilo t'i ·1 hora e 45 mii:muos. 

•• 
' 108• SESSÃO, EM 3 DE DEZEMBRO. DE 1'914 

PRESIDENC!A DO SR. URBANO SANTOS, PRESIDENTE. 

A' 1 'hora da tarde, presente nurnéro legal, abrç-se a 
!'essão a que concorrem os Srs. ArauJo G6es, Pedro Borges, 
Gongaza .Jayme. Gabriel Salgado. ArLhur Lemos, Mendes·· d~ 
~Almeida, Pi·rcs Ferreira, Ribeiro Gonçalves, Antoni'o de Souza. . 
Eloy de Souza, EpH.ucio Pessoa; · \Valfredo Lea:l, · . Gonçalve.s: 
Ferreira, ('l'(lmcs Ribeiro, Aguiar e Mello, Stí Preire', Augusto 
do V'asccncellos, Bueno ele Paiva, AUredo Ellis, Prancisco G!y
cerio, .José Murtinho, A. Azéredo, Generoso Marques, Xavfer 
da Silva 'e Victorino Monteiro (25) . · · . 

Dei:<:am de con:marccer com causa Justificada os Srs. Pi
·nboiro Ma.~hado. Metcllo. Silverio Nery, Teffé, Laur0 Sodrú, 
Judio elo, Brnzil. J(lsé Euzebio, Gervasio Passos. Prancj,sco 
S:.'i, Thomaz Accioly, Cunha Pedrosa, Ribeiro ele Britto, Sigi.s
mundo Goncnlves, Raymunclo de Miranda, Guilherme Campos, 
Luiz Vianna, ,José llfarcollino, Ruy Bnrb(lsa, .Toã10 J"u.iz Alves, 
Bernardino Monteiro,, Moni?. Preire, Ni'Jo Peçanha, Erico Coe-· 
lho, Louronço Baptista. ·Alcindo Gunnnbara, Bernardo Mon
rf.ciro, Adolpho Gordo, Leopoldo de Bulhõr.s, Braz Abrantes, 
Alencar Guimarães, Alldon Baptista, Hc.rcNio Lur, o Joaqlllim 
Assumpcüo (33) • · 

• 

'· 

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

' . 
. O Sr. 1.• Secretario dá conta do seguinte . . ' . 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Ministro do Inter.ior, transmittindo a men
sagem corri que ü Sr. Presidente da Republica restitue 4JIOUS 
dos autographos da i'esolução do Congresso Nacional, publi
cada, que proroga a actuwl s·essão legislativa até 31 de dezem
bro do corrente anno. - Archive-se um dos autographos e 
remetta"-se o ou•tro ú Gamara dos Deputados·. 

O Sr. 2~ Secretario procede á leitura do seguinte 

PARECER 

N .• 121-1914 

· :A: proposição da Cam·ara dos Deputados, autorizando o 
·Presidente da Republica a abrir um credito extraordinario de 
20 :007$437, para pagamento ao 2• tenente Pedro Rodrigués 
Barroso, foi enviada ú Commissão de Justica e Legislação, 
l)Orqúe a ella se accrescentaram disposioões de caracter geral 
e permanente, que melhor ficariam, talvez, em projecto ·se-
parado. ' 

... •Como quer que seja, e tendo cm vista a importancia 
dessas disposições, mais ainda, a urgencia de sua transfor
mação em lei, a Commissão ·passa a dar parecer sobre ellas, 
deixando, naturalmente, a parte ·relativa ao credito constante 
do art. 1 • sobre o qual dirá pertinentemente a Commissão ·de 
Finanças. . · 
· A frequencia com que,· estes ultimas annos, o Congresso 

·Nacional se tem visto foroado a votar creditas extraordinarios 
para pagamento em virtude do sentenças judiciarias, quasi 
attinge os limites de uma calamidade- não sómcmte pelas 

· avultadas sommas que com taos .pagamentos despende o The
soli.ro publico e qQo não são, de modo algum, para desprezar, 
nas ·condições financeiras ·cm que . actualmente se debate o 
p(liz, mas, sobretudo, por parecer que a administração esttí 
constantemente a violar direitos alheios, que nunca tem razão 
q11ando contende com partjculare$, ou que as questões cm que 
é parte, correm á revelia dos seus n!lturaes defensores. . 

Seja qual fõr a causa principal de t.aes factos, o· que 6 
urgente e ·indisl)ensavel é por-lhes obstaculos, e com tal fim 
rparece que as disposicões do art. · 2• à seus paragraphos da 
proposição deverão ser de certa efficacia. · ' 

O art .. 82 da Constituioão, estabelecendo o principio da 
responsabilidade estricta dos 1unccionarios publicas · pelos 

J 

'· 
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abusos c omissões em -que incorrerem no exercicio de seus 
·cargos, assim como Jlela indulgencia, ou negligencia em não 

· l'esponsabilizarem effectivamenle os seus subalternos, tem 
.sido, como infeli;:mente varias outros, lim simples texto. Alioús, 
() Supremo Tribunal Federal que, na sua i'uncção constitu
ci()nal de distribuir ,iustiça,. tantas vezes tem condemnado a 
União a pagamentos decorrentes de violação de direitos, ainda 
l'ecentemente o reconheceu. quando, em junho ultimo, av
provou a seguinte emenda ao seu Regimento: « Sempre que 
fõr condemnada a União, em .consequcncia do abusos •iOU 
omissões dos seus i'unccionarios (Const. art. 82) constará do 
accórdão ordem expressa para se extrahirem cópias das prin
cipaes peças dos autos, as quacs serão remettidas ao· ministro . 
procurador geral da Republica para proceder conforme fôr de 
direito.» (Revista do Supremo •rribunal Federal, vol. ·n, n. 1, 
agosto de 1'014, J)ag. 84.) 

A responsabilidade dos funcc.ionarios c-omplacentes ou 
prevaricadores não se póde restringir aos casos já prévistos 
nos arts. 13 § H e 84 paragrapho unico, da lei n. 221, de 20 
de novembro de 1804; é necessario c inadiavel, para obser;, 
;vancia do dispositiv-o constitucional, que se estenda a quantos, 
por culpa ou dolo, deem ens~j.a ú condemnação da Fazenda 
publica e, sobretudo, que tal responsabilidade se torne· effe-
ctiva e inilludivel. · . 

A Commissão pensa, portanto, ·que deve ser approvada a 
proposição d;t Camara, cujos termos acceita, com a. seguinte 

\ ' 

EMENDA 

«.Modificado assim o art. 13 § 14 da lei n .. 221, de 20 de 
novembro de 1894 ». · · 

'Sala das Commissões, 2 de dezembro de 1914.-Joã.o Luiz 
Alves, Presidente.- Anton·ib Sou.:.a, Relator.- Ep'itaeio Pes
.~üa.- GuilfLerme Carnpos, '-A' Commissão de Finanças. 

O Sr. A. Azeredo ( •)- Sr. Presidente, demorar-me-hei 
p-ouco na tribuna; apenas duas palavras em cumprimen.to de 
meu dever. · . . , 

Si eu fosse, como outr'era, ;jornalista assíduo (L imprensa, 
o tivesse um ,iornal ú minha disposição, responderia ao ·que 
as folhas dissessem, pelo meu ;jornal; mas não ·o tendo, sou 
obrigado a desfazer intrigas da tribuna do Senado. · 

Eis, Sr. Presidinte, porque volt occupar, por um momento 
apenas, a preciosa attencão de V.' Ex. e dizer· (L Gazetà de No

. t'icias que o seu informante, apezar do ;iul'amento .que fez, da 
sua palavra dada tí ·Gazeta· para obter a publicação do tele
gcamma que vou liir, 11uo disse avordade; jurou falso. 

: ( •) iEstc discurso não foi revisto pelo orador. 

• 
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}\. Ga::;cla de Noticias ele liontém, que não tive n fol'f.unn 
de lê!' sinão depois da sessão do Senado, disse o seguinte: 
« Hontcm um. cavallieü·o, que nrw tem o costume ele 'fazer pi
lheria trouxe-nos os- dizeres de um tolegramma que o dilo 
cavall;eiro assegura, .iul'a, dú a sua palavra ter visto. O tele
gramma é o seguinte: «Convém não manobrar. PI'qtendo ficar 
aqui durante muito tempo, salvo se assumpto importante 

· exigir' minha presenoa ahi. Você Jica incumbido de avisar-me 
disso,- Pinhe-iro !tlac.hallo ». 

· «Era dirigido ao Senador Azeredo, diz o nosso informante. 
P·ublicamol-o sem commetter indisct·eçilo, si ellc fo~ verdade, 
c sem ·preoccupacües de piJIJeira, si clle foi. mentira». 

Sem preoccupação de uma e outra cousa, ·sr. Presidente, 
posso assegurar ~ V. Ex. e ao Senado que· S. .E.x. o Sr. ge~ 
neral Pinheiro Machado não me passou semelhante te!egr11mma. 
E' certo que em . um dos despachos telegrapllicos que recebi 
daquelle illustl;e amigo, S. Ex. me dizia pretender demora'l·-se 
cm sua fazenda, mas que estaria prompto a regressar a esta 
Capital, caso fossem precisos os seus. serviços aqui. Neste tc
Jegramma a que me rel'iro, como nos demais que daquella 
procedencia tenho recebido, .iámais foi empregada a phr_ase: 
c Convém não manobrar», ficando a Gazeta de Notic'ias auto
rizada, ou o seu informante, a requerer ela Directoria Gemi 
dos 1'elegraphos os or•iginaes elos telegrammas passados de 
Campos ao orador pelo general Pinheiro i\Iachado, para se 
veri1'icar que a verdade está commigo, e que ,i>úmais existiu 
semelhante despacho .. 

Realmente, Sr,' llresidente, se o 'telegramma fosse conce
l:ido nesses termos, não teria sido habil, pois não se manda 
dizer a um homem de confiança politica: «Convém: não mano
brar». S. Ex., quand-o muito, poderia dizer: «Convém ma
nobra!'». Isso seria muito mais facil e daria medida exacta 
de sua confianoa. 

Trata-se; portanto, de uma invenção, ·de uma intr•iga le
vada_ á Ga:eta de Notic:ias, éom interesse que nito pude des
cobrir. 

Mas é jus lo, Sr. Presidente .. Eu conheço IJem os meus 
collegas do jornalismo, e para mostra!' a maneira por que .os 
r•epresentantes da imprensa elaboram as suas noticias, citarei 
um facto de h ontem. · · · · 

Ao chegar a esta Casa encontrei, conversando ·na maior 
intimidada, os dous illust!'es re.'pl'esentantes Ida. ·Paraihyba . 

. !Amigo que sou de SS. EEx., intervim na GonveJ•sa, que em, 
aliús, amistosa. Pois bem; um jornal da tarde de h ontem de
c!a~·ou que eu fui o apa!'tador de um ·bal'ull!o ·(r'iso dos Srs. 
Wal{redo Leal c Epitaci.o Pessôa), ·do que só tive notülia JlCla 
leitura do vespertino que a deu, apezar ele ser apontado como 
o apm·taclor elos contendores. . 
· Do que dou testemunho. é ela cordialidade com que con
versavam os meus dous illustres amigos, os Srs. Epitacio Pes
sõa e Walfredo Leal, sendo certp, mesmo guc ·eu f~z ·alguma~ 

' . 
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:pilherias em relação :\ politica .da Parahyba, pilherias que se 
prenclia.m a esses dous illl,lstros c9llegas. Nada, .. entretanto! vi 
ou ouv1 que pudesse servü· de ongem a uma rusga que JUS
tificasse a intervencão de quem quer que fosse. 

l?azendo essa declaração, Sr. Presidente, chamo a attenção 
dos meus collegas do Senado para 'que se premunam contra a 
curiosidade dos re)Jorters, porque realmente ha. certas con- . 
versas intimas,. certas cousas que são ditas na intimidade em 
momento em que não se acredita que alguem esteja· de ouvido 
alerta,' e que depois são levadas t\ imprensa, completamente 

· • adulteradas, como succedeu hontem com o caso que venho de 
citar da conversa havida· entre os· dous Senadores da Para
·hyba e que ·o 1·eporte?' julgou-se no direito de. transformai-a 
em uma rusga, o que absolutamente não existiu. 

• 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 

ORDEM DO DIA 
I 

CREDITO PARA PAGAMEN'l'O Á EMPREZA PLUVIAL PIAUHYENSE' 

2" discussão clii proposição da damara dos Deputados, 
n. 89, de 1913, autorizando a abertura, pelo Ministerio da 
iViação, do credito extraordinario de 13 :985$025, afim de oe
correr ao ,pagamento das subvenções pelas viagens realizadas 
no anno passado pela Empreza Fluvial Piauhyense. 

Adiada a votação. • 

CREDI'110 IlE 1:093$312 ~tO MINIS~'llHIO DA PAZENDA 

2' discussão da proposição da :Gamara· dos Deputados, 
DJ,. 48, Je 1914, autorizando a abertura, pelo Ministerio da 
Fazenda, do credito especial de i :093$312, para occorrer ao 
pagamento devido. a Julio Victor Ross, em virtude de sen
tença judiciaria. 

Adiada a votação. 

LICENÇA A A:FINALDO ALvES PEREIRA 

2• discussão da proposição cta· Gamara dos Deputados 
n. 51, de 1914,. autorizando a concessão de rum anuo de li~ 
eenca, com ordenado, a Arnaldo ,'fosé Alves Pereira, agente 
de 4• classe da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Adiada a votação, 

O Sr. Presidente'- Nàda· mais havendo a tratar, vou le
.vantar a sessão, 

. ~· -
Designo para -ordem do dia da· seguinte: 

... Votação, em 2• 'discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 89, de 1913, aut.orizando a abertura, pelo Mi-

.. 
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· nisLorio da Viac.ão, do credito extrao1·dinario de 13 :085$025, 
afim clc .accol'l'i:n· ao pagamento das subvenções pelas· viagens 
l'üalizaclas no .uuno passado vela Empreza Fluvial J?iauhycusü 
,(com pa·rcce1' da Oomnâssão de .F·i:nanças o[j'c1'e•cendo ernerJ:da).; 

Votação, em 2" discussão, da proposição <la Gamara dos 
iDeputados n, 48, de 'i!JH, autorizand,o a ãncrtura, pel.a .Mi
nisterio da Fazenda, do credito especial do 1 :093$312, para 
occorrer ao pagamento devido a Julio Victor Hoss, cm vir·tude 
de sentença judiciaria (com pareçer j'avoravel da Commissão 
de lt''inanças) ; · · f 

Votação, em 2" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 51, de 1914, a:utorizanclo a concessão de um 
anno de !i c eriça, com ordenado, a Arnaldo José Alves Pereira, 
agente ·de . 4·" classe da Estrada de Ferro Central do Brazil 
,(com parecer [a·voravel .da Comm'issão de Finanças); 

3" discussão da pr.oposição da Gamara dos Deputados, 
n. lt5, de 1913, concedendo um anno de licença, com o orde
nado, a Honor·io Gonçalves Ribeiro, guaj•da-cllavcs de 3" classe 
da Estrada de Ferro Central do Brazil (cornemenda da Com-
rn·issiiJo de F-inanÇas, já appr·ovada). · · . . · 

·3• discussão da proposição .da Gamara dos Depu:tádos, 
n. 35, de 1914, concedendo seis mezes de licença, com dous 
terços da diaria e a contar de 8 . de abr:il do anno findo, ·a 
iVicente Ferr·eira, trabalhador de 2" classe da Estrada 'de Ferro 
Central do Brazil (dom parecer• (avor•avel da. Co,mmissüo de.. 
~inanças) • .· . · · · 

Levanta-se .a sessão á ·1 hora e 50 minutos .• 

' . ' 
:169• SESSÃO, EM 4 DE DEZEMBRO DE :1.914 

PRESIDENC!A DO SR. URBANO SANTOS, PRESIDENTE 

' 
A' i hora da tarde, presente num~ legal, abr~se a sessão, 

a que concorrem os·Srs. PedTo Borges, Gonzag-a Jayme, Gabrie~ 
Salgado, Lauro Sodré, Mendes de Almeida. Pires Farreira, Ri~ 
beiro 'Gonça•Ives, Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Eloy de 
Souza, Epitacio Pessoa, Gonçalves Ferreira, Raymundo · de 
Miranda, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Aguiar e Mello, 
João Luiz Alv'es, Mon'iz F·reire, Nilo Pecanha, Sá Freire, Au
gusEo de Vaseoncel<los, Bueno de Paiva, Bernardo Montei'i'O, 
Alfredo Ellis, ll'ranciseo GJy.cerio, Jose 1\lurtinho, A. Azeredo, 
Alencar Guimarães, Gener()So Marqu,es e Xavier da Silva (30). 

I . 

Deixam de coOmparecer coin 0ausa justificada os Srs. Pi
nheii'o Machado.' Araujo Góes, Metei! o, Silverio Nery, . 'l>ei'i'é, 
Artlmr Lemos, Indio do. Brazil, José Euzebio, Gervasi.o Passos,. 



' 

'. ANNAES DO SEN.\DO 

Francisco Sú, Tavares de- Lyra, Cunha Pedrosa, Walfredo 
Leal, Ribeiro de Britto, Sigismundo Gonçalves, Luiz Vianna, 
J•Gsé Marcellino, Il:uy Barbosa, Barnardino Monteiro, Erico 
Coelho, Lourenoo Baptista, Alcindo Guanabara, Adolpho 
Gorde, Leopoldo do Bulhões, Braz Abrailltes, Abdon Baptista, 
Hercilio Luz, J•oaquim Assmnpcüo e 'Victorino Monteiro (28). 

E' lida,· posta em discussão c. sem debate approv.a:da a. 
acfa da sessão anterior. . · 

O Sr. 2' 

' 

Officios: --

' Secretario dá conta do segu.inte 
I 

EXPEDIENTE 

Do Sr. 1" Secretario da Gamara dos Deputados, communi
cando nã:o ter podido aquellu Casa do Congresso dar· o seu 
assentimento ao projecto do · Senad·o concedendo licenca ao 
bacharel Mathias O!ympio Mello, juiz em Senna Madureira, 
no Terrltor.io do Acre. - Archive-sa. · 

Do Sr. Epaminondas Ferreira, presidentu do Superior 
Trib.unal de· Porto Aleg-re, agradecendo os exemplares do Go
digo Commercial que lhe enviou a Secretar.ia do Senado .. -
Intei·rado. 

~ Sr. 4' Secretario proéede (t leitura dos seguintes 

I 

PARlilCERES 

N. 122 - 19H 

ü -gUarda"l'reios da Estrada du Ferro Central do .Brasil ~Ia
noel Paschoal de Faria solidtou ao Congresso Nacional um 
anuo de licença, .com abono integ·ral. da respectiva diaria, para 
tratamento de saude. 

"~ Cornmissão de Petic;ües c Plodcres da outra ,Casa do 
Congresso, informada ol1'icialmente de que o mesmo guarda
freios foi yic'tima do um .a0cidente de trabalho· de que resultou 
ficar coutundi·do,- doff!t'iu o. seu requerimento em parte, con
cedendo-lhe n licenca apenas com dous tt)rl.)os da respectiva 
diaria. . · 

. · A Gommis·são de Finanças do mesmo ramo JegislaLivo; :i 
vista dos c]ocumentos o do termo do inspecção de saude a , 
•que se submetteu· o ]leticionario, concordou .unanimemente 
.com os termos da proposiçüo, sob n. !15, de 19'111, c com a 
qual támbem e'sttí de accut·do ·esla Con;unissão .. · · 

Sala dns Commissües, s· ele dezembro de 19 1>4 - F. Glu
cc·r'io, Pr.osidcmtc.- Gonçal~cs Pel'l'eira, Relator.- Sá Frei!· e. 
,.... A. A;;:eJ•edo .. - Bueno de Pai'VC!.- .Victo·rino illonte-iro. 

'\\ 
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, PROPOSIÇ:.lO DA c,i)IAHA DOS DEPU'I',\OOS, N, Hi, DE HJ14, A QUg 

SE 1\IWEJ\1' O Poll\ECER SUPIU 

0 COUS'l'CSSO ~acional J'esolv.c: 
. ' 

~\:rtigo unico. Fiea o ·Presidente da llepubliea aulol'izado 
a conceder um anno de licença, corn perecpt;ão de (jous tercos 
da dial'ia respectiva, ao ,gual'da-J'!·eios :da· I~sLJ'ada de Ferro 
Central do Brasil l\lanocl Pascihoal do Farfa; revogadas as 
<lispo·siçõcs· em contrario. 

êamara dos Deputados, 10 di' novembt·o.do 10!.\.-Saúiuo 
Barroso .Tun'im•, 'Pr.esidente.- Anton-io Simeão rios Sa'ldos 

· Leal, 1" Sccrctal'io.- Jnvr.mal Lamarthw de Faria, 2" Secre
tario.- A imprimir. 

A' Commissiío de J?inant;as Joi pt·escutt>, para cmiLLir pa
rer:r!I', a proposicão da Camara dos 'Deputados. n. 52, deste 
anno, autol'izaudo a coneessão do lieent;a· a :lido ·Kepler da 
Silva, praticanl.n de 1." elasse da .\dministr·ac.iío elos Correios 
do Estado do Paranü. · 
. O requerimento do hw~mo '[ll'alicanto esLit acompanhado 
de um· laudo de inspc·eção de sauele comprovando a allegacúo 
da molestia e a noccss.idaelc do prazo solwitwdo para seu .tra
tamento e de uma iwl'àrmrll;ão J'avoravel .ela Dil·ectoria Geral 
dos. Correios. . 

I Nestas rcondi~ües, pensa a Commisslí.o ele Finanr.as Ql:IC 
não ha inconveniente algum em ser ·approvad:i a pt•oposioão. 

Sala. elas'· Commissõe~. a de dezembro de Hll L- :li'. Gl/1-
'crm:o, Pri:>sidento .-Bw:nro fie Pai'va, Helator.- Sá F1·eire. 
Gonr.alves· Ferrch·a.- A.. A:e1'cdo.- Victo1•ino Monteh•o. .. . . ' . 

. 
PROPOS!Ç,lo O.\' C. I :IrAM DOR Dl~i>U'I'.I'ilOS, N. tí:?, DE 1!J14,.· A QU!l 

SE llEI'ERll O P.IRECER SlJPllo\ 

• O Congresso .Nacional resoh'<!: 

XrLigo unieo. Fica o Prcsidrmte da Republica autorizado. 
a conceder um anuo de Iic-r:mca. em pt•orogaçlío, a Aldo J\:epler ' 
da Silva, praticante do 1' class-e ela Adminisl!•at;ão dos Coi·reio~ 
do Estado do Parantl, par;a tratamento ele sua snudc; revo
gadas as disposições cm contrario. . . . 

Camat.·u dos Deputados, I!) de noVt'mhro de 19U.-Lui: 
Sotnre,,· dos Santos, ~Presi,cJentn em exercidn .-Ju·vcual La~ 
m.art-ine de Pà1'ia, ·1" Sect•cLario interino.- ,lfanoal Borba., 2' 
Secretario interino.- A imprimir. 

,,!, ,III a 
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N. 12·1-HlH 

0 eJ•edilo exLram·dinario de I :blt.l!!$!105 de que J'ar. rncrt
(;fto n fH'o,ieeto ·da Cnrnnrn do~ D•muLndos, n. (iii, deste nn11o, 
foi· solieil.aclo pm; mpnsagem do St·. Prrsideuf.e da Republica 
paJ•:t oeeol'l'el''' ao ]Jag·amenl.u devido ao pessoal. dispemado elo 
Lazarcf.o 'J'amandar•'• () paJ•a as despezas do sua {lOUSO!'Val:ão . 

.Aemnpanha a mensagem uma demonsLra~ão detalhada dos 
pagamentos a quo tcem direito os funeeionarios dispensados 
alé. a da la em· fJlHJ Pstiveram no oxerci-cio dos r:espectivos·· car
g-o;: .. devcmlo set' al;tendidas lambem despezas com o material 
e o pessoal indispcnsaveis ;í. conservação do inuuovel prêvi:>ta 

L ')O ''0' d I . ') S'~ d 3 d·· .. . lt' no ar . :. , n. - , a c1 n. ;, ...• :., e · e :taneu·o u uno. 
Esta Commissão IÍ de parecer 1l]Ue. a proposição deve SOl'. 

ap provada. · , . , ' · · · . . 
Sala das Cnnimissür~. 3 de dezembro de J!)J.i,_:.F, Olu

r:m·io, P1·esidente:~A. /1:err!dn, .Helato-J·.- Gonca.b/Je~ F'c'l'
?·eh·n.-JJI/.fmo rl!! Paiva.--Sti P.reirf!.-· Victm•ino Jlontc:i'I'O, 

. ' ... 

PÍtOPOST(:Ão llA. C.I:\J:IHA J}IJS TlEPU'l':lllOS N. ôü, JJE i!)it.j, A QUI.!l 
>m HilJo'Jm" O .P.IHJlCillt SUPIU 

O Congrllsso Xa;:ional resolv·e: . 
Ar-ligo unieo. .Fka o Prcsidenl€ da HC!luhlica autorizado 

a ubr·ir·, rwlo l\lini~lr!!'io ria Justiça. e Negoeios Interiores, o 
urwlilo ext.raordinaJ·io c!l~ 13 :4li!$D01í,. par.·a necorrcr ao pn-. 
gamunto clnvido ao rrcssoal disprJISado do Lazareto 'J,'amandar·4í 
l' par·a a;; dcspnzas de sua ·cons·er•va()iio, ~l'JJdo om prazo em•to 
pr·oecrlirla a vPnda em ·hasta pultlica do irninpve! r var·ios ma
tc•r·hH!S do ·rt.~fr!rido Laza.relo que não forerr! apr·oveitados no 
sm·vi(;o cln Savr.Je .Publica; revogadas as .dispo.•ições. cm con-
Ll'a J• i o • · · . . . 

Gamara dos ~)e.pnLado~. 27 de novernlJl'O do 'l!Jl4.-· .4.s
lolpho Du.tl'a Nicacio, .Prúsidenle.-iilnlollio Simeão ·dos 
Santo.~ Leal, 1 ". Secretario.- Blusio de Arau..io,. 2". Secretario. 
-A imprimir. 

Foi pt•e;;enln a esla Commi~sfin. para inl.r~tipor ]larccor, a 
proposil;.ão u. fiH, deste anno, autorizando ·a abertura dos CI'Il-

• dito~: r;•per•i]ll d{) J!!G :i'D3*291i, pam oceor!'PI' ao pagamrmt.o 
das dr.~p1'1.as eom . a mtldan,_,a •la Camara dos DeJmtados, e 

. ~u pplr•Hwn!.nl' de J3!J :7'2G!l\tiG•O. pam pag-amento elas dcspezns, 
.ineluido na eonsi:gnar:ão « i\Ialerial », da vr~J'lla 8" da· Ic.i nu-
m~r·o 2.8!,•2 •. dc 3 de ,janeiro de !9111. · 

Ampar·am esta proposit;iio, ,justificando callalmeutr. o~ 
crcrJitos mencionados, os considc?'anrla. com o pro.icclo da Com
missão de Policin e o pnreeer. abaixo transcriplo, ·da de li'i-
nancas dnr1ur: !la Casa do Cong-resso. · ' 

• 
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• .·l<~sta. Comrnis~ão aconselha· ao Senado que adOJ?Le: ·a pro-
po~ição. 

Sala das: Co1nmissúes, 3 de. dezembro de 'i!JJ:·.\, - P. Gly
ce·rio, .Prcs·ídcnl.c . ..,;._ A. A.zcm)do, ·Relator. - Victorino Mon

. tciro. - Gonçálves Ferreh·a. - Bueno de Paiva. - Sá Freire. 
li' I 

PAllECJlRES A QUE SE REFERE O J>t,I\ECm1 S~ 1 PJIA . ' ' 

' . ..' ~ 

· A- Commissão de ·Polícia, considerando que a mudnnc.a · e 
adaptaoão da Camat·a dos Deputados para o edil'icio cm que 
actualmente. se acha determinou despc~as · cujo pagamento 

~ car.ece ·SCr effectuado, sendo de i H :793$2()6 pa!'U as obras ,já 
effectuadas e 15 :000$ para as que estão em andamento; 

· Considerando que lÍ · ímprescindivcl a installacão de um 
elevador· que dê accesso ao recinto ao Srs. Deputados, ·a que 
jú..,:I'oi ·motivo de uma indicacão .com a qual está a Commissão 
de accôrdo; · · ·. · ·. 

' •I .. 

• . · Considerando que foi insul'ficiente a quantia incluída no 
· or~amerito ·vigente para a impressito . ele documentos. paJ•la-

rnen Lares· · · · · . ' ' ' 

Considerando, finalmente, que a :Mesa, ü vista do atraso 
em que se acha. a Imprensa Nacional, 'devido ao incendio do 
cdifír!io flUO a impossibilitou de. dar andamento ít impressão 
dos. Annar:s correspondenLcs ú época em que se .deu aquelle 
Jacto, teve- necessidade de contr~actar esse serviço com uma 
empreza ·particular, sendo, pot·tanto, m·:;ente, .occorrer· ao pa
gamento da respectiva despeza, it'csolve offerccer· ú delibera-
t~ão da Gamara o seguinte - . 

. ' PROJECTO 
' . 

: O Congresso Nacional decreta: 
· Artiso uni1lO, E' o Presidente da ne{JU~liea aut6t·izado a 

·al;lrit·, pelo Ministcrio da Justiçá e Negoc:ios Intcrior·es, .o cr.e
dito de 206:519$856, supplemeiltar ít verba 8', «Sccr•etaria da 
Camara dos Deputados'>, consignação «l\Iaterial~. ela lei n. 2.842, 
de :r de janeil·o de -1!H4, sendo 120:793$296 par·a oilcorrer ao 
pagamento das despezas com a rimdane.a e adaptação da· Ca- · 
mara dos Deputados para o edíficio em quo nct.ualmente se 
acha; 20:000$ para a instnllnt•fl.o .de um ·elevador no mesmo 

. cdiJ'icio, 30:596$560 para a imp1·es·são, cm volumes, de do
cumentos parlamentares e 89 :130$ para a fmpressão de An
nacs da'mesma Camara; revogada-s as disposições em contrario . 

• 
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' .. 
Republiea autorizado a abrir o credito de 266:510$856, · sup
plementar íL verba 8', «Secretaria da Camnrn dos Deputados», 
consignnoão «Material», da lei' n. 2.842, de 3 de .janefro deste· 
nnno, sendo :126:703$296. _para occorrer ao pagamento daos · 
despezas com a mudancn-o adaptação da"Camara no editicio 
onde funccionn. actualménte,' 20:000$ pàra a' inslallacão de· 
um elevador_ no mesmo edifició, 30 :596$560 para · impressão, 
em volumes, de documentos parlamentares e .89::130$ para: 
impressão dos Armaes. •· · - , . . . 

A Commissão de Financa·s, tendo ,em vista .as razões addu
zidas. pela alludida · Commissão e- depois de examimtr ·as· do- · 
-cumentos relativos ás despezas com a' niudanca 'e adaptacão ' 
da Camara no seu novo edifício, é de parecer.que O•P!'OjectJ), 
está nos casos de ser approvado, · com a .seguiúle. emenda: 
CJUanto ao credito de :126 :793$296-em vez de csupplementar», 
diga-se: «especiab. · 

Sala ·das Commissões, :18. de novembro de :19:14.-Homero 
Baptista, Presidente. - Rauf; Cardoso, Relator.-Pcl'e·i•ra N1t· 
ne.s, - Tlwma: Cavalcanti, - Dias de Bmw•os . ..._ TorquatTJ • 
More-ira. - Antonio Carlos. - Ca1•los Peixoto Fillto. . 

' . " 

- . 
PJ\OPOSIÇÃO DA CAlYIARA DOS DEPUTADOS, N, 68, DE :[!):[.]·, A QUE SE 

RE~ERE O PARECER SUPRA 
'- '\ 

O Congresso Nacional .resolve: 
' . ' 

Artigo uniéo. E' o Presidente da Republica. autorizado. a 
abrir, pelo Ministerio da Justiça o Negocias Interiores,. os se
guintes creditas: especial de 126:703$296, para .occorrer ao 
pagamento das despezas com a mudanca e adaptacão da Ca
mara dos Deputados para o edit'icio · em que actualmente ~e. 
•acha; e o de 139:.726$560, supplementar IÍ verba 8", «Sccre- · 
f.aria .da. Camn-ra dos Deputados», consignaoão «Material», r!a · 
lei n. 2.842, de 3 de janeiro de 1-9:14, sendo: 20:000$. para a 
install-ação de. um elevador . rio mesmo ooificio; -. 30:596$560, · 
para a impressão, em volumes, de documentos parlamentares, 
0 89:130$, P'ara ·a impressão de Annacs da mesma .Camara; 
revoS'adas as disposições .em contrario. · . 

' \ 

' : . 

. Camara dos Deputados,· 28 ·do· novembro de i!ÍH. ·-.:As· 
tolplto Dutra Nicado, llJ•esidento, - Anton-io Simeão elos. San-tos Leal, :1" Secretario. :- Juvcnal.Lamat:t-ine de Fm·ia, 2• Se- · · 
cretario.- A· imprimir. · . _ , c . · . · , 

N. 12ü,....cl9i-i ·, ' 

A Commissão do l<inancas, examinando o proJecto ofi'e
l'ecid'o pela de 1\Iarinhu e G~erm, autorizando· o Poder Ex
ecutivo a considerar promov1do ao posto do :1" sargento e .re
formado no posto do 2• tenente o cabo .de esquadra Fmnc1sco , · .. -· . . 

. . 
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, Mnnoel de Almeida, ó de parecei que elle s'eja a'doptado com 
· n seguinte . · 

EMENDA 

Ao artigo unico: diga~se: · promovido ao· posto de i' sar-· 
gento e reformado no mesmo po·sto. · 

' ' .-· 
- Sala das Commissões, 3 de dezembro de 1!!14.-F. Glu

.. cer_io, Presidente. - Victor·ino ,lfonteiro, Relator. - Bueno de 
Pawa. - A. A:ered9. - Sá Freire. / · 

. ' 

• 

. ' . ~ 

PARECER DA COMJ.i'f!S·SÃO DE MARINHA E OUERRA N. !J!J, J?E 1914,, 
. .E PRO.TECTO DO Sl~NADO. ·N, 14, DO MESMO A'N'NO, A QUE SE 

. REFERE O PARECER SUPRA. ' . 
, ... 

Foi sujeita ao exame da Corrimissão de Marinha e Guerra 
a petição de i do outubro· de 1912, do cabo. de esquadra 
l<rancisco.- Manoel de Almeida, internado no Asylo de Invali.,. 
dos da 1'atrin, solicitando a sua promoção de i • sargento e. 
l'eforma ·no posto de 2" tenente,. com vantagens da actual ta
b.ella de vencimentos do Exercito. . . 

O peticionaria allega serviços· em que assent::í a súa pre
tencüo e junta, documentos ófficiaes no intuito · de compro-
'val-os. · .· • · . . 
. A Commissão opina pélo deferimento do requerimento e 
submette · ao yoto do Senado o seguinte 

.'PilO.TECTO . . 
N. 14 ....:. 1!!1'• -

Artigo unico. Fica o' Poder Executivo autorizado a con
sidevar promovido no posto de· 1' sargento e reformado no 
de 2• tenénte, na··dnta desta lei, o cabo Francisca Mnnoel de 
Almei<la. . . . , 

Saia das Commissões, a de 'novembro de 1~14. - Pires 
Ferrei1•a. - Lau.ro Sodré. -, A. Indio do· Braz1l. -·- Gab!•·tel 
Saluado. • ·· · 

I 7·. o . . 
N. 127 -101~. 

· A Commissão de JusÜça c' Legislação, tendo examinado a 
proposiçüo.dn Camara dos Deputados n. 07, de 1914, é ~e P,ll
recer que e lia se,; a· approv.ada, por nttender tis· convemenctas 
das. partes c do· serviço publico. · 

Sala das Cornmissiies, 3 flo' dezembt•b i!e 1!!11.--.foão /,ui:· 
·Alves, Presidente. -"'" Gu:illumnc Campos, - E1ntac1o PessO(l, 
•. Antonio de Souza. -A imprimi!•, 

' 

• -.. 
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., 
N. :128- HH4 

O Prefeito do. Disl.ricto :Federa·! votou. a resolução do 
Conselho 1\!unicipal que torna extensivas aos serventes as clis
.posi~-Õ•)s da legislação munir:ipal sobre o mont~pio dos' em
progados munieilpaes e crüa a Caixa, de .Pensões -do pessoal. 
subalterno da ·municipalidade (oPerarios, .iomaleiros, contra-· 
!ltados e. outros) sob~ o i'undarnento de acm·I·etar essa dispo
si,,ão compromisso dr~ gr•ande monta á mesma municipalidade, 
sem .que pt·•íviamento sr~ verificasse serem bastantes os fundos 
enumerados no art. '15, .,para attender, sein outros e maiores · 
dispendio~ dos cofres municipaes, a esses novos r:ompromisso~· 

•, 

· s,usceptiveis ainda de serem notavelmente· accrescidos. · . 
A J'esolur;ão vetada constitue,. entretanto.· attribüto pri

vativo de r:ompe.t.encia do Conselho Municipal, ex-vi do dis
posto om o §. 30, do ·art. J 2. do decreto n; 5 .160; de 8 de . 
marco de 1004, e. além disso 'não é incoristi~U()ional ilem con- · ' 
traria t\s leis foderaes, aos direitos dos outros· munieipios 
ou dos Estados, e. muito menos. aos interesses do. Distrieto 
.J~'edel'al, porqual}to, longe do violar .leis e regulamentos que 

· regem o rnontepio dos empr·egados municipaes, os amplia, por· 
fót·ma a sen·il• aos inte.r·esses dos operarias e ,iomaleiros da 
Prefeitura, ~tltn maiores onus para: os cofres do mesmo mon
tr~pio ou outro sacrifício da muni-cipalidade, que não se,ia o 
da contl'ibui~ão apenao~ rlu·rante o Jlrim.eü•o anno de {uncciona- · 
.1neuto da rnesrna t:aixa do W % ,da: imJ'lO!'tancia arrecadada 
de eada urna das rübl'icas orcamentarias: cobrança da divida 
actiYa, imposto sobre ·vclliculos tm•r'estres e taxa sobre aver-
baoões, · . 

Decorrido ~~sse primeim anuo de 1'unccionamento, passará 
a Caixa de Auxilias c Pensõr~s do' Pessoal JoJ•naleiro da Muni
eipalidado a se1· mantida rJ .mst•mda JJelas .ioias rJ eontribuições 
menRaes dos. mut.uarios, . pela~ .importaucias que do pessoal 
Slli.Jaltei'UO 'i'Oi'C!l1 dl!~conl.adas 01)1 )'il'tude de faltas, Jicenr..a, 
molestin, multas ou onLC'O qua!Qu('l' (.salvo· quando r·ever~erem 
nm favol'· dos que i'ubstituiren\ esses .empregados),. pelos lo
gados;' doacõr;s, hennJ'icios ou quncsquer ,favores concedidos 
e;;pecialmr.nte ;\ Caixa. pelos podel'ns publieo;; ou particulares. 
pr.!las pensões extinctas .de cont.l'ibuiút.es da Caixa, pelas pen~ 
s[,rJs não coneedidas poJ.• '!'alta de <tuem tenha direito .a ellns, · ' 
piJios ,iut•os do riDipifal· as;;im constituído ·e pelos dos ompres
timos fPítos p~la mesma Caixa. •. . . · · · 

·A enntrihuiçãri para a Caixn ,\ ·~ 'l'ueuJt,af.iva » e dependente 
rur1euas de requrr.imcntn no dir•erJI.nJ· :;cl'al da Pazénda Muni
cipal, mas, ainda nssill), ·limitada aos quo eonLa1:em «mais. do 
dous an11os rhJ ;;r..rvi(:o el'1'r.ct.ivó; sem intcrJ•upcão »'nos respe-
ctivos f!lll<J)]'eg·os. . . . · · . 

As ·imprH'Lnneias ·descontadas com·. as ·rJemais rendas da 
Caixa enn;;l.ituil'fio «Caixa No;:spccinl », u em1gn do pagador do 
montopio do;; .rJmpt'egndos municiJlltes• e ;;erão escriptul'Udns 
flm « 1 iwo ospreiul » aberto. numr.T'Udo .. J•ulwkaclo e cncerrnclo 
pelo dirretm· S't'L'al da Fmwnda ~lunicipal, 
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Em c.aso algum 1ioderli go~at· ·da pensão ou euxilio o con
tribuinte que não tiveJ.' pelo menos dous annos de inscrip({ii.o 
JIU caixa, SÜ jJOdendo eontL'Uhil• emprestimo O· CJUC para eJla 
tenha ·eontribuido durante, pelo úwnos, tres armos, o que valo 
por. di~ül' que as despe~as da Caixa só comec;arão a se justi
Jicar depois de desligada a 1lun icipalidadtJ de: seu compromisso 
de custear a mos ma caixa. 

A pensão tl ü·.t·evcrsivel e se extinguirú por morte do 
ou da pensionista. (mulher legitima ·c t'ilhos ou filhas legi~ 
timos ou nuturaes, legitimados, nos termos da legislacão em 
vigor) pela maioridade dos J'ilhos do sexo masculino ou pelo 
easamento da filha· do contribuinte. 

O auxilio mensal em v ida, invalidade, será suspenso quando 
eessar· o motivo que o determinar, c.ontinuando o empregado 
a contt·ibuit· 'comum dia de salal'io da diaria e outro tantp 
para. indeiYllli:r.ação mensal do auxilio adiantadamente recebido 
e passando ú l'amilia do mesmo contribuinte a obrigação de 
cornplottw a indemni~a·oão com. esse mesmo desconto na respe-. 
ctiYa pensão, caso o empregado assim auxiliado l'alleca antes 
ele indemniz'ar a Caixa desse auxilio. De· pensão serú tambem 
doscontado, 'J)or vrestações mensaes, o emJll'e~timo contrahido · 
r,cJo contribuinte que fallecor em debito dcJsse emprest.imo .. 

Nfto !la, pot'tanto, a rn'enor associac:rw nn responsabilidade 
(la .Profeitum ou elo Alontepio dos gmrprcgados · Muriicip·aes 
úos negocias ou preJuízos da Caixa .de Pensões e Auxílios· do· 
pe,;soal subaltemo da municipalidade, sendo o auxilio prestado 
pelos cofres· munidpaes limitado simple~mente ao primeiro 
anno de t'unccionamr.hto cln mesma Caixa, razão pela qual li 
Qommissiio cJ,; Con:;tituicüo e Diplomacia ;i ulga improcedentes 

. as rar.ões do 'l!élo O!YIJOsto ú referida resoluviio e 15 de .parecer 
que 'seja IJSiie nâto dado )'JUI'a discussão 1• rejeitado. · 

Sala. da~ (Jou~m issões, 4 do ciJ:~embro de Hli(t.-f". )I enrles 
de .Almeula, .PJ•esultmle r~ Relator . ....:.. Aleur:m• G'1t1:maraes. 

ÚO'J'IVOS 1>0 « Vl~~~O » 

Ao Senado. Federal 

Srs. Senadores- Aos muitos e sérios compromissos as
s.umidos pela Municipalidade, mais outro, e da maior monta, 
estab!l!ece a inelusa r·esoluc;ão do Consel·ho .Municipal' . 

. 'I:m·nando extensivas aos sr.t·wmtes dn seeret.aria do Con-
. selho Municipal o das dii•ectorias· da l'J•e:l'eil.ura, dadas as con
dicõt•s que indica, us disposic.ões da legisla~ão municipal sobl'f! 
o .Montepio dos Empregados Munidpal'S, aqunlla resolução crt!n 
11 Caixtt de Auxilios'.e Pensões do ·Pessoal Subalterno da Muni· 
eipalidade, isto cl, para os operarias, ,iornuleiros, contractados 
rJ loRi.ls os mais a que se r·ei'm:c no art. ·Í". · 

· Essa Caixa dt) Auxílios e Pr•ns•ies não c1 sinfio um outt•o 
lllont(•pio Munici'jlal, cJ, Sl'll1 que, '[JI'éviamenl.e, se v1.•ri'l'icasse 
serem JmstanlPs os fundos t•imrnerndos no ar!. 5'' !lOI'a al-
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tender, ;;em outros o maiores dispcndios dos cofres publicas, 
nqs novos e avultados compl'omissos assumidos, essa mesma 
caixa, tal qual é instiluicla, come~\a poP g1·avar excessivamente 
o era1·io munieipal, com todos os oncarsns do J•cforido art li" •1 

'fão grandes despozas, susceptíveis ainda elo serem .no
tavelmente acm·escidas não me puJ•eco que as supportem ns 
1'i nanças municipaos. · 

J~is pol' que, nos iePmos do art. ::!'J do décreto fr.doral 
n. iJ.lüO, de 8 de mal'rJo de Hl01, e fundado no art, 28 do 
mesmo decreto, a.1:-vi do qual a. in-iciath:a da despeza compete 
ao Prefeito, opponho o ·prcsentn 1:éto, sobre o qual o Senado 
J?odm•a! decidirtl com a costumada sabedoria. ' 

Dislricto .T!'edcral, 23 .cto .iancit•o do 1013.- General Bento 
Ribcito Car1wiró· lllonteiro. 

!lESOLUÇ,\0 DO CÓNSm.HO .MUN!Gli'AJ. ,\ QUE SE JU~Filltr;M ·«O VÉ'rO ~ 
N. :!, DE J 013, I~ O PARECER SUPI\A 

O Conselho Municipal r:esolvo: 
Art. 1." Ficam extensivas -nos serventes da secretaria do· 

Conselho Municipal c das. directm·ias da Prefeitura que con- . 
tarem· mais de cinco anuo~ do ininterrupto exercic·io nosse · 
carg-o as disposir;.•ies da lcg-islaeão solH'e 6 ·Montcpio dos Em
pregados Munici.paes, desde que o requeiram. 

Art. 2." Os cmtH'e.gaclos de que tl'ata o artigo precedente 
só podm·ão eonl.l'al!ir· com o Montepio dos :Eimpregados :Muni
eipaes o emprest.imo a· que se rc:fcrc a alcina b do az•t.; 53 
rlo d1!creto n. li58, de r. de julho de 1907, sob fianca .de dous 
J'uneeional'ios do categoria supet•.ior :í sua, contribuintes ha 

·mais de dous annos do mesmo montepio, os quacs se respon
~abilizarão, pot• ~cms vmwimentos,. pelo pagamento do referido 
Pmprestimo, no caso ern quo o afiançado se domitta ou ·se,ia 
demittido antes elo inlc1;·rar a indemnizucão do omprestimo 
contrahido. . 

Art. 3.'' Anncxa ao l\lontcpio · dos Empregados l\funici-· 
r1acs Junct>ional'ú uma Caixa ·de Auxilias o .Pensões do Pessoal 
Subalterno da ·.Municipalidade, oxclusivarnonto destinada a 
auxiliar o mesmo possoal e tlllll)UI'ar o futuro de suas fa
milias no caso de invalidez comprovada ou morte dos que 
a essa classe pertencerem. · 

Art. •1." A contribuição · pam a Caixa do Auxilies e 
.Pensões do .Possoal Subalte.rno da Municipalidade serrí fn-, 
Imitativa, mediante l'equorimont.o ao director ·geral da Fa
zenda 1\Junieipal, podendo contribuir para. ella os operarias, 
Jornaleiros ,e eontradados das .repart.ioüos · munici.piaes com , 
salario ·fixo por dia, semana, quizonal ou mez ·o, hcm .. assim,· 
todos aqucllos que, nomeados pelos directores ou chefes das 
mesmas repart.içõeil, excepto os mencionados nq al'!J. i" desta 
lo i, cmlf.aJ•r.rn mais de dous annos de serviço cffrctivo, · sem 
interrupçiio nos respeCtivos emp!•esos, ' 



.. ., 

' .. SESS,i.O B::I'I 1 ])E DEZEMBRO DE HlH 

1\rL 5." :0 fundo da Caixa de "\uxilios c >Pensões do 
:Pessoal Subalterno da i\lunieipalidade scrtí. formado de: 

a) 10 % ·da impor;tancia arrecada durante o Jll'imeiro 
·nnno de functlionnmento ela mesma caixa; 'de eada uma das 
rubricas orc;amentarias: eobrança da divida activa, imposto 
sovro vehi.culos tcrresl.r11s o taxas sobre averbações; 

. b) .ioias c 1contribuir..ões me]Jsaes; 
c) 1 importnncias que forem descontadas do ·pessoal sub

alterno, operado 01,1 Jornaleiro, nos termos dó' nrt., /1" desta 
lei, por motivo de l'altas, liccnoas, molestia, muua·s ou outro 
qualquer, salvo si reverterem em favor. dos que substil.uirem 
esses empregados; · · · '· 

d) · legados, doações, . benefícios ou quae.squer favores 
concedidos especialmente tí 1Caixa pelos poderes publicas ou 
por particulares; · . . · • . 

e) ·pensões extinctas de contribuintes da Caixa; 
f) pensões não concedidas, por falta de quem a ellas 

tenha di-reito;- . . · · . : · · .· 
fi) Juros do capital assim constituido; · 
h) juros provenientes dos c.mprcstimos feito;; pela m·csmn 

caixa .. · · . . . 
·,:\·ri:. ú.~ 1:\ .contribuição para a Caixa elo ~\Uxilio~ ·e Pen

sões constartl de duas parles:' uma, a titulo de .i o ia, paga 
do uma s.ó vez ou em prestaoões mensaes, dentro .de um 
:mno, mediante declaração, ··correspondente a: 10 dias de 
salario ou diaria para o que Uver até 30 annos de idade; 

. 15 dias para o que tiver mais do 30 até ·ÍÜ annos de idade, 
e 20 dias para o que tiver mais de 110 annos: e a segunda, 
relativa a um dia de salario ou diaria, integral, ambas des
contadas na . espeetiva folha de pagàrnento c em casa es-
pecial. · · 

·. Art. 7/' As importancias descontadas na fôrma do ar-
tigo precedente, com as demais .rendas da Caixa de ·Auxilias 

· e' Pensões, constituirão ·eaixa· especial, a cargo do plllgador 
' ·,do .~rontcpio dçis Empregados 1\lunicillaes c escripturadns em 

., livro aberto, numerado, rubricado c encerrado· pelo director 
geral da. !Fazenda Municipal. · . ·· 
. Art. 8." Ainda que o contribuinte da Caixa de Auxilias 

f •· e. Jlensões não compareça no· serviço, por Jiccnr;a, com ou 
sem · vencimmitos, fica sujeito no pagamento da competente . 
contribuição do primeit·o vencimento que tiver de . recebcw 
ou si fallecer·, indemnizada a mesma caixa por desconto da 
respccUva pousãd .. · . . . 

Art. ~l." ü éontribuinte qu efôr augmcntado de salario' 
ou dia'l'ia ou promovido adeanta11t\ a dift'erenr.a da ,ioia entre 
o antigo c o novo vencimento do modo indicado no art. o• 
desta lei.. . · 

~\rt. 10. A pensão legada, por morte do contribuinte, 
nos termos da presente lei, sertí igual ti terça parto ela 'im
portlincin de um mcz ~la rN~pee.Livn diilritl ou salnrio, 
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Arf.. U . Poderá ser feito pela Caixa de Auxilias c Pen
sões, aos que para ella hajam contribuido durante, pelo 
menos, Lres annos e estejam inteirlime.nte quites com a mesma 
caixa, U:IJli emprestimo al:tl o maximo ode dous mezcs da r·e
spect.iva diaria ou salario, sendo este empr·estimo indemni
zado por presta~ões men8acs descontadas em folha de pa
gamento c addicionadas dos ,juros· de 8 ·o/o ao anuo; do mesmo 
modo cobrados mel)salmente sobre o total. da quantia· em
pt·estada, dentro do pr•aso maximo de 12 mezes. . 

Art: 12. Entende-se por .familia dO contribuinte, com 
dii·eit.o á .pensão, a mulher legitima c os filhos ou filhas 

. legiCimos ou naturaés legitimados, . nos termos do art. 38 
o seus paragraph os, 1 • a íl" d.o dellreto n. 658, de 4 de ,julho 
do 1907. · 
. ·Mt. 13. A' famiiia ,do ·contribuinte que falle.cer e tiver 
pago a ,i o ia, . ~stando •quite da respectiva contribuição, sertí 
abonada a quantia de 100$, logo que a requerer pessoa le
gitima, devidamente comprovado · o fallecimento. 

:\rl. f4. Todo o operaria, .iornale'iro ou qualquer ou ti· o 
empregado subaltemo, fJOntribuinte da Caixa de Auxilias r. 
.Pensões .. poderá retirar da mesma caixa um cmpresti:m.o. de 
100$, em caso de · Jallecimen,t.o de pessoa de . sua i'amil.ia 

· inscripta na fórma e pelo modo indieado nos arts. 30· a 35, 
capitulo IV, do ·decreto n. 658, de lt de .iulllo de '190i, em
prestimo e.ste <JUC será J'eit.o ao ;juro de 8 o/o ilo .anno, e no 
pl'nzo rna:onmo de 12 mezes. .-

JArl. 15. O empregado que se . demittir, fôr• dcmiltido 
ou dispensado por qualquer causa, poderá ·COntinuar in
s•cripto na. Caixa de Auxilias /e ·Pensões, gosando da8. van
tagmts decorrentes dessa inscripcão, si o requerer dentro 
de tres mezes, no maximo; da data em que tiver deixado o 
lagar. que exer.cicia: na ~Iunicipalidade, · perdendo, porém, 
todo e· qualquer direito ·ás referidas vantagens si deixar dr 

· contribuir por mais de tres mer.es com a pres.tar..ão mensal 
que .Jhe corres.ponder. . · . . , . . , 

Lo\rt. 16 .. ús .contribuintes da Caixa de Auxilibs e Pen- · 
sües qur se invalidarem terão direito a um auxilio rn'ensa! '~ 
correspondente. ú metade da respectiva pensão, com o cles-
con to de um dia de salario ou diaria em cada mez. , . 

•Paragrapho unieo. Cessai1do o mo.Livo determi.n!lnte ·da . '• 
r:xcepeão do presente artigo, seJ;"á suspenso o auxlho, con
tinuando o emiH'cgado a contribuir com um. dia de salario ou 
diaria ti outro tanto, para indemnização mensal do auxilio 
adcantamcnt,e .rocebido, passando :1 familia. do mesmo · con-

. trilminlc a obr·i,gncão elo eompletar a _indemnizaoão c~m es~o 
mesmo deseonto na respectiva pensa o, t~aso o· empregado 
assim auxiliado 1'alleça antes de indemnizar a caixa do au-
xilio a que este artigo se .t•ci'erc. , . · 

Art. ·J 7. Em caso algum podtJrú gosar de pensão ·ou au
:x.iJio o eont.r•ibuin te que niio tiver, pelo menos, rlD\lS ,annos 
ele ÜlSI!l'iPoiio na Caixa de Auxilias e Pensões. ' 

' 
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,A;rt.: 18. A pqnsão a que se rcfe o art. 10 da pre-
.• sente lei 1í irrcversivel e so extinguir:\: 

1.", por morte do ou . ela pensionista; 
2", 11qla maioridade dos ·filhos elo sexo masculino; 
3", pelo easamento das filhas elo contribuinte. 
Art. 1.9. O Prefeito expedirá regulamento· para a pre

sente lei estendendo :I Caixa de .. Auxilios e Pensões ·do Pes
soal Subalterno ela :\lunieipalidade instituida por esta mesma 
lei, as disposi~õBs quo lhe :!'orem• appl icavnis, rlo dcef'eto nu-
mero 1:\58, de 4 de ,iulho de 1907: · . · 

' ' 

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrario . 
Districto Ji'edeml,. t.G de ,ianciro de 1913.-G. Oso1•io 

de Alméida, PI·esidcntc.- Malclter de Bacellm·, 1" Secretm•io. 
- Sal1lador F. Fontes, ~· Se.c!•etario. -·A imprimir .. 

. . N. 1.29 -HlM 

O decreto federal n. L 198, de 31 de dezem)lro de 1892, 
com que o Ministro da Justiça· regulrumcntou as i'unccões elos 
procuradores dos Peitos da Fazenda i\Iunici.pal, . creando Jo
gares de solicitadores e escreventes, dando regras pam a co
:branca de impostos ·e. distribuindo poreentagens "sobre a ar
rl!eadação, não só exorbita das att.ribuições do Poder Executivo, 

· entre· as quaes o art. ~8. da Constituição Federal não in
eluiu a de legislar sobre o Distric:to li'ederal. ,que é eompetencia 

·privativa. do Congresso Nacional conferida pelo n. 30 d'o 
art. 3·í da mesn1a Constituir;ão. ma:o Lambem attenta contra 
o preceito do ar L G7 da .referida Constituir;ão Federal, e:r-1!'i 
do qual «salvas as .r·estricções espl)cificadas na Donstituicão 
e nas le-is {edr:rae:i, o Distri1cto :Federal (\ administrativo pelas 

. autoridades ·municipaes ». · ·~ , . 

. ' ' 

. Ora. não· existindo nenhuma espe<cii'icação 'constitucional 
ou lei {edel'al alguma estabelecendo que os solicitadores e . 
escreventes da Pt·ocuradoria · .. dos Feitos da Fazenda Muni- · 
ci.pal. são funccioriarios federaes,, não se pó de admittir que, 
sendo os mesmos solicitpdores e escreventes nomeados pela 
Prefeitum · e, : por• eonseguinte, {wn.cr:iona'f'ios [liuuni.cf.pac.~,. a 
ci11cumstancia ·· de dr!penrler essa nomr•aç.ão de proposta do 
2i1'0I!U1'ado,· réspef!tit!O invalide .a .competrmcia a que o § 4" do 
arl: l:?. do deerr.to n. 5, 160, de, B de marco de 1909, attribtHJ 
exclusivumentr. ao Conselho Mui1icipal eln «reg-ular as eon
l.licõcs de nomoação, suspensão, n:posent.adoria f!. outras dos 

. empmgndos de 'todas as repartições· municipa.es, ~ · : · . · · 
; ' Nomeados, 11elo P1·e'feito; nstiP,enelindos pé los cofros rim

nici.paes, ·com veucirücntos !'ixaMs ~na lei or:oamentaria da 
· 1\~unicipnlidadc o porcentagens rcg-uladns po1• lei municipal i 

(decr·oto logislnli'vo 11. 1 .• 3Jtl, ele 3 de novembro ele :1009), 
n~. solit!i'l.adm•f.'s I' eserovéntes · indil!ados. osLãn. ;pois .. subor:
rlinnr!ns ri ,iu·risrJicl.'fiO dos poder•es muni.dpa,r..~·., cabendo assim 
ao Conselho lllunicipal, no cxerckio da attiibuiçüo <•quo··Jhe 

• 

. . '·· 
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confere,· a Jll'Ccitadn disposic,iio do § ~· do nr·L. f2 do decreto 
n. 5 .J!rJ,O, de 1904, regular as condições da nomeação Q p.ro .. 
mociio desses funccionariós, como fax a .resolur;iio vetada. '. 
. 'Niio podendo consequentemente subsistir as raxõcs cm 
que se fundou o véto opposto Jlelo .Prefeito ·do · Districto 
;F.ederal a essa rcsolur;ão, n. Co1nmissão de Constitu~çiio e· 
Diplomacia r) de paJ•ecer ·que· O· ,flli!Slllo ·véto entre em diseussiio 
e seja J'e:ieitado. . .. ·., · , 

Sala das Com missões, 1 de dez.embro de 10111 •7"P. Mondes 
de Alm.IJ'irla, Pt•esidenl.e. c. Relator.- Almwar Guimarães., 

MOTIVOS DIO 'VETO 

Ao .Senado Fellei•al ' 
• Srs, Senadores- Deixo de .sanccionar a inclusa Reso-

luçiio do Consel'ho ·Municipal- que regula o proviment.o dos 

. ,•-

· cargos de solicitadoJ•es da .Provedoria dos Fr;itos da Fazenda · · 
Municipal, pelos seguintes motivos: · . 
. · Os cargos de JH'ocuradoras' dÇ>s <Feitos da .Fazenda Mu

. nicipal foram m•eados püla lei fede !'UI n. 85, de .20 de setembro 
. de J892, art-. 32 paragJ,apho -unico; c suas funcções e att.ri

·lmiçües reguladas pelo decreto federal n. 1.198, de 31 de· dc
zemlJro .rJe 1802, o qual, na parte .que inter:cssa o nssumpto, 
·dispõe: . · 

ArL. H. Cada procurador· serít auxiliado· ·por um solici
tador c um escrevente, nomeados pelo rP·re1'eito, so/1 pi'Ojlosta 
do prOC111'0J[01' 1'CS1JeCfÍVO, · . , · 

;Art. 12. Aos solicitadores incumbe requerer em audiencia 
tudo quanto. fôr a bem. da Fazenda Municipal, assistir ás diJi.: 
gcncias, fiscalizar a cobmnça da divida .activa, impostos e. , 
multas devidCls á. mesma Fazenda, observando em todos os . 
actos e serviços as instrucções 1C111e receberem· dos procura-. , 

. dores, ao.r. qu.aes {'icalrn hnnwrliatarnente · subo'l'dinados. , . 
· Art. 13. Os escreventes í'árão o lançamento da oscri

ptural'iio e movimento dns causas da J?azenda · l\funicipal e 
exeoutarão os servicos .que "forem drsignndos pelos procura
dores, aos quaes ['icarn irn:mediatarnente suborrUnados. Impe
dido qualquer dos ercreventc's,:o 11rocú.rado1• respect-ivo nom.ea.rrí 
quem. o subst-itua, cabendo a· 'este· a metade do' .ordenadq do 
impedido, quando o impcdim~nto ·não e~ceder de t.rcs mezes, e, 
quando oxcedt'l', pe.rcebendo o: substituto todo o ordanar:!o do. 
substituto. . · . 

A1·L · ·1 !t, Applica-se ... mos· sol iciladot•es o disposto nos 
art.s. 7"1 s•. e o•, para. os cqsos· do impedimento e. substi tu ir.ii·r) 
dos procurndOI'es,cabendo .~ernm•e a estes a proposta do R1tli'"' 
stitmt'n ·~ a nomeação ao Prefeito . 
. ' Dessas disposições· decorro .·o seguinte·: 

1 ", qu·e (,~ ~;scl'ev~nt:cs o solicitndoros, pela naLtireza dt•S 
St11'Vi(ios;, gua IIi d~ 'incqmboin, s~o · funccionnrios dn immetl.irtta 

,.. .. '' 

.. 

• 
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confian'ca dos procuradores,. c, por isso é que a. lei os subo1· .. 
di na a estes; , ·· · . · 

2•, que aquelles funccionari-os. ficando, como ficam, 
subõ11dinados aos procuradores, a proposta para a sua no
meaoão é· da exclusiva 1lompetencia dos procuradoJ·es, que 
t·.espondem· pelos actos desses seus subordinados; · 
. · 3", que a lei federal não· restringe a acção dos procllra

dores, quando se trata de· prover os cargos de escreventes c 
·solicitadores, nem vincula .a proposta a qualquer condiç.ão; 

.4•,' que, em resumo, perante a lei federal é livre aos pro
curadores proporem para o exercício dos cargos de -escreventes 
e solicitadores quem -elles julgarem com os. requisitos necos
sarios para as respectivas funcções, seja o proposto funcciona
rio da propria procuradoria, .ou estranho a ella, pertença cllc 
ou não ao quadro dos empregados. municipacs. · ·. · . . . . . . \ . . 
, A resolução do Conselho, ·cm exan:ie, . modifica. e· cercôa, • 
entretanto, essa attrihuição ampla dos 'procuradores que a lei 
1'ederal não quiz limitar. . . ' . 

Com effeito: ·A resolução municipal, que comeoa respei
tando a lei federal, · quando •reconhece !lOS procuradores a . 
attribuição. da proposta para o provimento dos cargos de so
licitadores da Procuradoria dos Feitos da .Jl'azenda Municipa I, 
distancia-se da mesma lei federal, quando diz que os ditos 
cargos «serão· providos, mediante· proposta do respectivo pro
curador, pelos escreventes da mesma procuradoria, devida
mente provisionados para essa funccão~>. 

Assim pois: emquanto a lei federal dá plena Überdadc ao 
procurador para propor o solicitador que com elle deve servir .. 
e que a elle deve ficar subordinado;. em quanto a lei federal· 
niio ·indica quem deva ser o proposto .pelo procurador, e quem 
deva ser forçosamente nomeado solicitador; cmquanto, emfim, · 
a lei f9derai faculta ao procurador porpor, ou não, para o 
cargo de solicitador o escrevente, provisionado ou não, ou 
quem quer que. aquelle entenda nos casos de bem servir. a 
resolução municipal limita a attribuição e faculdade do pro
curador, determinando, como determina, que se1•ão. 1li'Ovidos 
no cargo de solicitador· os escreventes provisionados . 
. · Ora, desde que a nomeacão do solicitador terá. de recair 

no escrevente ·provisionado, a proposta do procurador (que 
não poderá. indicar outra pessoa que não a do dito escrevente 
provisionado), será evidentemente inutil. de modo que a 
resolução municipal, aJ'fectando respeitar a lei federal. fere-a 
·de flanco, desde que impõe, de facto, a nomeacão .do escre
vente proyisionado, tornando: meramente formalistica a pro
posta do procurador,. a. qual, como ficou exposto, não se poderá. 
1'C{erir smão ao escrevente provisionado. · · 

Accrosce que. nenhuma. razão de ordem publica, ou de 
convenien'cia para o.,servico municipal. ou do economia para os 
cofres da .Municipalidade, so podorá invocar. em favor da 
l'esoluc.ão .em exame, quando po1•ventura esta não contrariasse, 
como contraria, a lei i',Qderal. • . 

' 

-· 
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'. 
. Os motivos mq)ostos ,justificam,' em meu entender, plena-· 
mente o véto a essa Tesolucãc., cabendo ú sabedoria do Senado . 
Federal proferir a ultima palavra sobre o assumpto, nos ter
mos dos arl.s. 2·1 a 26 do decreto federal n. 5.160, cte··s de 
m~o~19~. • . . · . ' 

Districto Federal, 29 de julho de 19H • ...:.· General· Bento 
Ribeiro Carneiro Monteiro. · · · · · .' 

RESOWÇÃO DO. CONSELHO l\olUNJCIPAL A QUE SE JtEFEREM O CVÉTOI> 
, . . E O PAHECER SUPRA ' . . • 

·o Conselho Municipal resolve: ·· 
' ' . . ' 

Art. ~1.·· Os cargos de solicitadores da Procuradoria dos 
Feitos . da· Fazendà Muni·cipal serão· providos mediante pro
posta dos respectivos .procur·ador·es, pelos escreventes da 
mesma procuradoria, devidamente' provisionados para o exer-
cício dessa funcoão. , · · · . · 

A.l.'t, 2." Hevogam-se as dispo~icões em ·contrario. 
Districto Federal, 24 de ,iulho de· 19H .. _;_ G. 0:01•io de 

Almc·ida, !)residente. -Alberico Dias de Jloraes, 1'~ Secretario. 
tario.- Manoel Rodriaues · Al'ves; 2• Secretario.- A imprimir. 

N. 130-1914 

. Na,; razões <.lo 'Veto opposto á rcsoluc;ão do Conselho M.u
nicipal que revalida, Jlara todos os effeitos, a. autot·izac;ão 
conferida, pela deerc;tó legislativo .11 •. 1. 33!J, d.e !c de setembro 
t.le 19H, para u abertura do credito necessarJO ao pagamcnto
·l:la diffcrença t!e ven~ü\1entos ([Ue .• To8o.1 .Militão de Saut'Anna 
deixou de peL·ceber, desdcl a data da suu nomeação parn o log!Ü' 
de administrador Lloil Jardins municipaes- 1" de abril de 
118/So- até .31 de ,janeiro de. 18911, o Prefeito do 'Distrif)l.O , 
:Federal ·faz sentir qur. se trata de revalidar uma rl?solucão 
vetada cm 11 de a·gosto de 1!1.1 :l e promulgadn em virtudn da 
decisão do Sonado que rcl,ieitou esse veto. Assim, 1iois, o Con
selho Mun:icipal, rovalidai~do a autorizaoão que conl'~rira , ao 
·Prefeito pura abrir o eredilo preeiso vara c• execucilo da 'J)l'O- · 
videncia contida uo decreto legislativo n. L 33ll, de HJH, nada 
mais fez do que restabelecer a forca imperativa. de uma lei 
promulgada- e 'mconoeiJucmr.ia dn · havet' o Senàdo · rl!.ieitu.do 
n.quelle veto. · . . · · . 

Não póde, pol'tanl.o,, o Senado, eoherente com essa decisão, 
acccitar as· razões ex:pcndidas ·oo presento 'IJeto, · tanto mais· 

·que se referem ollas rJxelusivamentc ao. assumpto rejeitado.: 
· Alúm disso, a l'esolução do Couselho, ruvalidando a auto
rização para a abertura do c:redil.o necossario ·ao ·cumm·irnento 
do decrcJlo legislativo n. l .889, ,; indisprJIÍsuvel, ex-·v1: do dis- · 
posto no arf.. J·~ da lei munil!ipal n. 923, de 21 de out.ubJ•o 'do 
1902, 'que determina ,que «as aulorizac,ões para abertura.· de 
creditas· especiaes, supplemontures ou extraordinarios ficam 



·• 

annulladas no fim de eada C:'i:ercicio, I]Uel' se,iam mencionadas 
na lei do areamento, quer em lrri.s cspec·iaes .» . 

A' vista do I)Xposf.o, a resolução vetada ·não incidl.l ·cm 
nrmllurna .. das hypotheses· do art. 2~, do 'decreto n. 5.1130, de l:l 
de março de l!HH, sendo. pot· iHso a Com missão de Constituicfw 
o Diplomacia de parecer 1que o veto a ella opposto entre em 
discussão. e seja rejeitado. . · · 

Sala de Commissi'(es, J . de. rfel'Jlrnht'O de 191-1 .. - F. Mendes 
· de Alrneirla, Presidente c Helator .-Alencar Gui11WI'ães. . . 

:M.01'1VOS 00 ~ VJ~'J'O » 

Srs. ·.Senadores-~\. aut01•izal'iio d•' que trata a presente 
resolu(ião·i'oi assumpto da dr) H de agosto de 1 !H i, li. qual o 
meu ·honrado antecessor oppoz véto, dizendo :los Srs.. Serrá
dores: 

~O dcm·eto federal n. 857, de 12 r.! e novembro de i85J, de
termina no art. :1.": ~A prescripção de dnco anuos, posta ern 

. vigor pelo art. 20 da lei .de ao de novembro de 18H,,. com re
ferencia ao capitulo 209 do regimento da fazenda a respeito 
da divida passiva da Nacão, opór·a' a· completa desoneracão. da 
fazenda nac.ional do pagamento da divida que incorre na·rnesma 
prescripcão ... ~ 

Esta Pl'e;;cl'ipção, 1;statue o m·t. ).2 du mesmo decreto, 
r:omprehcnde: ~ 1 ", o dil'eito que alguem pretenda ter a ser . 
declal·ado credor do Estado, «·sob qualquer titulo •que seja»; 
2", o dircitf), CJlH! alguem tenha a havPt' pagamento de urna. di
vida.iá reconhecida, qual<quer que seja a natureza dclla.) 

E o art .. 3~· do citado uecl'elo accrescenta: « 'l'odos aqueJles 
que pretenderem ser ·credores da fazenda nacional «por ordc-

. nados», «soldos l>, congr;uas ou gratificações, «ou outros venci
mentos do ernpt·egos ... » dol'l;l·üo re.querer o recOirhecirnento e 
llquidacão de suas dividas, a expedicão dos de;;pac'hos, ordens 
e titulos ·pat•a o pagamento, IJ fazer o assentamento das ,que o 
}lrecisarem, dentro dos cinco annos, "c passado este prazo, 
Jicartí prescripto a favor da fazenda nacional Lodo o direito 
que tiverem.» · · 

'l'aes preceitos ci.lltl'il·mados e explicados pelo art. 19 da 
lei feclcr·al n .' L !)89, de 28 de agosto de :!!lOS, applicam-sc tí 

. fazenda nacional, como é expresso no arL. 77 do decreto riU
mero .:l. 030, de 14 de uovembt•o de 1890, e no art. 11 dtt lei 
federal u. 039, dü 2!l de .dezembro de 1 !102, esta u)tima semJn'o 
eumprida pela invariavel' ;jurisprudeneia dos tribmmcs .. . · 

.Pela inclusa resolucão do Conselho i\Innicipal, «fica o 
Pre.l'oilo autoi·izado a relevar n pt·escripcüo em· que haoia in-. 
l.lorrido o funccionario munici-pal José Militão ·de Sant'Anna, 

• 

. . 

' 

• 
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afim do que Jlw seja j)uga a differeneu de vencimentos 'que 
deix"o.u de . perceber . desde a data de 'sua nomeação vara o 
loga1• de admin'istrador dos. jardins m\micipaes- i de abril 
do. f88G-até 3J.·do janeiro do 1891, abrindo, para isso, o no-
cessaria crcdi l() extraord inal'io ... :b · 

Semelhante resolucão, para um easo individual, insurge
se contra as. leis · fedr:raes acima 1'e{eriilas, deroga~sc, put·a 
.attribu i1· a um determinado "l'unceionario . municipal venci
mentos que, si em tempo tivessem compeLido ao mesmo J'unc-

. ., cionario, ,iú estariam pf'escriptos em fa~OI' da fazenda muni
cipal, desde mais de 1G annos, e, cm -opposicão .aos .interesses 
i'inaniJfJiJ·os elo Districto, crêa uma despe:a, dc,.que a inieiali'va 
~ exclusiva attribuiçíw dei Prefeito, nos ter·mos do art. 28 elo 
deereto federal n. 5.160, de 8 de março de !!lOL 
· A' vista dó exposto entendo que a alludida resolur,ão 'elo 
Conselho Municpal, ora submcttida {I· apreília1;ão do. Senado 
Federal, · 1í contraria ás leis reaemes relativas ao Districto c 

· ainda aos interesses elo mesmo Distl'icto, i.•azão por que, nos 
termos do art. 21 do eitaelo decreto n. 5 .160, opponho o pre
sente véto, que o Senado .Federal .iulgarü eom o seu costumado 

. sabei',» 
· O· Senado .Federal, na sua alta·. sabedoria, résolvó-u, em 

sessão de '1 de sctembt·o de 'l!l'l'J; reJeitar o vâto c a resolução 
foi _convertida .cm lei n. J • 33!l; de lt. do mesmo. mez . 

10 'funecionario nella mencionado não conseguiu provar 
püt•mlte· a administt·a1;iío o seu direito a ·tal. pagamento .c a lei· 
não foi cumprida. · 

• 
Novamente. tr;al.a' o Conselho Municipal do càso, rcvali

<lando, para tod-os -os el'feitos, a au.Lorizaoão conferida ao 
['•J•efbito para a abertura do ct·cdito nccessario -no. ·J]ugament.o 
alludido. · . . . ( ' 

. .Peco veuia ao Senado pura fazer minhas as ra~ões apra
se!ltadas a 1_6 de agosto do HHl, assign~das pelo. dig_no l'I'c- . 
:fcllo de entuo, poudemndo ,que de veuctmentos relativos aos 
annos de 188li a 18!l!t,. sómeul.c :!'oram .cogitados ·cm 1!l11, 
<Juand'o a situacão dos coJJ'cs municipaes foi se tornando mais 
cl'itica ·e cheia· de compromissos, até d1egarmos ao momento 
presente, das inais sérias preoccupa~\ÕCs i'inanceiras. · 

' Rio de Janeiro, :10 ele novembro de 1014:-Rivadcwia da 
Cunha Couêa.. · · 

I , 
' ' - . ' J1ESOLU()ilc0 DO CONSEr,HO MUNIC:!PA!, A QUI' SE ll!lF'Ell.EM U ~ I'ETO » 

. N •. 18, Dll 10'14, ll 'Ü PAHllCilll SIJPR\ . , . 

• 
~ !Art .. 1." Fica J•evalidacla, para todos os u!Teitos, a autOl'i

za!;ão conferida ao·'Prefoito, pelo clccreLo legislativo n. ·J .33\l,· 
de 4 de setembro de i!lH,. jJura abrir o crecliLo nr.ccssario ao 

• pagamento ela. diffcrença de vencimentos· que Josó 1\Iilitüo de 
. . 

t I 
' . 

• 
' . 
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Sant'Anna dci;11:0U-de perceber, desde a data da sua nomeação 
para o Jogar cte administrador dos jardins municipaes, 1 do 
abril de 1886, até 31 de janeiro de 189-í . 

Art. 2." Revogam-se .as disposições em contra.rio. . ~ . 
Districto Federal, f4 de novembro de 191-1.-G. 0Z01"io 

de Almeida,. Presidente.- A.lberico Dias de !Jloracs, 1" Secre
tario.- !J!anoel Rodrigues ..tlt•es, 2" Sccretario·.-A imprimir., . 

O Sr. Sá Freire'-Sr. Presidente; representante do Dis
tricto Federal, peco a V. Ex. que consulte o Senado si con
sente que se lance na acta dos seus trabalhos de hoje um voto 
de pezar pelo fallecimento do Sr. Tertulliano da Gama ·Coelho, 
irmão do nosso distincto co!lega Erico ·Coelho, e -que repre
sentou muitas. vezes o Districto Federal no Conselho Muni
cipal desta Capital. 

Era tanto quanto eu tinha a pedir a V. Ex. 
Consuitado o S•enado, approva o requerimento. 

. ' 
. O Sr. Presidente - A Mesa vae mandar clesanojar o no-

bre Senador pelo Rio de Janeiro.. 

..... ORDEM. DO DIA \ 

· O Sr. Presidente ..;._ Não havendo numero para as vo
tações constantes da ordem do dia, passa-se á materia em 
discussão. 

LICENÇA A HONO~!O RIBEIRO 

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados 
· n. 45, de 1913, concedendo um anno de licerioa. com o orde

nado,. a Honorio Gonçalves Ribeiro, guarda-chaves de 3" classe 
da Estrada de Ferro· Central do :tkazil. . 

Adiadiva votação. · · . • 
,. ·' 

LICENÇA A VICENTE FERREIRA 

31 discussão da proposição da Camara dos Deputados • 
n. 35, de 1914, concedendo seis mezes de licenca. com dous 
teroos da diaria c ·a contar de 8 de abril do anno. findo, 
a Vicente Ferreira. trabalhador de 2• classe da .Estrada de 
Ferro Central do Brazil. · 

Aqiada . a votação. 
·' 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessão, 1designando para ordem do dia da seguinte: 

Votação, . em 2' discussão, da proposição da · Càmara dos 
: Deputados n. 89, de .:1913,. autoritando a ab,ertura, pelo IIli-. 
• ;nisterio da Viação, do cr~ito extrao~jn~z:~o d.e :1.3_~9ª5$025,; 

voJ .. vm ~ 
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afi~ de occorrer ao pagam<mto das subvenções pelas viagens 
realizadas no anuo passado pela Empreza l"luvial Piauhyense 
,(com parecer da Oommissão de Finanças Q{[erecendo emenda) ; 

V o tacão, em 2" discussão, da proposição ·da Gamara dos 
Deputados h. 48, de 1014, autorizando a abertura, pelo Mi
nisterio ·da l!'azenda, do credito especial de 1 :09a$ai2, para 
occorrer ao pagamento devido a Julio Victor noss, eni virtude 
do sentença judiciaria (com parecer· favoravel da Oommissão 
de Finanças); · · . · . 

Votação, em 2" discussão, da proposição dá. · Camâra doi 
Deputados I.l· 51, de 1914, autorizando a concessão de um 
nnno de · hcença, corri . ordenado, a Arnaldo José Alves 
Pereira, agente de 4• classe da Estrada de Ferro Central 
do Brazil (corn parecer tavora:vel da Commissão de FV.. 
nanças); · · · · 

Votação, em s• discussão, da proposição da Gamara. dos 
Deputados n, 45, de 19ia, concedendo um anuo de licença, 
com o ordenado, a Honorio 'Gonçalves Ribeiro, guarda-.c'haves 
de . a• classe da Estrada de Ferro. Central do Brazil .. (com 
emenda da .. Comm·issão de Finanças, iá approvada); . 

Votação, erri a• discussão, da proposicão da Gamara dos 
Deputados n. a5, de. 1914, concedendo seis mezes de .licença, 
com dous ter.cos da diaria e a contar de 8 ·de abril do anuo 
fmdo, a Vicente Ferr.eira, trabalhador de 2" classe da Estrada 
de Ferro Central do Brazil (c01m parecer ,favoravel da Com
missão de . Finança&) • · 

.Levanta-se. a sessão ';i .f hora e 50 minutos. 

i 70" SESSÃO, EM 5 DE. DEZEMBRO DE 1911/i 

PRESIDENCIA DO SR; VRBANO . SAN'I'OS, PRESIDENTE 

. 
A' 1 hora da tarde, presente numero légal;· abre-se a 

sessão, a que concorrem os Srs . .., Araujo Góes, Pedro Bórges, 
· ·· ·Gonzaga Jayme, Gabriel Srulgad·o, Indio .do .Brazil, Mendes .de 

Almeida, Pires Ferreira, Antonio . de Souza, Epitacio Pessoa, 
:Walfredo Leal, GOnçalves Ferrein'a, Gomes Ribeiro, Gui
lherme Campos, Aguiar ·e Mello, Sá Freire, Augusto de Yas..; 
concellos, Bueno de Paiva, Adolpho Gordo, Alfredo . EIUs,. 
Francisco Glycerio, A. Azeredo, Alencar Guimarães, Gener.oso 
Marques, Xavier da Silva e Abdon Baptista (25)'. 

De1ixam de compàrecer corn causa justificada os Srs. Pi-· 
nhcir.o Machado, 1\fetello, Silverio Nery, Teffé, Lauro Sodré, 
Arthúr Lenios, José Eusebio, Ribeiro GonÇalves, Gervasio 
. Passos, .Francisco S'á, Th~rnp,z Aecioly,· Ei-oy de Souza, .. C~ 

' 

; 

.. 

' ' 
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Pedrosa, Ribeiro de Hritto, Sigismundo Gonoalves, Raymundo 
d-a i\lit•anda, I.uiz Vianna, .T.o'sé Marcellino, Ruy Barbosa, João 
Luiz Alves, .Bernardino Monteiro, .Moniz Freire, NrHo Peçanha, 
Erico Coelho, Lourenco Baptista; Alcindo Guanabau, Bernardo 
Monteh•.o, Leop-oldo de Bulhões, Braz Abrantes, José Murtinho, 
Heroilio Luz, Joaquim Assump~ií;p e Victorino Monteiro (33). 

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

O Sr. 1" SeCretario dá oonta dOo seguinte 

· EXPEDIENTE • 
Oi'ficj.os: 
Dó Sr. secretario da AssociaçãOo Commercial da Bahia, 

aecusando o recebimento dos QXemp.Jares do projecto do• ('.()
digo Commercial enviados pela Secret3ll'ia do Senado . ..,.. 
Inteirado. · 

Do Sr .. pr·esidente do Superi·or Tribunal de JustiÇa, do · 
Estado do Rio Grande 'do Norte, fazendo identica. participação. 
- Inteirado. . · 

O Sr. 2•. Secretario declara . que. não ha pareceres. . 
O·Sr. Pires Ferreira-Peco a .V. Ex., Sr. Presidente,' 

se digna de nomeUJr um · .. Sr. Senador para substituir o Sr., 
Bruz Abrantes na OommissãOo de Marinha e Guerra . . 

O Sr. Presidente-· A.ttendendo ao pedidel de v .. Ex .. , 
desigp.o pa.ra substituir o Sr. Braz Abrantes, ausente, o Sr., 

. Senador Mendes de Almeida .. 

ORDEM DO DIA. 

O Sr. President.e-· A. o~dem do dia consta de votações 
e não -havendo numero, vou levantar a sessão, designando para 
a seguinte: . · . · 

VotaciLo, erri 2• djscussão, da piroposicão da Gamara <ki•s 
Deputados n. 89, de 1913, autorizando a abertura, pelo Mi
nistel'io da Viação, do credito extrao~dinario de 13 :985$,025, 
afim ·de occorrer no pagamento das subvenções 'pelas viagens 
realizadas .no anno passado pela Empreza Fluvial Piauhyense 
(com 2Jarecer da Co·mmissão de Finanças of{erecendo emenda); 

· :Vota.(}ão, <Jm 2• discussão, da p.roposicão da Camara dos 
Deput.tict.o.R n. 48, de HH4, ,autol'izando a abertura, pelo Mi
n.isterio da Fazenda, do credito especial de 1' :093$312, para 
occorrer ao. pagamento devidJO a Julio Victor Ross, em v.irtude 
de sentoncn judiciar:ia · (com parecer favoravel da CommissíiiJ, 
de 'Ji'inânças)'; . : 

':1 ,,,: 
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52 ANNAES DO SENADO • 
· Votacão, em 2" discussão, -~ proposição da Camlllra do.q 

Deputados n. 51, de ,1914, autor.izando a concessão de um 
anno de licença, com o.rdenado, a Arnaldo José Alves 
Pereira, agente de 4" classe . da Estrada de Perro .· Cent!'at 
do Brazü (com parecer .{avor·avel da qwnrnissão de Fi
nanças); ' 

Votação, em 3• di'scussão, da propos.ição da Gamara dos 
. Deputados· n. 45, de 1913, concedendo· um anno de licença, 

: com o ordena:do, a Honorio Gonç,alves Ribeiro,. guarda-chaveR 
Cle 3• classe. da. Estrada de 'Fe.rro Central do Brazi!, (CO'III 
emerula da Cominissão de· Fifnanças, já approvaaa) ; 

Votaç~o, em 3" discussão, dá proposição da Camara doa · 
Deputados n. 35, de 1914, concedendo seis ·mezes de liceru;a, 
com aous terços da diaria e a contar ele 8 de abril do anno 
~indo, a Vicente Ferreira, trabalh,ador de 2• classe da. Estraaa 
de l!'erro Central do Brazil (com parecer fav:oravel da Corn
missã.o de Finanças); 

' . s• 'diSCUSSãO da proposição . da Gamara dos Deputada, 
n·. :3&, de 1914, concedendo um anno de licença, com o orde
nado -e a começar de 1.5 de setembro de 1913, a Francisco Ro
berto Monteiro da Silva amanuense da Director.ia Geral do~ 

• Corr,eios (com p_arecer {avoravel da Commissão de Finanças; ; · 

a• discussão da proposição da Camara dos · Deputado~. 
n. 'i6, de 1914, abrindo, pelà Ministerio da Fazenda, o credw1 
especial de 172$500, para. pagamento de custas devidas a An
tonio. Gomes, em v-irtude de sentença judici.aria (com par·ecer. 
tavuravel da. Commissão de Finanças) ; . 

a• discussão da proposição da Camara dos Deputado~. 
!!. 47, de 1 .. 914, abrindo, pelo 1\Iinisterio da Fazenda, o -creditü 

. Aspeclal de 355$010, para ·pagamento de custas devidas ao D:. 
João V1ieira .d:c Araujo, em virtude de sentença judiciari4 
[{aom parecer favoravel da .Commissiío de Finanças). · . 

.Levanta-se a sessão ú 1 hora c -lO minutos. 

171." SESSÃO, E\\1 7 DE DEZEMBRO DE 1914 · 

PltESIDENCIA DO SH. UHBANO S,\INTOS, PRESIDENTE 

. A.·-1 hora da 1ai-de, presente numero legal, abre-se a sessão, 
a que concorrem os Srs. Araujo Gt\es, Pedl'o Borges, Metello, 
Gonzaga. Jaymc, Gabl'iel Salgado, 'l'el'J'é, Lauro Sodré, Indio 
do Braz1l, Mendes ·de Almeida, José Euzebio, Pires Ferreira, 
rtib~iro Gonçalve.s, F~·ancisco Sá,' Antopio de Souza; EloY. do 

' . 
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Souza, Epitacio Pessõa, Walfredo Leal, . Gonçalves Ferreira, 
• Gomes' 'Ribeiro; Guilehrme Campos, Aguiar e Mello, João Luiz 

Alves, Bernardino Monteiro, Nilo Pecanha, Erico Coelho, A!u
gusto de · Vasconcellos, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, 
Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulhões, José Mur
tinho, A. Azeredo, Alencar Guimarães, Generoso Marques, 
Xavier da Silva e Abdon Baptista (37) . 

Deixam de· comparecér com causa justificada os Srs. Pi
nheiro Machado, Silverio Nery, Arthur Lemos, Gervasio Pas
sos, Thomaz Accioly, Cunha Pedrosa, llibeiro de Britto, Sigis
mundo Gonçalves, Raymurido de Miranda, Luiz Vianna, José 
Marcellino, .Ruy Barbosa, Moniz Freire, Lourenço Baptista, 
Alcindo Guanabara, Sá Freire, Francisco Glyeerio, Braz Abran
tes, Hercilio Luz, Joaquim Assumpção e Victorino Mon-
teiro (21) . · 

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

O Sr. i • Secretario dá conta do seguint~ - ' 

EXPEDIENTE I .. 
'.t 

. Telegramma do Sr . .Presidente do Estado de· Minas Ge
raes congratulando-se com o Senado pela grande obra de pa
triotismo realizada pela solução da questão de limites entre 
os E...stados de Minas Geraes e Espirita Santo.- Inteirado.-. 

Officio do Sr. secretario da Associação Commercial' do 
Paranü agradecendo os exemplares do p'ro,iecto. do Codigo 
Commercial enviados pela Secretaria do Senado.;...-- rnteirado ., 

' '. 
\ 

O Sr. 2• Secretario declara que não h a pareceres. 

ORDEM DO ,])lfA 
I 

·· Votação;· ein 2·· discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 89, de ·1913; autorizando a abertura, pelo Mi
ni~terio da Viaçã!J, do credito extraordinario de 13:985$025, 
nfm). de occorrer ap pagamento das subvencões pelas viagens 
reahzadas no anno ·passado pela Empreza Fluvial Piauhyense. 

Approvada. · ' . 
E' igualmente approvnda · a seguinte 

., EMENDA 

. Onde se. diz «credito 
. especial , ; 

extraordinario :.>, diga.., se: «credito 

• I 
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o Sr. Pires Ferreira- Peco a V. E;'{., Sr. PresidenLe, 
consulte o Senado .si consente seja dispensado o interstício 
para que possa ser da;da pa.ra a ordem ·do dia da sessü.o. do 

, . amanhã a proposição votada. 

· Oonsu.Itad.o, o Senado c?ncede a disp~nsa raquorida. 
I 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados· .. n. 48, de 1914, autorizando a abertura, pelo Mi

.. nisterio. da Fazenda, do credito especial de 1 :093$312, para 
occorrer ao pagamento de~ido a Julio Victor Ross em virtude 
de se_ntença judiciaria. · 

· :Approvada. 

- Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara doa 
·Deputados n. 51, de 19J.4, autorizando a concessão de um 
anno de licença, com ordenado, . a Arnaldo José · Alves 
Pereira, agente de 4• classe da Estrada de F.erro Central do Brazil. · 

Approvada. 
I ·-O:Sr. !Pires Ferreira-Requeiro a V. E:e., ISr. Presi-

dente, co'nsuHe o Senado sobre si consente n.a dispensa do 
intorsticio para .que .esta proposição possa entrar na .ordem 

... 

do dia da Fessão de amanhã. . . . 
Consultado, o Senado concede a dispensa l:'eqrierida.' 

· Votação, em ·3· discussão, da proposicão da Camara dos 
Deputados n. 45, <J.e .1913, concedendo um .. anno de licença, 
com o ordenado; a Honorio 'Gonçalves Ribeiro, guarda-chaves 
de 3" classe da Estrada· i:le Fergo Central do, Bruzil. 

· Approvada; vae .á Commissão de Redacção. 
•, 

Votação, em 3• discussão, da piÔposi.cão. da Cama~a dos 
, Deputados n. 35, de 1914, concedendó se1s mezes de· hcença,· 

com dous te~ços .da diaria. e a contar de. 8 de abril do anno · 
findo •. a Vicente Ferreira, trabalhador de 2• classe. da Estrada 

-· de Fei'l'O Central do Brazil. 
' ' ' . 

·IA:pprovada vae ser submettida a sancção . . . 

I.ICENÇA A F, ROBERTO M,ONTE!RO DA S!I,VA 
. . . 

3' discussão da · prÜ'J)Osição da Gamara dos DeputadQi! 
n. 34, de 1914, concedendo um auno de licença, com o orde
nado ·e a começar de 15 de setembro de 1913, a. Francisco Ro
bE~rto Monteiro da Silva, amanuense da. Directoria Geral dos 
Correios. · ·· 

IApprovada; vàe ser submettida. á sanccão. , 

;' 
I 

., 



r'' SESSÃO EM 'i' DE DEZEMBRO DE 191/r 

CREDITO D!iJ 172$500 AO MINISTERIO DA FAZENDA: 
' ' 

3" · discussão da proposição . da Gamara dos . Deputados 
n. 46, de 1914, abrindo, pelo Ministario da Fazenda, o credito 
especial de 172$500, para pagamento de custas devidas a An
tonio Gomes · em virtude do sentença judiciaria .. 

Lo\:pprovada; vae ser submettida á sanccão. 
' 

CRED!~'O DE 355$'[00 AO MINISTERIO DA FAZENDA 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. ~71 de 19U, abrindo, pelo Ministerio da Fazenda. o credito 
·especial d~ 355$100, para pagaménto do custas devidas ao 
Dr. Joüo Vieir.a de Araujo em virtude de scriteno!l. judiciaria. 

Approvada; vac ser submettida a sanação. 
' 

. O Sr. Pr~sidqnte- Nada mais havendo a tratar, :vou le-
. vantar· a sessão. · · - , 

· Para ordem do dia da seguinte designo: 
' . . 

2• discussão do projecto do Senado n. 14; de 1914; au
torizando o Presidente da Republica a considerar promovido 

·ao posto de 1' P.argento e· reformando no de 2' tenente, na . 
'data desta lei, o cabo Francisco Manoel de Almeida (oftere
cido pela Commi.~s'áo de Marinha e Guerra e com· e.menda da 
de Finanças) ; · 

· 2• discussão da proposição da Gamara dos- Deputados 
n. 1!5, de i914, concedendo a Manoel Paschoal de ·Faria, 
guarda-freios da Estrada de Ferro Central do Brazil, um anno 
de licença, com dous terces da diaria que percebe (com pa-
recer favoravel da Commissão de Finanças); · · . . . 

. . 2• discussão da proposição da: 'Gamara dos Deputados 
n. 52, de .1911!, concedendo. a Aldo Kleper da Si!ya, praticante 
da Administração dos Correios do' Paraná; um' anno · de _li
cença, em prorogaoão, para tratamento de saude ' (com pa
recer favoravel da Commissão de FinanQas); · · -

2• discussão dá ·proposicão da. Gamara dos Deputados 
n. 66, de .191!!, abrindo, pelo. Ministerio do Interior, o credito 

. extrilordinario de 13.:412$905, para pagamento ao pessoal dis
:pensado do Lazareto de Tamandaré e para attender ás · des
pezas com a· nonservação do referido edifício (com parecer 
'favoravel da OoinmissáQ de Finanças) ; · 

' ' . 

. 2• discussão da proposição. da Gamara dos Deputados 
n. 61!, de i 914, abrindo, pelo Ministerio do Interior,. o credito 
de 266:519$.856, supplementar á verba s•-;- Secretaria da Ga
mara dos J)eputadqs- consignação· « Material~. da· lei nu
mero 2. 842, de 3 de' janeiro do corrente anno ('com. pàj'ece1• {a- . 
voravel da Commissão de Finanças); 

_., 
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3' discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 89, de 1'913, abrindo, pelo Ministerio da Viação, o .credito 
cxtraordinario de 13:985$025, afim de occorrer ao pagamento 
das subvenções pelas viagens realizadas no anuo passado pela 
Empreza Fluvia:J Piauhyense (com emenda da Commissão de 
Finanças, jâ app1·ovada); · 

· 3' discussão da proposir;ão ·.da Cama:ra . dos Deputados 
n. 51, de 1914, auto1•izando a concessão de Um anno i:Je li
cença, com ordenado, a 'Arnaldo José Alves . Pereira, agente 

. de 1" classe da Estrada de Ferro Central do Brazil) , 
Levanta-se a sessão tí i hora c 40 minutos. 

ACTA, EM 8 DE DEZEMBRO DE 1914 

, PRES!DENCIA DO Sll. URBANO SANTOS, PRES!DF,..'(TE 

· · A' 1 hora da. tarde,. acham-se presente1s ·os Srs. Araujo 
Góes, Pedro Borges,. Metello, Gonza,ga Jayme, Gabri•ei Salgado, 
.lndio do Brnzil, Mendes de Almeida, José Eusebio, Ribeiro 
Gonçalves, Antonio de Souza, Gon'ca.lves Ferrreira, Gomes Ri- · 
heiro, A:;uial"'e Mello, Erico Coelho,' Bueno die Paiva, Adolpho 

. Gordo, All'redo Ellis, Franci·sco Glycerio, Al•encar Guimarães,· 
Generoso llfarques, e Xa.vier da Silva (20). 

Deixam de comparecer com causa juSJtificai:ln, os Srs .. 
]linheiro Machado,· Silverio Nery, T'effé, Laura Sodré, Arthur 
Lemos, .PireS' l!'erreira, Gervasio Passos, ·Francisco Sá, Tho .. 
maz AClcioly, ·Epitacio 'Pessoa, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, 
Ribeiro de Britto, Sigismundo Gonçalves, 'Guilherme Campos, 
Luiz Vianna, José iMurcellino, 'Ruy Barbosa; João Luiz Alves, 

- ·Bernardino Monteiro, !Moniz ·Freire, Nilo Pecanha, Lourencc;. 
Baptista, Alcindo Guanabara, Sá Freire; Augusto de Vascon
cellos, Bernardo Monteiro, Leopoldo de Bullhões, Braz ·Abran-. 
tes, José Murtinho, A. Azeredo, Abdon ·Baptista, Hercilio Luz, 
.Toaquim. Assumpcão e Victorino Monteiro (38). 

O Sr. 1" Secretario clú conta do seguinte 

. EXPEDIENTE 

. . Officio do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, offe
J•ccendo oitenta exemplares do rela.torio correspondente ao 
anuo findo, ·organizado de accôrdo com o art. 8' do decreto 
n. 392, de 8 de outubro de 1896. - Inteirado. · · 

Requerimento do S1• .. Co!Iatino Marques de. Soúza, solici
tando reintegracão no eargo <le official da 1" seccão do Guartel 
General da Marinha; de que foi exonerado por portaria de 28 de 
novembro u!Limo: - A's. Commissões de Marinha e Guerra, 
~ de Finança_s. 
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O Sr. 2• Secretario 'declara que não ha parc•ceres. 

O Sr. Presidente~ Tendo comparecido apenas· 20 Srs, 
Senadores, não póde ho.ie haver sessão. . 

De-signo . para· ordem do dia da seguinte: • 
.,. . ' . ' 

2" discussão -do projee.lo do Senado n: '14, de 1914, au-
1.orir.ando o Presidente ela Republica a considerai' promovillc• 
no posto de 1" sargento o reformando no de 2" ·ten.ente na 
data desta lei,- o cabo Francisco Manoel, de Almeida (Ot/ara
r.-ido 2Jala Comr/1.1:ssão d!J Har·inlta e Guerra e com· emenda da 
de Finanças) ; • • 

~ • ·t!' 

. .2" discus-são da. proposição da Gamara ,dos .Deputado~ 
11. 45, ele 10H, concedend-o a· Manoel Paschoal dEI Faria. 
guarda~freios da Estrada de Ferrei Central ela· Brq:Zil, uro 
anno do licenca, com clous terços da. diaria que r,~ercebe (Com 
pareciJ'I' (a11oravel .da Commissão de Finanças); 

2". iliscus-são da proposição da Gamara dos· Deputados 
n. 52, de 1914, concedendo a.Aldo Kleper da ~ilva, praticante 
da Admini-s.t.racão dos Correios do Pa-raná, .um anno dA 

. licença, em prorogação, para tratamento de saude ( CIYfll · pa
recer (avoravel da Corn,missão de Finanças); · . · · 

2• discussão . da proposição da Gamara u•JS üeputaf!os 
n. 66, de 1914, abrindo, pelo A-Unisterio elo Interior, o credito 
Pxtraordina.rio de. 1:3:412$905, para pagamento ao pessoal 
dispensado do Lazareto de. Tamandaré e para attendm:• 
ás despezas com ·a conservacão do .referido edifício ·(Com 

" '(I are cm• (avoravel da' Com missão de Jrinanças) ; 
. 2• discuss.Uo da proposição ·da Ca.mara dos, Der:íündos 

n. 68, de 19H. abrindo, pelo Minis'ti'Jrio do Interior, o cred:ito 
de 2GG: 519$850, supplementar á verba 8" ·--,. Secretaria l1a 
Camara ·dos Deputados - conrsigna.ção «Materiab, da lei 
n. 2. 842, de 3 de jan~iro do corrente anno (-(flm parecer ta~ 
9'01'aval da Com.missão de Finanças) ; :: .. 

. ' . ' . ,, . 

3" discus·são · da. proposiÇão da · C amara dos l_)epu~ndos 
n. 89, de 1913, autorizando a abertura, pelo Mimsterio cl't 
Viação, do credito extr·aordin.ario · de 13:985$025, afim de 
occorrer ao pagamento, das subvençõe-s pelas viagens reali-

. i.adras no. anno passado pela Emprer.a Fluvial Piauhyens'} 
· l(Com emenda da Comm1:ssão de F{nanr,as, 'já approvada); 

• 3' discussfio· .da proposição · .dà · Gamara dos Deputados 
. n. 5-1, do 191-í, autorizando a. concessão de um. anno de 
licehca, com'· m:denado; a Arna.Ido· José Alves PeT'Oira,.· agen•te 
de 4• cla:sso da· .Estrada: de Ferro Central do Braz1J (Com 
1'arece1' [avomvel da Com missão de Ji''i1wnqas l ; 
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i WNAES DO SENADO f 

' . rA:QTA: EIM !l DE DEZEMBRO DE 1 !lN 

. PRESIOENCTA DO SR. URBANO SAINTOS, PRESIDENTE 

À' hom da tarde, acham-se presentes ~s Srs. Araujo i.Mes, 
•Pedro Borges, 1\ietello, Mendes de Almeida, Pires ]'erreira, 
Epitacio Pessôa, Gonçalves Ferreira, Aguiar e Mello, J oüo 

·.Luiz Alves,. Augusto",de Vasconcellos, Adolpho Gordo, Alfredo 
Ellis, Francisco .Glycerio e José Murtinho (14) .•. · 

·Deixam de comparecer -com causa justificada os Srs. Pi
nheil'o Machado, Gonzaga Jayme, 'Gabriel Sàlgado, · Silverio 
Nery,''Tefi'é, Lal)ro Sodré, Arthur Lemos, Indi.o do Brazil, José 
Euzebio,1 ·Ribeiro Gonçalves, Gervasio Passos, Francisco Sú, 
'rhomaz Accioly, Antonio de Souza, Eloy de Souza, Cunha Pe
drosa, \Vali'rtido Leal,· Ribeiro de Britto, Sigismundo Gonçalves, 
Haymundo. de . Miranda, Gomes Ribeiro, Guilherme Cpmpos, ., 
Luiz Yianna, José Marcellino, Ruy Barbosa, Bernardino Mon
teüo,. Moniz Freire, . Nilo Pecanha, Erico Coelho, Lourenco 
Baptista, Alcingo Guanabara, Sú FreirQ, Bueno de Paiva, Ber
nardo JVIonteiro, Leopoldo de Brulhões, Bràz Abrantes, A. Aze
redo, Alencar Guimarães, Generoso Marques, Xavier da Silva, 
Abdon Baptista, Hercilio Luz, Joaquim Assumpcão e Victorino 
i\Ionteiro (44) . · ~ 

O Sr, 1 o Secretario dá .. conta do seguinte 

EXPEDIENTE . 
Officios: 

· Cinco do Sr. 1 • Secretario da Gamara dos .Devl1tados, re
D)cttendo as. seguintes. proposições: 

N. 77-U914 
I 

O Congre~so Nacional resolve: . " 
· Artigo unico ~ Fica o Presidente da Republica autorizado 

a abrir, pelo l\iinisterio da Fazenda, um credito especial de · 
'ilOG$850, para occorrer ao pagamento devido a Antonio Tei- . 
xoira Notto, em· virtude de sentença judiciaria,'· passada em 
.i ulgaclo; revogadas as disposições em contrario. 

~Gamara dos D\'lputado:S, 7 de. dezembro de 1914. -Lui:: 
Soares dos Santos, Presidente em exercicio .. -·Antonio· Simaã{) 
dos Santos. Leal, :1. o 'Secretario.- Annibal B. de To lado, 2' Se~ 
cretario interino.- A' Commissão de Finanças ... 

'N. 78-:1.914 

O CongrosRo Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

n abrir, pelo Min.isterio da .Yiacão e Opras Publicas, o credito 

'" 

I 

•. . I 
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'de 900:000$, supplementar ú sub-consii;nação :«:A:cquisicão, 
conservação e reparação de moveis e do necessarw para o re
llebimento transporte, pr-ocesso e distribuição de corres.pon
dencias e 'malas; material fluctuante e o relativ-o ao se~VICO » 
da verba 2• do arL 64 da lei o. 2 .. .842, de 3· de jane1ro do 
corrente anno, para .occorr·er ao pagamento dos fornecimentos 
feitos pela Societá dei Brevetti Postalc e Ferroyiari segundo 
o contracto registrado .sob protesto em 23 de setembro de 
1913, conforme officio do Tribunal de Contas da mesma data; 
;revogadas as disposic9es em .contrario. · 

Gamara dos Deputados, 7 .de dezembro de 1914.-Luiz 
Soares dos Santos, Presidente em exe~cicio.- Antonio Simeão 
do•s Santos Leal, 1• Secretario. -Anmbal B. de Toledo, 2• Se-
cretario interino.- A' Commissão de Finanças. · 

N .•. 79-1914 

O· Congresso Nacional resolve: 
'Artigo uni c o. Fica . o Presidente da Republica autorizado 

a abrir, pelo l\finisterio da Agricultura, Industria e Commercio, 
o credito de 75 :7 48$385, supplementar ó. verba 2" do art. 47 
da lei n. 2.842, de 3 de janeiro -do corrente anno; revo-
gadas a~ disposições em contrario. . · 

Gamara dos Deputados, 7 de dezembro de 1914.- Lui: 
'Soares dos Santos, Presidente em exercício.- Antonio Simeão 
dos Santos Leal,. i• Secretario.-Annibal B. de Toledo, 2• Se
·oretario interino.- A' Commissão de Finanr;as. 

N. 80-1914 

O· Congresso Nacional resolve: 
. Artigo U!lico .. Fica .1llPprovado o decreto n.t i1.148, de 23 
de setembro prox1mo fmdo, pelo qual o Governo abriu, pelo 
·Ministerio da Guerra, ó credito extraordinario de 1.510'0 :000$, 
para occor!'ler ás despezns com a repressão da rebelliüo nos 

· J;JSJtados do Paramí e Santa Catllarina,. por .Solicita~lÜO dog 
respectivos governos; r:evogadas as disposioõo~ em contrario .. 

·. Camn.ra dos Deputados,' 7 do dezembro de 1!ll4 .. - Lui~ 
Soares dos Santos, Presidente. em exercióio. - Antonio Si· 
meiio dos Santos Leal, 1 • Secretario. - Annibàl B. de Tolcd!JJ 
z• Secretario interino .. - A' Commissüo . de Finanças. · 

• 
N. Si - 1911\ 

o· Congresso Nacional resolve: 
!1\rt. i: E' concedido ao conservado:r do li1,1has d~racll\ 

de Ferro Central. do Brnzil José. Alvos Ferreira um anno elo 
·' 

. ' 

.• 

•• 
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.licença; COm abono _integral da dinria, para tratar. de' SU(\ 
snude. 

· Art. 2." Revogam-se as disposjçücs em con,Lrario. 
C amara dos Deputados, 7 de dczembrg de 1 OH. - Lu i: 

Som·es dos Santos, Pr·esidenle em exercício. - Antonio Si
meão dos Santos Leal, 1" Secretario. - Annibal B. rle Tolédn, 
~·· Secretario interino. - A' Commissão de Finanças. 

Um do· Sr·. J. F. de Paula e Si.lva, communicando ter as-
• sumido o ''exercício do cnrgo de inspector da Alfandega do · 

Rio do J nne'iro, para o qual foi nomeado por decreto de 2 do 
corrente. --'- Inteirado. . · · · · 

Um do Sr. Prefe'ito do Districto Federal, enviando a 
mensagem com que submette' rio conhecimento do Senado a..9 
razões do véto que oppoz · tt reso·lução do Conselho Municipal 
que concede a D. Judith Tavares, 'Professora cathedratica das ' · 
escolas primarias, ,jubilação nas condições que estabelece. 
A' Commissão de Constituição e Diplomacia, - . 

O Sr. 2" Secretario declara que não ha pareceres. 

O Sr~ .Presidente - Tendo comparécido apenas 14 Srs. 
Senadores, não pó de hoje haver sessão. · -

· Para a sessão seguinte designo: 
2" discussão. do projecto do SellU!dO n . .14, de 1914, auto~ 

rizando o Presidente ·da Republica a .considerar promovido ao 
posto de 1" sargento e reformado no de 2". tenente, na duta 
desta lei, o cabo Francisco Manool do Almeida (of{erecido pela · 
Commissúo de Marinha e Guerra e com e,mendo. da de Fi·; 
nanças); , · . . 

2" discussão da proposicrto da C amara dos ·Deputados 
n. 45, de '1914, concedendo a Manoe.J. Paschoal de· Faria, 
guarda-freios da Estrada de Ferro Oentral do Brazil, um anno 
de licença, com dous terços da diar.ia que percebe (com pa-
recer {avorave?· da Cormnissiio de Finanças); · . . 

2" discussão da proposição da Camara dos Deputados 
;n. 52, . de i 914, concedendo a Aldo Kepler da Silva, praticante 

"da Administracão dos Correios do Paraná, um · anno de. II· · 
cença, em prorogação, para tratamento de saude (com pare
cer favoravel da. Commissao de Finan·ças); 

2" djscussão · da. proposição da Camara dos Deputados 
n. 66, de 19i!t, •abrindo, pelo Ministerio do Interior, o credito 
'extraordinario de -13:-112$905, para pagamento ao pessoal 
dispensado do Lazareto de Tamandnró e para attender ás de~-. 
pezas com a conservação do referido edil'icio (com parecer 
{avoravel da Commissão de Finanças) ; · 

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 68, de 1914, abrindQ, pelo Ministerio do Interior, o credito 
de 2~6 :510$856, supplementar ;1 verba s·~ - Secretar1a ·da 

' 

I, 
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Cnmara dos DepuLados - consignação ~Material» da lei nu
mero 2 .84.2, de a de janeiro do corrente anno (~om parec~r. 
tavoravel da Comm·issão de Finanças) ; · 

3" discussão da propos.iç;üo da Camara dos DepuLados 
• n. 89, de 1 !li3, autorizando a apcrtura, pelo Ministerio ·da 

Viação; do credito· ext.raordinario de 13 :985$025, afim de c>c
correr ao pagamento das subvenções pelas viagens realizadas 
no anno passado pela .Emprezn Fluvial Piauhycnse (com 
emenda da Cornmissüo de F·inanças, já appro'/Jada) ; 

3' discussão da. proposição da Gamara dos Deputados 
n. 51', de '19•14., aul.orizando a concessiio de um anno. de· li
cenoa, com ·ordenado, a Arnaldo José Alves . Pereira, agente 
de 4' ·classe da Estrada de Ferro Central do Brazil (com pa
recer, {avm·avel da Comnâsslio de ]i'i7Janças). 

:172' SESi:3Ã0, EM '10 DE DEZEMBRO DE 1914 

PRES!DENCIA DO SR. UllBANO SANTOS, PRllSIDllNTE 

• 

A'· 1 hora dà tarde, presente numero legal, abre-se a 
sessão; a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Araujo 
Góes, Pedro Borges, Metello, Gonzaga Jayme, Gabriel Salga·do, 
'Ieffé, Laura Sodré, ArLhur Lemos, Indio do Br&zi!, Mendes 
de Almeida, Pire·s Ferreira, Ribeiro Gonçalves, Francisco Sá, 
Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Eloy de Souza, Wali'redo 
Leal, Ribeiro de Britto, Gonçalves Ferreira, Rnymundo do 
-Miranda,. Gomes . Ribeiro, Aguiar e Mello, João Luiz Alves;~ 
Bernar·dino Monteiro; Moniz · Freire, Nilo Peçanha, Erico 
Coelho, Alcindo Guanabara, Sá Freire, Augusto de Vascon
cellos, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, 
Alfredo Ellis, Francisco G!ycerio, .José 1'tlurt.inho, A. Azeredo, 
Alencar Guimarães, .Xavi·er da Silva e Abdon Baptista (40). 

'neixam dEi comparecer, com causa justificada·, os Srs. Sil
verio Nery, .José Euzebio, Ge·rvasio .Passos, Epitacio Pesso[t,. · 
Cunha Pedrosa, Sigismt:mdo Gonçàlvc$, Guilherme Campos, 

' Luiz Vianna, José Mar:cellino, Ruy Barbosa, Lourenço .Ba
ptista, Leopoldo · de Bulhões, · Braz Abrantes, Generoso .l'.far
ques, Hercilio Luz, Joaquim Assmnpçüo c VicLorino i\Ion
teiro ( 18). 

São lida·s, posLas em discussão e, sem debate, approvadas, 
• ~s act.as da ses~iio anterior e das reuniões dos .dias 8 e 9. 

O Sr. 1• Secretario declara que não ha expediente. . ' ' . - . . ' ' . - ~" 

" 
.! 
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O Sr. 2• Secretario procedi> á leitura dos· ~eguintes 

PARECERES 

N. :1.3:1. -. :1.9:1.4 

A' Commissão de Marinha e Guera, foi present,;' a propo-' 
·sição da Camara dos Dep)l~ados n. ~!, de :1.9'14, fixando as for-
ças de Lel'l'a para o exercicio de 191;::,. · · 

Do exame da referida proposição vê-se que a .Camara ado
ptou sem J!.enhuma modificação a _proposta remettida ao Con-
gresso NaciOnal p.eJo Poder Execntrvo. . · . 

Não é de agora a critica que aponta os defeitos e as falhas da 
no.ssa organização militar, pondo-as em claro, para que se saiba 
que não se póde considerar resolvido o problema, h a tanto tempo 
formulado, da nossa defesa nacional. Ninguem, em :Sã consci
encia. dar:í ao novo regímen. politico vigente em nossa patria 
as responsabilidades desse .estado de cousas, sendo certo que o -~ 
Imperio de tá! modo descurou os .interesses legítimos dás clas-
ses mili Lares e as multiplas questões que se ligam a uma b6a 
organizar;ão do Exercito nacional E- das cjuaes depende essencial
mente o desempenho da missão que cabe .ás forca& armadas 
como apparelho de defesa da Na•;ão que entre os factores de
terminantes· da quéda da corôa figuram as fundadas queixas 
e os reelamos dos quo. aspiravam a alguma cousa de. melhor 
do que o mal que era de ver alastrado na Marinha e no Exer-
cito. - · . • · 

Não eram ainda, como agora, longos os anhos de vida de-· 
corridos apó's a proclamação . da Republica em nosso pai~. e 
em oração proferida no Senado pódi.a. com acerto dizer o Re
lator deste parecer, em ,18'97: 

«Si .nós não temos Exército organizado, si entre os legados 
tristes do Imperio figura esse tamilem - um exercito em dcs-. 

~·;organização -. um· dos primeiros dover.es da Republica um dos 
- prjmeiros deveres do Governo Republicano é· cuida:r sériaménte 

dessa obrá de reorganização. . . · · · 
O Sr~ Quintino Bocayuva- Apoiado.· 
O Sl'. Lauro Sodl'é-.,. u·m ·dos seus primeiros deveres. é 

realizar essa tal'efa patriotica, porque ao lado da reorganização 
·financeira de paiz, ao lado da reor~;anização do ·ensino publico, 
apparec~ como neressaria a reorganização do Exercjt.o. (Apoia-
do.~, rnutto bern.) · · . ·· 

'!'riste ''foi realmente esse legado do passado. 'E o período ' . 
curto qutl temos, vindo .so.b as ncvas instituições politicas, não 

· er? . bastan~e para produzir todo o esses grandes males que a 
critiCa facilmente agora aponta no seio .das classes militares; 
.. O Governo Repuhli~ano não póde ter inteira a responsa- · 

b.Ihdadc dessa ~esorgamza.c,ão que lavra nas instituições mi
litares, porque Isso vem ,Ju do passado , monarchico. Basta• 

-lembrar que a lei que l'\3SUlo;u a composioão ~ o modo d!l for:- ' 
' 

'I 

. ' 
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mação do Exercite• é uma i;!i do tempo do imperio, que o im-
perio .não pôde nunca executar. , 

Si a Republica Lambem ainda üão ·executou.essa lei neces
saria essencial -primol'dial para uma .sã orgànização do Exer
cito 'o dever· de l.odos é tratar de. conseguir que' ellu se.ia tor
nactà uma realidade porque só pela execur;ão fiel dessa lei do 
sorteio teremos um' exercito nas crmcli~-ões de capacidade que 
desejâmos'.todos.l) (Vide Annaes do Senado Feder,al, vai. III de 
1.897.) (1. ' • - . . • 

Eram·_ esses _os sentimentos geraes; Esse modo de ver era 
cei'to. E .esses conceitos emm justos. · 

Annos ·e annos lidaram os Governos da 'Republica por sahir 
/ ·dessa sit.uacão,- empenha_dos em pôr melhor ordem nas cousas 
' do Exereito. Não fa!Lam ra~ões que em Ma par;te expliquem o 

pouco que tem sido conseguftlo quando se oompar!l a obra feita 
com o muito que consUtue a aspir·acão dos que desejam ver 
o- nosso paiz dotado de instrumento5 de defesa, que nos deixem 
lranqui!Jos e seguros quanto ·aos destinOs da .nossa patria. E 
não ha de haver entre nós, que _somos cidadãos de nma Nação 

·que é uma democracia americana, quem queira transformar
nos em uma grande potencia militar·. fazendo com ·que tambem 
aqui a chamada paz armada produza os seus desastrosos effei
tos, concorrendo para. aggravar a 'ruína economica- e financeira 
do paiz·. . - · · · · . · 

o que' todos querem· é que o pequeno exercif.o que hós . 
precisamos e devemos ter seja um exercito de verdàde; na 
realidade e não no papel, disciplinado e ínstr:uido, dotado .de 
to.dos os apparélhos que us sciencias e as artes põem em toda 
parte ao serviço dos que. teem por missão eventual a guerra; 
sem .que .lhe falte o auxilio índispensavel de - reservas bei,Jl.;, 
constituídas e facilmente mobilizaveis. Isso h a de ser o i'rur.to -

· de longos e perseverantes es-roroo~. E não é de regra entre nós, 
como sóe succeder em tantos outros paiz•es, em t>er:iõdos de 
vida agitada, como a que nós estamos vivendo, ainda nasincer-. 
tezas :e ilos ensaios de instituicões politicas a que nos vamo's 
difficilmente adaptando, não .é de regra ver nos actos dos so-

. vernos, que rapidamente vão mudando de mãos, essa perseve
rança na obra iniciada, que é a garantia essencial de successo 
em todas as .obras humanas. O que ao contrario dá a períodos 
que taes o ·seu característico é o que se vê agora aqui: á des-

. continuidade em vez_ da continuir:lade na áccão, a cor.ducta · as
signalnda por idas e vindas, os que governam em um din,. 'em

. penhados em ·refazer ou desfazer a tarefa dos que governaram 
antes. · · · -

Desde· as primniras horas os que entravam a ·maridar no 
· inicio do· regímen politir.o novo, nind_a quando as i·espon:Sa

bilidades da governação do pai7. pesavam sobre os hombros 
dos revoltwio-nurios de 1880, nesse. período de assombrosa 
ncUvidade que foi a do Governo Provisoi•io, e durante o qual 
tantas ·e tão salutares conqu_istas ·liberaes · l'izemos, os negocias 
das cln,ssee militares constituíram objecto de preoccupacões 

' . 

., 

• 
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· ospeciaes, avultando os empenl1_os com quo se procurou n;ccr
tar e emendar, ap.ezar dos erros ·C males inevitaveis que se 
podem apontar nos ·ar..tos pt·nticnclos em. diàs .consumidos em 
uma incessante lida, por .manter a pa.z e a ordem material e 
moral na terra patria sacudida e eonvulsionada .... 
· Foram assim me.lhoraclás as condicões rrin.te.riaes· dris clas
ses armadas; varias actos toem havido com o empenho·:de da!!' 
ao Exercito melhot• organização, a.commocl~ndo ao ·~egimen 
republicano federativo as leis do imperio unitario: e, o que -

.era a mnis leg-itima das suas nobres aspirações, . melhoradas 
·as condições ·morar,.>~ em que enas viviam pela adopcãó de um 
codigo penal militar e reformas de organizac.ão da. ,iustiça, \ 
que puzeram te.rmo. a esse odioso-regimen que vinha de mais 

·de· um· seculo atrar,. assignalando• tristemente o nossO estado 
de decadencia. Pena é que esse louvavel esforço não houves,
sc sido continuado c que ainda ho,ie vivamos a clamar por 
uma mais sabia org-aniza0ã0 dos nossos tribunaes militares 
e das leis por que e!Íes se regem nas suas decisões e sentenças 
o que vale po·r dar ao Exer'êito e á Armada uma das bases 
solidas em que devetn. assentar. 

Data dahi tambem a lei vigente que regula a reforma 
compulsaria ·dos offir.iaes do Exercito e da .Armada, que pela 
renovação ·dos quadros, eliminados os que a 'idade invalida 
para as funecões da açtividade militar, que exige qualidades 

· physicas especiaes, permitte que não voltemos á .situação de 
que esse decreto do Governo Provisorío nos tirou, quando 

. era avultado o i:mrnero dos que no. Exerc:üo o na Armada 
enchiam as listas dos que tin]Jarh a missão de commandar, 

.sem q~e ·poss~issem ·os dotes physicos indispensaveis .vara o 
· exercicro de ta o ardu a tarefa. , 

Para .niío fallar em tentativas e · esforces · que se 
tem feito por · melhor•nr as nossas · condições · milita-

. 't•es, deixa,ndo. tambem sem 'mcncão, porqüe não é este jlfl
recer um exame critico, os erros que ... se c:ommetteram, drre
mos quo o acto que, apparece mais acentuadamente com ca- · 
racter de uma renovàção do Exercito é a lei n. 1 . 860, de 4 
de .janeiro ·de 1'908, · embora com a sua promulgação não .se 

· cogitass,e nem de uma organ'izacão judiciaria moderna e sã, 
nem de um:nabia regra que regule as promoções de officiaes, · 
tirando desses. actos o que elles teem de ir· regular, de arbi
traria e de i'njt~sto, nada havendo que maiores damnos' cause 
ás classes militares elo que. esse espectaculo tão commum do. 
flagrante "iolaoão· dos-direiLos dos .CJüe .se presumem ampara,. 
dos pela ,iustiç~ e não· a encontram nos que são incumbidos · 
de distribuil-a aos seüs commandados. Ali:\s, a julgar pelo 
tempo que as Commissões das .Clnsas do Congresso Nacional 
vão consumindo no estudo dessas dilas mng-nas questões, sem 
que tenham . chegudo ao lermo da tarefa, adopltando uma 
novn lei de OJ'ganiznçiio ;judiciaria·, um novo,Codig() Penal Mi
'jtar c uma lei por que . se· rcgulein as promoções, não se 
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pôde si·não concluir que ó por dcn:iÜis difficil o encargo, que· 
tem pesado sbbre tantos espíritos, animados de bon~ cLescj os, 
sem que tenham podido acerU!r eom a solução almeJada. 
· Sobre a ultima lei ele reorganização, que so annunciou 

como portadora elas boas rcsolut}ões ele questões abertas; pe
sam ,já quasi sete mmos, elo pratica e cxperiencia. 

Como ,iugal-a 'I Pelos seus effeitos é licito conclcmnal-n.? 
Não seria acnrlnclo' .nem ,iusto dizer que no seu conjuncto osso 
acto legisla~ivo não representa um Jouvavol , esforÇo para 
fazer o bem: · · , 

. Como ponto de. partida ficou esse marco inicial de outras 
reis, que virão melhorai-a o completal-n, emendando-lhe as • 
falhas e tomando as· lacunas. . 

Vac sendo feita a sua critica c estão j{t apontados os ' 
seus defeitos. 

O ultimo Minislt•o da Guerra do período presidencial que 
findou aos 15 ele novcmhro do corrente nnno, cm :o .seu rclu
toriQ do anuo passado ;it't· mencionava . varios pontos, onde a 

. lei de 4 de janeiro de 1!)08 ó · clofoi tuosa c falha. Em varias 
paginas desS·e csc,riplo o Sr, general Vespasiano de Albuquer-· 
que .dava o seu parecer e aconselhava já a nccessaria revisão 
dessa lei. Ahi Lambem ficou revelado o moLh•o por que em 
alguns de seus dispositivos Úão teve o neto legislativo 
execucão; assim: «0 cfl'ectivcí para o Exercito cm tempo de 
paz, fixado .oor lei orrJaniênturiu, não tem a.tlingido até agora 
a um limite com{1ativcl com 'a missão attribuidtt pela Consti
~uicão lis forças at•maclas e 'tem sido tão exíguo que ainda 
não puderam sct· organizadas, por deficiencia de pessoal, di- ·· 
'Versas aas unWades crendas pela lei n. 1. 860, de 4 de jane1ro 
ele 1908, não obsta•ntc as existentes possuírem apenas o neces
sario indispensnvel ú sua instruc(ião proJ'issional. 

São ·igualmente conhecidas c publicas as opiniões· do. . 
actual Ministro da Guerra, que é um estudioso das questões 

·que se· referem á nobre pro1'issiio das nrmas · <' qutJ tem tido· 
. a i'ranqueza de enunciar os seus pensamentn.•. No plano de 

remodelação que o Sr. general Caetano de :Faria. preconiza 
. isso s~ vr:: clar no Exercito, tanto quanto passivo!, a organi
~ar}ão diviRiC'naria c ncabar com as comp;mhias isoladas, pe

. lotões de estafetas c pelotões de. engenharia . 
.. Já o Sr. general Vespasiano de Albuquerque aconselhava 

a suppressão . elas pequenas unidades isoladas. 
· O ponto capital da lei de 4 ·de ,janeiro de 1908 foi, sem 
· contcstacão, fazer com que entro nós vingue essa· providen

cia do ·sorteio militar\ que ·em todos os paizes tem sido 
adoptada como unico meio· ele ter ,uma boa c sufficientc or
;;anizatião de exel'cito, cu.ia compositlão qunnLitativa c qua
liL:.lti,•a se.ia por essa fórma assegurada e não fique dcpen- ·· 
dando elo processos de agonciamcnto de voluntarios incertos. 
deficientes· e tantas vezes prejudiciáes fls condições mornos 
das foréacr al'mndns da nncuo. · 

' Voi, VIII 5 
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J~ó.LJ·o nós, dcsdó '187 4 que essa uspir•:,l()ilo que vinha dé 
tnmj)os atr:lr. só· c6ú'sugrou .em lei. ]~ fomm l.u.es os, en1barn
-çp~ qu~ nem. o a·ç:,to Jegisl~tivq.}'o Tmperio nem o decreto da 
Hepublwa . puderam. t.er exccuc.ao.. . . 

B'. eet:l.o qué .c!ll paiz nenhum c~sc chtúnU:do iml)ostó' de 
. sangue, que é, ó' ,pl>imeii'O de LOdos OS serviços, deixa de éncón~ 
trar a rcsistenc!U que encontram mesmo os ·mais leves c sua
ves impostos. E a .recente. lei de serviço··militui·,. corri q'ue a 
FL·ancn se appm·elhava para a trcn1enda lu ta quo fantós üão 
so.uboram prever, confiados nas luzes da civilizac:ãó' c nas ga
rantias do direiLo' e ,da jus Liça rógulanâo as . contendas ent:re 
as naçõês, essa· lei q'u'e estendia um poüeo mais o pei·iodo de 
.~erviço na fileira, levantou os ma'is véliei'L1imtes. protestos erri' 
numer'osas 'élasses . 

. ·O 'I'egim.·en republicano, que em nossa Patria expressa e 
claramente' destru'i\l' por l'ei esse vicio, que úrcdr,ava no Im
pcrio, ú r·em:utaménto forçado, crcou o habito' dé só viverem 
a·s foroas· m'i'lit.ar'és cóm os alimentos que lhes fornecem os · 
Estados, onde hü' sobras de populaÇão sem trabalho ·nas.· in
'dustri'as do paiz e que eonstituem os voluntarios espontaneos, 

· sem o, premia· que llles davam leis :mligas. . . . . . . 
. Não seria sem dii'l'iculdades que o. serviço . militar abri- · 

galm·io' teria de vingar, àdoptado como uma • me'dida indis
p~nsavel para uma, boa organização do. Exer•cito e da .,Ar-
mada; . · · . . .· . . . . ' . 

.E' .i :'L agora' certo qUe o tempo decorrido mostra· que . h :i. 
necessidade de introduzir. na !e L modificaÇões. que a tornem 
mai8 facilmeute exequível. e que nos permittu.m Rahir .. da si..: 
!.unção em que nos achamos,. guardada es·sa ,g1•ande distm;wia 
ontrc o plano que está no. papel e a realidade que toda gente 
ve e lastima. . . . : . . . . . ... 

Vct·dade .é que 1sso Lambem se .dá-- entre n lei .de fixaeiio 
de forcas, tal qual n'ós aqui h a longos annos a vot{~mos e. e !la 

. n.ppar9ce promulgada, . e · a, composic~o. effoctiva. dnú'9s.so 
ExorCJ to, de accôrdo com o CJ.h.amado r,nnumo orçamen:l.arw .e 
até mesmo aqu·em desse limite. marcado na lei da despeza do 
1\Jinistcrio da Guerra~ . . . . · 

.Ligeiramente ahi ficam apontadas provideuC'ias ,que· a 
• Commissão de Mar;inha e Guerrn repu La necessm:jas para qüe 
o E~ereit.o se approximé mais do que deye. scr, .. IJ!esmo Cll/ .uma 
nacuo como .é a. nossa, que no: seu codrgo polltwo fundftmert~ 
rl.al. con8ag;rou essa. principio de moral s.ocial que est:í inscul
:Pido na Con~j.ituiçiio d~. ~'' de rwereinl,. on'i.,cu,jos .a~Ls.·. 88 
e 31, n. 11, !rearam delmrdas as bases da nossa pohL1ca m
ternacionn l de par.. . . . . . . 

Mas; parecendo ,{i Com1:11issão. que essas. medjda.$, _não po
dem ser· adoptadas como sm1ples emendas na le1 , em que . se 
irú' l.ran~l'ormar .a pl'OJlOSição .da Camnra elos .Dc]mlac:Jos .su:
·jeita ·ao seu exame é que. só. vigorat'à no decurso do unno· elo 
:19Hí,· aconsellia clla ao Senado que adDptc sem alterarjão a 
referida proposição: 
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.Ar.oriteée iju'ó a!g'um~s· dcs.~a~· ,m'ec!i~l~s esLaq)cmcfo .co
!1'\eço. de andnQ:Jen Lo .na .f),l~tra . Casa elo Congresso; J ncor•puradus 
cm pi•ojecto de. lei no qmil pai·tic" que toem Inais cabimento. 
, '. ,, , l o j r , . . '· ." f . , ' , . • ·. < ;, • , : , ! • ; I ~ : , , , , . 

. .. Sala das .. commissõcs, i de .dezembro .de .. HJ!It •.. ,.,- Pil·es 
Ferre·tra, Pr·esidcnte. Com : restricção •. e .com, .liberdade, .de 
apresentar .as .. emendas .. que a maioria não .. ucce)tou . .,..., Law·o 
S,ocb•á, Relator. - Gab1·iel Saloado. - Indío do Bra;;U. 
. .. . .. . . ' ·•· ' ·~ . •''•·· •' ., : . . . '·'' ' 

PHOPOSIC.:'í:o DA CAMÃua Dos DEP.U'.i'Aoos, N. 2,!, DE 1 OH,. A QUE 
i>E llEPEI\E O PA!tECER SUPM · ·· 

O Congresso 
Art.. 1 ;" As 

c·onsta'l'ão: 

Nacional resolve: 
i'or·ças d'e· ter;r:~ par·::i u exercicio de :L!! I 5 

:.: 1,;·,_:':1·.:1''1• .!·'1' ·':1:,• ·l·.·,·ljf•,('.,, 
. . . . ~. 1,~~ .Dos, ófflCiaes, das dif~erentes ·classes e quadros Cl'f!a
cJÔs p()Já~ li:lis, ns; 1.860, rle 4 rJé' Jàneíro de 1908, e 2.232, 
de 6 de .iáneil·ó de 1910. · · · · 

§ '2," Do~ aspiràntes a oi'IiciaL : .. 
~ .3.' Dos alumnos das escolas militrwes. .. .. 

. . . ~ .. /J.." De .. 31 .. 9~,5, pra,aas, .· incl!lidos )90 ,,,surge.n,tos.,,;ama,~ 
nuenses. e .thstrJ~mdas, .10,0 ·.il· .cada .. Ul!lu , das 1:ompanl~!as,, qo 
Acre, Jurua Purus e 'l'ara:uaeú e as restantes as demaJs um
uàdês.do Exercito créadas r)cla lei n. 1.860; do 11 de janeiro 
de wos. de aecut·do coni u ei'JocLivu miríimo. ' '. ' 
... §. 5." .O t)ffecti~•o,, em .pra0ns d\! ,pr~t. de .CJw.;, trata n,paJ·a

grapllo anterior poderá ser .,elevado .ao,. ma.ximo, de, .accurdo 
com a leLLra f do a1·t. 120 ctü' lei n. 1. SGO, de 4 de j'aneiro' do 
1008 h os casos de mobilização .. ' ' ' . 

Art. 2.• As pracas d.~stinadus (ts companhias 1·cgionaes 
seriio obtidas pelo vo!urtlâl'iado na 1', :.l", 3" e !1" rogiões ele 
inspeccão permanente, de pr•eí'erencia a quaiC!UeJ' OUtJ•a. C as 

. demitis, .. óchi" fMriÚt: expressa· úo art'. ·Si da Constituição Fe
dcl;al, sendo ' os. contingentes -c{úc os Es Lu elos e o DisLl'ic Lo. Fe
deral devem fornecer proporcionaes: tF6 iesiJectivas. ·J·epréseu
taGõcs na Gamara dos Deputados do Congi•esso' Nacional. 

• 

.Paragraplibunico. No. caso dê haver; cni qualqtier:,Estado 
maior numet'o do voluntarios que o conti;ngentu pedido, pro
ceder-so-á coriiii délérmiri!ú· o art': · 187 do J·er;ulámento . qu.o 
baixou com o decreto n. &.H!J, f.)e 8 dê maio do 1908. . ' 
· .Art. )." Na vigericia desta lei, fica o Governo autorizado 
a'. convocar pu.l'a' os 'Jlêriodos de manobràs, nos. Estados e ·n.o · . 
DistriCto Federai; a~1l 20.000 reservistàs de primefrá linha. 

· .. § i'.". Os· reservisfas convoeados gosarüo dos favofol:is con
cedid9s .aos .soldados pelo ar~. 55 da .ciLadn lei n. L SüO, sendo
lhes lol'tWcJdo, ·pm· emprest1mo e para ns munollru~. o nr:ces-
snrio fardamento. . · 

· § 2.• Findás· estas manobr·as, recebcriio érn ·dillheit:o,. tle 
uma só vez, além da impor~tancia dos meio's do tl·ariiilloi·(o, 
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tantas meias etapas quantos forem .os dias de viagem sem 
alimentação (~ custa do Estado. . 

ArL. 11." Fica tambcm o Governo autorizado a admiLtit· 
nos arsenacs c fabricas até 200 aprendizes artifices, de ae~ 
côrdo com as condicões c :obrigacões consignadas no regula
mento das companhias de aprendizes militares. 

Art. 5." 'Revogam-se as disposil;ões cm contrario. 
Camara dos Deputados, 2 de setembr'o de 10H .. - Lui: 

S'O!ll'es dos ·Santos, Presidente ei) excrcicio.- :Tuvcnal La
mar tine de Faria, servindo de I • Secretario.- Ann·i'val de 
'J.'o·lcdo, servindo de 2" Secretario.- A imprimir • 

. I 

N. 132--' 19I4 

Rcdacr.üo• final da emenda do Senado· â proposição dct Gamara 
dÓs D'epntados n. ,15, de J.?I:J, fJ.tte. concede mn anno. !lr: 
Ucenr.a a llonorio Gonçalves R'tbewo, rtuarda-chaves !lc 

• :J• ,clâsse da Estrada de il'c!'I'O Cent1•al do Bmzil 

Al~tigo unico: Em vez de « com ordenado », diga-se: « com 
a metade ·da diaria ». , , · · 

Sala das Com missões, '10 de· dezemb1•o de 191-í. _:·wal(1'0do 
Leal.- Gabriel Sal~ado.- Aott'iO!' r: Mello. 

:Fica sobl'e a mesa para ser discutida na sessão seguinte, 
depois de publicada no Diw•'io do Cono1•esso. · 

E' igualmente lido, posto· em discússão, CJUe se encerra 
sem debate, e approvado o seguinte 

N. 133-1914 

O projecto da Camara n. GO, de ·1 DÚ, manda apr)rovat• o 
contracto celebrado entre o Governo e a 'Companhia de Nave
gac;fto Costeira, baseado rras disposiuões do decreto n. 10. 'i 7ü, 
de !li de abril de 1013. . , ' 

A· esse qontracto recusou !'egistt·o o Tribunal. de-· Contas, 
que afinal o registrou sob p1·otesto. na fôrnia. da lei, sendo . 
assim chamado o Congresso Nacional a pronunciar-se em de- · , 
J'initivu sobt•c o mesmo. · 

Nada Leria esta Com missão a oppôr, . cm pt·incipio1 aos 
fundamentos com q.ue ,justifiwu a approvacão a Commissão · 
de .Tornada de Contas da Camara, si, ao approvar o cohtrarlto; 
a namam não o .tivesse modifieado. Sobro essas rnodificac:õcs-, 
infot·ma aquella Commissão de '.L'omada dn Conta~. :l'oi ouvida 
a Companhia, que as' accleitou. l'út·ec~c.i t•uwtwel que seja tum~ 
bem ouvido o ·Govcr·no. 11ois quu sct·t'~ po~sivul, uma VI!Z inno~ 
vudo o contracto a udopclio de outras medidas de interesso 
publico. · ., •.. · . ..... l' 

•' 



,, 

' . 
SESSÃO EM 10 D~ DEZEMBRO 'nll 1fl'lft 

Certa de qüe 01 Poder Execu Li v o será solicito em prestar· 
immediatos esclarecimentos sobre o assum'pto, de modo a ser 
elle resolvido nesta sessão, é a Commissão de Legislar;üo c 
.TusLí(la de pal·ece/.·· e r•equer· que se solié,itom informações do 
Jlodor Executivo, por intermedio dos Ministros da J!'azenda o 
da Vim;ão, sobrH ·O pro.iocLo n. !)iO, de 1911. 

Sala das 'sessões, O de .dezembro de HJ14.-Jor.io Lu:i:; 
Alves, Presidente e Jlclator.- Epitac}o Pessoa.- Antonio d'r: 
Souza. 

O Sr. Pires Ferreira comeca lastimando que após !JO dias 
do ter pedido informações ao Governo a respeito das obras 
da Estrada de Ferro de S. Luiz a .Caxias, no Maranhão, os tas 
não tenh;tm ainda chegado ao Sénado. Zelasse melhor sua 
propria l'eputar;ão e o chefe de serviço encarregado de trans
mittir uo Govei·no as informações solicitadas dar-se-h!:t pressa· 
em~ dai-as par·a conhecimento do publico, provando 'que a grita 
que se accentua contra· a sua adminisLracão nenhuma razão 
tem. A demora de fornecer as informações pedidas póde 

.. aggravar a situação daquelle a quem a opinião aponta como 
COJllmettendo irregularidades no servico sob. sua direc()ão. 

. Lanoado o seu protesto contra essa descaso. de altos 
funccionarios do poder publico, o orador declara precisar 
deixar demonstrado · que a penuria cm que se acha o The
souro Nacional não é devida absolutamente. ú remodelacão 
dos soWos do Exercito e da Armada. em virtude do projecto 
quo teve a honra de apresentar e defender. · 

Para ser cabal a sua defesa, que é ao. mesmo tempo a 
defesa da grande maioria das duas Casas do Congresso. 
o orador historia, documentadamente, o ~odo por q)le 'desd'e 
o tempo da J\•Ionarchia · eram concedidas · as reformas aos 
officiaes do Exercito e da Armada. . 

· Então, os militares que tinham màis de 25 ani1:0s de.
servico rec·ebiam outras tantas vigesimas quintas partes do soldo 
quo lhes competiSse pelas tabcllas, nunca, porém, podendo ex
ceder ao soldo que recebiam quando em uetividade; entretanto, os 
civis depois do 30 annos d'e · servii}o recebiam 5 •1• de . addi-

. cionaos sobre a gratificaoão, de modo que si contassem 50 
mmos de ~ervioo, recebiam os vencimentos integraes. 
· · Amilysa os decretos de 30 de dezembro de 1889 o de 
.inneiro de 18!JO e ainda por estes o·s funccionnrios ·civis oram 
molhm· aquinhoados. · · ·. . · · · · · 
. Mais tarde remodelaram-se os serviços das repartições dos 
porreios e Telegraphos, dando.;se aposentadoria aos empre-' 
gados destas repartioões; quando contassem mais do 25 annos 
do serviço, com os vencimentos integraes. ·. 

. Dennte desta desigualdade nnimou-so ·então a apresentar o 
pro.J e c to, 'hoje lo i da Republ ic.n, .e deve ·dizer com d'esva

. tteeil}1cnt6 'que cllc ,desde o comeco calara bem na opinião 
pubhcn, · 
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'\ ··: .. '.., .• I , 

Para mostrar que não está dizendo uma: heresia, refere
se á· val'ia' do Jo·rnat· do Commel·c·io a respeito;· bem ·como aos 
'J.:lacecc'r' 'das Comrrl'issões. de Màrinha ·e Guerra e· d'e Finanças 
<las duas'·Casas do 'Congresso.' Sobre isso, o· orador estende"-se 
demoi·adamento e voltando ás informações . solici,tadas . a re
'sp'eito· da' Estrada de' Ferro ·d·e S'. · Lu'iz ··a Caxias, ··mostra-'se 
confiado na instransígencia e no escrupulo do cumprimet'o do 
<leveJ· do actual gestor da pasta da Viação, o qual certamente 
ilifluir~ com a sua'· aut'orid'ade no sentido d'e · o' Senadii não 
ficar este anno ·sem·· as informações v e di das. ' 1 

'· '" 

OHDEM DO DIA .. 
'·.- .. ,, 

MEU!<JHI.\ DE. Rlll'OIUviA llO G,\BO .Fl\ANC!SCO DE ALM!ll!)A 
2" 'discussão do' pl'Ó,jectu do Senado n. H, ele 'HH4, au

torizando•·n Prr~sidenl:e da llopublicn: a consid·erar rn·omovirJ.I) 
ai:i 'posto de i 1" sargento ·e ·reformando. no de 2". trmenl'e, na 
dala' desta lei; o éabo Francis-co l\Ianoel de Almeida. · 
,., · Approvadà; · .::.· · .-, · ·· ., 

E' igunim~nte approvadn a seguinte 
'' .. : . ' '. \. . ': ' '' " ' ' . 

EMENDA 
; 1 , I . ' ~ • 

· Ao nL·t.igo unico: diga-se: promovido ao posto de 1• sar-
'ge.nfo .. e J•i'J'orm:ido no 'mesmo'.riosto. · · .. : ' · ,, 1 '" 

,•' 'j•\ I! ii· '. . ' ·j •; 

O Sr. Pires Ferreira (pela OJ'{Ü:!n) .requer c o Senado con-
ccr.Je>'ctispen;;'a' 'do '·iritersLicio '·par'a · a' 3" diseussão. ': · · .. · 
... I : ! '' .") 1 I . • I • : . • ti ' ' • -~ I '. i ! ; i " : ! '_;; • l ' . 

. ',. . 
LICENÇA A MAINOEL PASCHOAL ,· Dll FARIA 

' ' ,' ' •·' ' ,, I . ,, ,. 

· . 2' discüssão da pi·oposicão da · Gamara . dÓs Deputados 
n. 45; dó 1!})'4·,. &mccdendó· .a Manoel"~lischioal 'de ··lra~J?irt, 
_guat:da-'fi·eios da :E]strada.·rle lfll)'r.o''Çê!it~·a) ·do· ~~~z!/., um á'nno 
de ·Jwcnoa. com dous terços.· da d1arm que percebe. . ·' . 

'Approvada. · · · : · ' • · · · " · · · 

O Sr. Pires Ferre'ira (pela ordem) requer e o Senado con:... 
Cedo di.;jwnsÜ rlc' fr\tCl'Rtieio" para a· 3" disoussãb. "·. '",'' , · 
•I o • • ' I I t'1ol ' I I 1 1' • I • 1 , , I, 1 1', I • lt • , 

r,ICilNÇA ,\ M.DO IU,JlPEI't !>A. SILV,\ 
' , • l, '· I ' , , . ' ' ' f ' 

. 2" diseussiío ela proposioão . <la Gamara dos ]ileputados 
n. 5!!, de ·I !1H, coücedendo a Aldo' Klepcr da. Silva, praticante 
da Admi n.isl.mção dós· Col'rcio's' :do. l)araná, um. anno de ·u
'cençà,' c•m 11i·oi16gaçiio, tiàJ·li :t.rnhiin<'nto· d'e' sn·'ude. ·.~ · · 
· · <1\Pl'irovadá, ·· · · ·· · · · 

• 

' 

\ 
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.O S,r. Pires F,~rr11ira. (pela ordem) l'9C!Uer _e Q S.ena,do ~.ou-
cede dispensa do ~r,tte,rst1cw para ~ 3" d1s,c,uss~o. · · 

. . . 

CREDI'I1Q DB '13 ;412$905 PAI\A O LAZARE11Q DE '!'AMAINDARÉ 

2" discussão da proposição .da Gamara dos Dep,utadDs 
11. ü,G, de ·1 01?, a}) l-indo,' pelo Mi11iste1:jo Üo futerior; O CI;.edit.o 

, rixtra'or'dinàl'io de' 13: 4f:l$!J05, par'a pa·game)lto aci pessoal dis
pensado do Lazareto de Tamandaré e para · a~tender ás des
pezas cop1 adeonservacão .do I'ei'erido ediJ'icio. 

Appx:o:va a. . . . ' ' 

CRJIDI'l'O DE 266 ;519$856, PABA A CAMARA DOS DEPUTADOS 
' . . ' '. . ' . . '· .· . . . . ',• ', .. 

2• discussão da JH'Cipos~ção da .Gamara dos .\Deputados 
11. 68, d.e 1.0i4, abrindo, pelO' Ministcrio do Intet'ior;:::.o· credito 
do 2.96: Gi !J$85ü, su Pplement.a(_á' v_erba 8•'- ~.ecretaria .d.a Ga
mara dos Deputados- cons1guaçuo «-i\Iaterml », 'da ICI nu
nierci 2. 8~2, do 3 do janeiro do córrente anuo. · 
· · · Approyada. · · · .· · 

. ' . " ' . . . 

. O Sr, Pedro Borges (pela o1•dem) requer e o Senado con
cedo dispensa do íntersticio para a 3" 'discussão.· ' · 

. ' 
O Sr. A. Azeredo ('pela ordem)- :Sr. Presidente, achan

.· dç-se na· ante:.'sala :0 $r. · )?I·êsii:li:mtf.l .d\L · Rept!blica; .í:Jue 'veiu 
ol!l visita a.o Senado, lembro a conveniencia de s·er nomeada 
um.a Co1pn),i8~iio riârn. J·ec.úb,ei· o' r)ririieii·p /pàgis'fr~dci dU N~çfi'o. 

O Sr. Presidente.,--: Nomeio para receberem o Sr. Presi
dente da RrJpubliea os S1·s. P. inlleiro ~r ncllado,A. Azer'edo o 
·Pires-Ferreirà. · ' · · ·· .. · ... ' · 

' :t\cbarido-se na unte-sala o Sr. P.resident.e da Republica, 
quo :v.c!.ii' éln _ vi~ita no Scn~l.,\9, tomo a 'delib,er~_çãb' .de sus
Pender a ses~a.o por alguns mmutos. 

Suspende-se a sessão, ús 2 horas e 15 minutos. 
Reab1·c-se a sessão, .. :ís 2 ·).:!oras e 4.0 minutos. 
· • •' ''• • '',' ''' 1·,· I' ' I ,·-,'J'I • •, , 

.CREDI~O DR 1. 3 : 985$0?~ AO M)~JST/lRfq PA\ Y)AÇ.:i.O: •. 

3~· .di~cussão da· pr,op,osicão da P~Lmara dos D,eputa.dos 
n .. 89, rlé 1.913, autorizando a ab'crtui·a;· pelo. Ministerio "da 
:\

7 iacão, do credito extraordinm·io do 13 :985$025, ·afim âe oc
rioncr' aó Pli!Oan1ento das su'bverições pelas \•iagcns realizados 
ido' ·a ri no pas'sado · pela Einpreia Fluvial Piauhyense. · " 
·· · A:pprovO:da; vac á Gommissíio dC ·nedaccão. . ''.·. . ··'' ,.. . . ' . ' . 

UC!lNÇ.\ A ARNAT.UO ALVES Pll!Um\A 

. 3~ ,qiS,C1Jp~.ão .c!.~. pr.op,os!,C.\19 . ,di)._ ,Can?aro. ·.do~ · :o:ep~taclos 
:n. ,y}1 ,r) c ~ 91·l~ ~ul,Ql'IZ~11r)q .fi- c,opc.e~~.lf-9 q.;e u~:~? P.'RP:.O· g,e hco?,QI)., 

' 
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com ordenado, a Arnaldo Jos1í Alves Pereira, agente do 4• 
classe da Estrada de l!'eero· Central do· Brar.il. 

Approvadn; vao ser submeWda í1 sane cão. 

O Sr. A. Azeredo (pela ordem.)- 81•. Presidente, peço a 
V. Ex. que nomeie uma Comn1issüo '[lara retribuir a visita que 
o Sl'. Presidente da HepulJ\ica teve a gentileza de fazer a esta 
Casa d-o Congresso. ' 

· O Sr. Presidente- Vou nomear uma Com missão 'de sois 
membros, n. ·qual so comporá dos Srs. SenadMes que fizeram 
parte da Cornmissão encarregada 'de recebo r o Sr. Presidei\l.e 
ria fiepuhlica nesta Casa, i_sto é,. os Srs. Semidores Pin h c iro 
Machado, A. Azeredo e Pires F0rt•oira e mais dos Srs. l!'ran~ 
cisco Glycei·io, Sít Fr·cire c Al'thur Lemos. 

Nada mais hav1mdo a .lratar, vmt levantar a sessão. 
Designo para ordé~1 do dia da segui~üc: · • 
Discussão unica do ·oito do Prefei.to do Districto Federal, 

n. G, de I !li!>,· á resolucflo do . Conselho Munici pai, _que manda 
revogar· a ultima parte do art. I" do decreto ·legislativo nu~ 
mero 1.107, de 12 de novembro de ·190Q (com 1Jm•ece1• (a1JO~ . 
J•avcl da Comm:issão de ConstUu'içtio e DiptornaC'ia); · . 

Discussão unica: do vé~o- d-o Pl'efeito' do Distric.to Federal; 
n. 9, de I9H, ú resolur~ão do Conselho .Municipal que manda 
contar, para os effeitos da aposentadoria, a. José Maria Gra~· 
nado, guarda da Inspectoria de Mattas, o tempo cm que serviu 
eomo auxiliar da mesma inspectoria (co•m pm•ccc1~ fmwmi!cl 
ria Com.misstio de ,constitniçtio c Di1Jlornacia-; · 

.Discussão unica do 'IJ6~o do P1•efeito··do DiRtricto .Fodcr::ÍI, · 
n. H, de 1914, :í. resolução do Conselho Municipal, que con 
ecde a Alaor de Albuquerque ou· emprer.a que organizar o di~ 
rcito de explorar, por 20 annos; um ·serviço de limpeza do 
chaminés· (com )Ja.J•ecer (a·vo1'a-vel da Cornrn-isstio de Oons'ti~ 
tuiçtio e Di)llo•macia); · 

Discussão unica do véto dó Prefeito do District-o Federa·!, 
n. 1G, de 1914 ú r·esolução do Conselho Municipal, que esta:.. 
JJelcco que nenhum esti•pendio municipal podcr•.l. J•eccber• õsti~ 
JlCndio sem cxhihir no acto carteira de identidade (co•m. 11a~ 
1·r.ccr •contrario da Comrn·issüo de ConstUuJ(:tio 1'1~Diplomacia); 

3" discussão do pr·o.ieeto do Senado n. 14, de I!lH, n.u~ 
, torizando o Presidente da Hcpublica a considerar promQyido 
·ao posto de J• sargr.nte e refo1·mado no de 2• tenente, ·na data 
deRta lei, o eabo l?raneisco Manoel de Almeida (o((crcb'irlo 
)J1'1la Comm:isstio de Marinha e. GncrJ•a c co·m emenda da ria. 
Fiuan(:as~ ;iá ajJpJ•ovada); 

3" discussão · da pràposicr10 da Gamara ·éJ.os Deputados, 
n. 4.5, de HH-1., concedendo a Manocl Pasehoal de Faria; gunrdn
fJ.•eios du Estrada de Fr.l'l'O Central do Br•azil, um nnno do 

' • 

I 



• 

' 
'sESS,\0 EM ·J :1 D•E DEZEMDI10 DE 10-t.í 73 

licença, com dous terços da cliaria que percebo. (com íJa'i·qcm~ 
favoravcl tia Com.rn:issüo · ile l~~·nanças) ; 

3" discussão da PI'Oposi1;iio ela Gamara dos Deputados, 
n. 52, de :1 nu, concedendo a Aldo Kjopcr· da Silva, praticante 
da Administração elos CoJ•r·oios do' Paralll1, um anno do li
emwa, cm prol'ogacão, para tratamento de saudc (corn 21m·dcm· 
{avm•avel ela Commâssao de Pinrt71t;rts) ; 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. r.s, de Hllll, abrindo, pelo i\linisterio do I ntorior, o cred il.o 
.de 2Gli :5L9$85ti, supplonicntar ú vel'ba 8~- Soel'ntaria da Ga
mara .. dos Deputados- consignação «Material», da lei nn
met·o 2. 8-1.2, de 3 de ,ianeieo do cor·r·cnLc anno (cnm. Jlar·cccr• fa
voravcl da Conmrissao de F-inanças) • 

' ·Lcvurita-se a sessão. t\s 2 li oras c -10 minutos. 

173' SESSÃO, EM. H DE DEZgMBRO DE HH-1 

l'llES!DENC!A DO sn. URBANO . SAN'l'OS, PnESIPENTE 

A' 1 hora da . tarde, presento numero legal, abre-se a 
sessão _a que 00ncorrem. os Srs. Pinheiro Machado, AmuJo . 
Gpes, Pedro Borges, l\ltltcllo, Gonzaga Jayme, Gabri-al Salgado, 
Laura Sodré, ArLhur L·amQs, Indio do Brazil, Mendes de AI-. 
moida, Pires Ferreira, Ribei·ro Gonçalv·es, Franci-sco Stí, Tho
maz' Accioly, Antonio do Souza, J!::pitacio Pessoa, Wnlfredo 
Leal, Gonc.alves F'nrreira, Ruymundo do Miranda, Gomes Ri-. · 1 
beiro, Aguiar e !\leiloo, I,uiz Vianna, Nilo Peoanha, Erico Goe
Jh(J; Augusto de Vasconcellos, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, 
Francisco Glycerio, .Tosé Murtinbo, .A)enear Guimarães; Xaviel· 
da Silva e Alldon Baptista (32). · • 

Deixam de comparecer com causa ,justificada .os Srs. Si!~ 
ver•io Nary, Teffó,. J•osé JDusebio, Gervasio Passos, Eloy do 
Souza , Cunha PedJ•osa, · Ribcdro de Br.itto, Sigismundo Gon
çalves, Guilbei·mc Camp·os, José Marccllino, Ruy Barbosa, J.oão 
J ... uiz Alves, Bernardino i\~onteiro, 1\fortiz Prci·rc, Louronoo Ba~ 
pt.ista, A! cindo Guanqbara, Stí Freire, Bucno do Paiva. Ber-. 
nard>o 1\Ionf,cql'CJ, Leopoldo do Bulhões, Brnz Abrantes, A. Aze
redo, Gonoroso Marques; Hcrcilio Luz, Joaquim Assumpciio 
c Victorino i\íontoir'O (.2ü), · ' 

'• 

·E' Iidn, posta r.m discussiío e; sem debate, upprovnda ::i 
acta da sessíi:o nntcriot< 

.. 
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'74 ,, :< AN~AES DO SENADO 
. ' ' ·. ·, . '~·. : ,, " ;· 

O Sr. 1' Secretario dú conla do seguinte· 
~ ! .:,, , , ,. • ., j, ol 1 :' , I 1 •.' , , , , , , I, , 

J~XllEDIENTE 
r • ; .. • ~ 

OfJ'icios: 
I ' .. 

· Um do St'. i\linistro do Interior 1·emettendo· o requet"i
mento'' ~111 que O pr. João ~.Uf'~'; Ítl~,Qe,cl.or sn,riitario diq./,ií:e·;. 
ctoi'I-H Ucral de ::;aude Pubhca, soliCita um" anuo- de lwença, 
sern vencimentos, pat'a. tratar dos seus interesses. - A' .Com
nll'ssiio' de .Finanças. · · · · · · · · · · · · · · ·· · . · · ·· . 
· · .!J!n do S1::· Dr. J:o·sé Pedro Drumi;nond, presidente da As- , 
sociac;.ílo Commercial de l\1inas Geraes. agradecendo a I'emes
sa do;; exernplar:es do .Codigo Commercial envi·ados ·pela Se-
cretaria do Senado. -Inteirado. . · ·' · · 

Um do Sr. Governador do Estado de Santa Catharina, 
communicando ter' 'designado o dia' '80 do janeiro vindoiu·o, 
pa1·a. a cleioão de um Senador na vaga cxisil1r1te na ropresen-
Ül{~úo do mesmo Estado. - Int·eirado. · :.-

O Sr. 2• se'cretario proéede ú Jeiturti dos seguintes 

PAI\ECERES · . 
N. 134 - .1914 

'' . 
O véto · oppos·to pelo Prefeito do Districto Federal á re

Eolução do Conselhb ~:lunicipal que Q autoriza a coní:r•der ao 
:l'' csr:ri i1t urdi-i o da J)írectbríá 'Gel'a'I de Fazerli.la l\fnnicipal 
.Teroúymo'T:b.iz' da Costà CouLo "seis ·.mezes"'ôe ''lic.onr.)IJ com 
'todós. os venci inent.os;"pa-ra tr:atar 'de sua saúl:1e onde lhe coh
:·l'ier, o]Jse'rvado ó 'Ciispdslo nô·'al't .. 9· 'do ·(léeretó' Je'gis.!ativo 
n·. 7Gü. de .'J ile setemb,o 'de 1900,' 'teve como 'motivo füllciamen
tal. o flii:lo dii itll'r·ingir «a lei' geral que regula a conée:;osão de 
·li'cenr;as· 'u ·lodo's ·os funccionarios' da Prert:iitu'ra, a qU!t! estàbe.:. 
Ieee no"lirt. 7". '§'i"' que ·~a'Jii:iim<:;a pedida por molestia jusU:.· 
ficada' poderá ser' éonciedida' até' séis 'mezes com o or·denado, 
pOL'' mais. treS, em contiin.Ía(iÜO 'da 'primeira, CÓtll a IDPfai:l'é do 
ordenado, e por outroS".tres niezes· óôhi um. terço do 'orde:. 
rrndo». · . · · 
· .. Niío procede, porém; a razão nllagada; 'porquanto. caben

do o ex11rc'i'cici' das' "runccõcs lei;islativns ao· Conse!ho Muni
cjpal (doc.ret.o ri,; 5.ftl0, .de ~·,do' ril~ro;o ,dri ~.DOF' âft. 2•); !) 

sendo a excr~·pcao :í le1 çommum prorosat1va mlwrente a 
e:es:\ 'funcr;.üí:i. i1. l"esoluciio' 'vet·adu, dispênsando !)á lr.i. ,ÓO!).
·strtue acto sinr;nl:ú-, de ,b.arac,t,oi' Iegi~J'~tiy_o, · que·. s!'l pod1a 
:p1'or:e~er daqnclle Conselhq, no Jeg~tlmo . ox.erci~IO d,essa 
fu'nr:~.ão. · '· · · . ' · ' · · · · 

·· Demais, ,jú a esta Conu;nissilo por ve?.es tem· parecido e 
o Sorindo t.~m fit·mado dolJtrina de que s6 ao Consr.1ho Mu
Iiicip'àl iinbc auLi:Jri?.âr' lim!i:i(:.as' fóra dns 'o~!~pn~i~~ ,da~ .l,eis 

' 



.. 
vigentes n ~cs!)eilo, ~!.!tPrfr.nr,ão raclljllativ·a .'de que o Préfeito 
póde ou · nao se u>ttlm'tr '(Parecer . do Senado n. ·167, ;le 
HJJ.:l), . 

·· ~·.:: !TIW tncs co,~tdi!;õ_es, .~ol.tere,~?le .c.?'!! essa doutrin::t, n Com
~J.lSsa,o d,~ C,o,nstrtmca,o ,e 'Diplom,a,cla ,e de parecer qull ·o ·refe-

. l'Jr!o '1;étb entre en'l"discüssü:o e' seJa' rejeitado. · · 
, ! o. I • . ': • I ' • I ' . • ·__ • :. · ' 1 ' I ' , • • . 

. ~ala ' das .Couupissões, e.m 1 , do dezembro de l 014. -
1•. Jl~cn,•ies de .4lrneu/a, I"rcsiden.le e I:telator. - Alencm• G·u-i-
mames, · ' · • 

1110'L'[VOS DO VÉ~'O 
·.:1 : 

Ao Sena.do Federal · · 
: ., f 

· Senhores .Senadores - A presente resolução do Conse
lho ·~rúnii!ipal,· autorizando o'· Prefeito :v conceder ào ·a·' es
br;ipJ;hiiàrio da Directorüi 'Geral' da Fazenda Jerony!rto Luiz 
oà "Cost:i'·Couto' seis me1.es dó' licenca,' r.om todo's'· ns: venci-

, mentas; · pni·a. ~ratar de ·sua saúde, ilifringe a lei g.•ral que 
reg'ul.t a . concessão' de' li'cencas' 'a' todos. os funcc'ionarios. da 

',Prefeitu'ra;"a quoa:J eslabelecé ·'no seu at·.t. 7' * 'i' ·qut> <~:a li
cença pedida por moléstia .jusfit'icnda poderá ser· concedida 
':.iU:!' seis !nezes com 6' Ordénado: por''mais tres, em ~onti:óua
<:-ão 'dit' primeira, com a metàdc ·do· or,deriado; 'e .. pof ~utros 
t1'es com Um terço dO' ordenado). · ' · ·' ·• . · · ' . 

. Em ~aes condições, não posso collaborar com o r:onselho 
na. rcsolricão íric.lusa; 'abrindo ,Uina excepção de CaJ•actH PCS" 
soa! em·''hónefició do émpi·egado úella · in'dicado; tc.ndo em 
vi~t.n. o disposto no a1·t. 24 da Consolidncão das I.~is'' Fe
dernes sobre a organizac;lo municipa~ QO Distric!o FeciPral. . 

O Sennclo }'(J(Jeral ;julgará cm sua snbedorm dos funda
incntos do meu acto," !··" 

, Rio d•~ Janeiro, IO de .i\tlhQ de 10J!f, 2J3' dn J'lepub!icn .. -
Goner!tl Bcntô 'R'ibe{ro 'Cr.1•mii1:o 'ilfontr,i?·o." · '" · ,, · 

.,,, ..... '• ' ..... , .... " • ' ' ...• ·~ •.•. •!•' ' \ ... . 
m;;sor.:ur.Ão l10 CnN'fiE!MIO :lfU\Iní:IP.\L A QUE SL~ . l'IEf'l~lm:lf O 

' . ~V,É'~.~~ N. ~: 'Dl~ 1 Ç P_ E n PAHEC:!lll SUPL\.o\ .·· ' . . 

.. O Consf\Jlto. !\funigipnl resolve: 
. . · .• , • • , 1 • .. 1 ;.·· • . ·• 

Art. 1 :0 Fica n Prefnit.o autorizado n conccdr.r no. 3" .r~
cr·i[!titrnr~o ,(!~'' nrr·ébtof:in. ',l!J'ér,~J f)il' 'F~~~n\ln,. Nuriic}p~l .rr•l'O
nymo' l,ll!z i:l:t Costa Çou to· srts mcr.es · f]n lrcon()a: r~o·m {bdos os· \i,~nnimr.ntos: · p'i\rn' tf'n'tnr . ti~' fiüii' s'ntidn. onrjc1

' !h i; '~l)ri,'i'l!r, 
·ohseryaclo. porém, o disposto em. o nrt. 9" clQ c.lécilt'\to J.~giiili\-
l~ivó"n.'''iüG! ile '1' de Retemhr·o''dc H!o'O: ·· ,, · ·· 
. ' I ; I 1 . (' '. • ,. ~ . I' : ! li ~~' ~ l i ' I ': 'I ' .• 

Art.. 2 .~ nevognm-se ns ~ispos1~ões cm cop~rnrto. 
Úistr•icto, ·y.,,;rlr;rar e;n li de. ,in!ho rl~ !OH. -··a. 0~~·1'ir> 

tJ . ~~~~ .M?neilh!; pr·r,qi,r).rn,l.c. - Alf~!!;.fr.·~ Dt"qs tl,e .~f.q!'qrs._r ~~rir:/.'_ 
~N'~'l; :- ~{.a.n,?:!f flqr{l''l/!!1~:~. ~~f'!'i!s, 2" s.t.·N·.~t~!'W' -= ~\ l~m;r~m 'I' . 

• 
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N. ·I 35 - 1!J! ~ 

O I•refeito do Districto Federal vetou' a resolução do Con-, 
selho Munieipal quo o autoriza a c?nced.er aposejltnoão; com 
todos o~ vo·nciment.os, PJ'Ovado. a mvul!dcz, nos termos do 
arl .. 2" óo dcci•cto legislativo n. 6()7, de ·!9 de nbrll do 1899, 
no vetcrinario elo Jlfutadouro de Santo. Cruz Francisco de Oli
vrJirn. Bezel'ra sob o fuuclamento àe ser essa resolução con
tl'nria nos nrts. 3" e :,, do referidt• .decreto n. 067, de'1899, 

'l'mtn-sc pol'ém, na !Jypothes ~ occurrentc de uma exee
pção {t lei cómmum, inhere.nte ao . exerciciq d~s func(;ées le
gisltüivns conferidas pela ICJ organwo. do D1strwto Federal· no 
Conselho MuniCipal ,(der,reto n. 5.100, de 8 de marr:o de 190~. 
ar L 2"), que pó de, inc·ontestnveJ.mentc, no desempenho des~a 
funccão soberana conceder aposentação ou jubilação. com dis
pensa na lei, dando-lhes o caradm· de verdadeiras gracns e 
allcrar assim o regímen da lei vigente sotlre tacs sssumptos, 
concedendo os favores singula!'es que entender merecidos. 
· E como tem aido constante a doutrina neste sentido sus
lr..ntada .pela C'ommissão de ConGtituição e Diplómncia e' con-

. 1'irmnd::t pela decisão du Senadu, r~ontraria a véto.• ele natli
r.cza identicn ao opposto {t rel'e;>ida resolução, esta mr~sma 

. Commissão, ,julgando cnr·ecedorus de procedencia as razi'íes cm 
que se fundou esse ·véto, é de parneer que seja elle discutido 
e rejeitado. · . .. · · 

. Sala das Commissões, 1 de dezembro de 191-i . ..!.. /t', lllen
dr.s lle ,1lnwida, Pre'Sidente e He!ator .. - M. de Alencm• (}u·i· 
ma1•ães, • 

MOTIVOS. DO «VI1TO» .. 
Ao Senado Federal_· 

. ' . 
Srs. Senadores -.Não posso· coUaborar com o Conselho 

1 Municipal, na resolução inclusa, que autoriza o. Prefeito· a 
concccJ•jr aposentação, com todos· os ··vencimentos; n<Y veteri
nario do Matadouro de Santa Cruz Frl\llcisco de Oliveira Bc-
zei·ra, pelos motivos que 'passo a expôr. . ' ' 

A lei n. 667, de 19 de abril de 1899, que regula a apo-. · 
sentadoria dos funccionarios municipaes, dispõe: . · 

«ArL 3.• O funccionario que liquidar 30 annos de ·s,'r
viços poderá aposentar-se com todo o ordenado fixo; o que 
tiver mais de dez ·nnnos e menos de trinta perceberá tantas tri

, gesimas partes do ordenado qtmntos forem os annos que ti-
ver de servi~.o.. . . . ' 

Art.: -1.• O J'uncciona!'io que conla·r mais de 30 annos do 
serviço ter·{t direito, além do or~denado integral, a mais 10 •1• 
sobre cada anno da gratificação, alq ·os vencimentos com
plet.os, niio excedendo nuncli o· total do vencimento de acti
vidade.» 

O funccionario em questão foi nomeado para a Prefei
tura em 1803, conta.ndb, pois, cerca de 2'1 annos de scrvico. 

I 

. ' 

• 
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Assim, a resoluoão do Conselho é contraria aos inlere~scs 
de\ DisLriclo, nos lermos do art. 24 da Consolidar;ão das Leis 
l'ederaes sobre a organização municipal do Districto 1?<·
deral, por violar a citada lei n 667, de 1890; é attentaloria 
da C~nstituição Fedol'al que, nó sl.lu art. 72, § 2", estabelece 
<! prmcipi~ da igualdade perante a lei, não permittindo leis 
ae excepoao ·ou de caracter pessoal em favor de quem quer 
que se,ia e é tambem onerosa para os cofres municipaes, jú 

. de· mais sobrecarregados com aposentados c jubilados. 
Submetto tí sabedoria do Se.nado Federal a ·apreciação do 

meu acto. • 
Rio de Janeiro, 19 de novembro de '19 H. - R'ivadavia 

da Cunha· Corrêa, 

1\E~OLUÇ,i.O DO CONSELHO MUNICJPAf, A QUE . SE 1\EFEREM 
O ·«VÉ1'0» N, Hi, DE 101-\, E O P.lllllCER RUPHo\ 

O Conselho Municipal resolve: 
Art. '1.• Fica o Prefeito autorizado a con~eder· nposen

tn~'ão, com lodos os vencimentos, ao veteriDario do Matadouro 
do Santa Cruz Francisco de Oliveira Bezerra, provada, porém, 
n sua -il)validez, nos termos do· art. z·· do decreto legislativo 
n. 667, de i 9 de abril de .1 899. 

,, A!'t. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Dist.ricto Federal, 14 de novembro de 191.1. - G. Oún•iO 

de Almeida, Presidente. - .1lberico Dias de J1{0taes,_.i • Se-· 
tario • ...;. ltlanoel R~clrioues Alves, 2". Secretario.- A imprimir. 

N, 13G _: iOH 

O Prefeito do Districto Federal vétou'·a resoluoão do Con
selho .Municipal . que autoriza a conceder jubilação, coin todos 
.os vencimentos, á. professora .cathedratica das escolas pri-. 
mnrins D. Alzira de Alme·ida. Gonçalves, provada, porém, a sua 
invaliaez, nos termos do art. 2• do .dCCl'eto· legislativo n. 667, 

. do Hl de 'abril de '1899, sob fundamento de que «O art. 28 da 
lei n. 8H, .de 19 de dezembro de i 90'1. estabelece 'JUe >>s mem
bros do magisterio, provada a sua invalidez, ,iubilar-se-hão, 
eom tantas vezes um vinte cinco avos dos vencimentos· quanto@ 
annos tenham d!l effectivo · cxe.rcicio. entende•1c!O-SC', poblm. 
que os vencimentos de inactividade nao podem ser superiores 
aos de' exereicio nffectivo», c que ri referida professora· não 
r.sttL nessas condições. . · · 

Trata-se. porém, na: hypothese occurrente, do uma. cx
cepr;ão tí-lci commum, inherentc ao .cxcrcicio das funcções le
gislativas conferidas pela lei organica do Districlo Federal 
ao Conselho Municipal (decreto n. 5.Hi0, do 8 do marco do 
:1904, nrl. 2"), que· póde,. incontestavelmente, no dosompen11o , 
dessa funcção soberana conceder aposentações ou jubilncões1 . · 

• 
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, , < ' 1 : ~ • , ; , • > , , ' • • ., , " )j , . . I \ 1 , i ' ' l I ~ t ', ' I 

con~ dJspcns[\ ntiJci_, uand.o-l!J~s o. cqracLer .de "erciadeiras 
grqc:as C uncl't\1' ,assi,m, O regfméri dâ.Jef vigente ~OÜl'Ó I.UI)S US
Sl,l.~WLqs, con·cedeúdo' os favores süi;;liTt~rcs que entender à'!e-
J•ecJdps. , . . .. . . . · 

1 
. • • . . . · . . ,. • . 

1
, ., E.·,como tem ~ido' constu'nte.,a dóÜtriÔ.a ues'ú\. sciÍtido sus,.:. 

~~nta'd~_péla ,Co~~.issão' d,e,, qoljstítui9ü9.: .c Dipj~,illuciU;,.e ~on~ 
!n·rq~da pela dccJsao .. do. Sep.~do,,,cont~~ár·Ia. a.vélos de na~ur:e,za 
1qcnt!caao. opposto :q,efcrJ~a pe,~qluca.~;. esta ,rn,~s.ma, Coznmis"7 
sao, .Julgando carecedqras, de ,procedencJa·. as, razoes .. qm. que se· 
fundou esse ·véto, é dé parecer qü'e. seJi ello discutido' e re-

. jeitaclo. · . 
'• , t " : , I~ I' • ' • <, ' J • i , 1.' 1,; ' , ' : ! ': 

Sala das Çommissões, 1 de dezembro . t!e .. 1914: . 
· F' •. J11emies de .4.lmeida, Presidente e Relator. - .4lancar Gui

rnar(ies. 
'· 

. '· 
' ' I • " • ' I i , " , , , ' . • . , , ~ , , > " ·, ; I o ~ ; • " J ' • • • ' : ~. ,

1 ,' ' ' 

8rs. Senadot:os --:-· A presente x:esoluoão do Conselllo illtt" 
nicipal, :nrlorizando o Prr.f.eHo ... a ... conceder.. ·,i,ubilacão, . com 
todos os yr;,ncimentos, á professo~a .. catliedratiea o·. Alzira 
do Almei:da .Gonçalvc~, não póde merecer o Jneu assentimenLr.', 
pelos inotivos seguintes: , 

. U nrt: 28 da lei n ... SÚ',' ,d~ 1.9 d~,dezernbro db HJOL, 
esLaoeloce. que ~os membros. do .magi·s•terio;· pi·ovada a ,,.sua 
invalidez. ,iubilat•-se-hão com ta,mtas vezes 11·25 düs' ven~i
mcntos quautos annos lr;nham .dé o~fect.ivo IJxcrcicio, enten
dendo-s.e, porém, q·ue os voncimeJttós de· inactividade · nã1) 
podem. sor snperior,l:!s ·ao' do 9X\Jl'Cicio (JffedivO, .. 

Não contando· .aind'a tempO pára .. ser •,iubilaçla , coil.1. · o ii 
, vencimentos integraes do cargo;: a professora ,D .. Altira de 
1}'\meidn' Gpnoà.!Ves· obtem do . úonselq~ a' autórizacã~ ,.Cous~ 
l.ántc da· resoluÇão ~!Jclusa, á qual' opponho véto; nos•·.termos 
do ar I.. 2f da ConsolldaÇ~o das :!' .. eis Fcdcraes· do Distri•~: o 
:i1"é.dêt;al, J)Or vi'ola'r· ó clispbsiLivó .citàclci da .. lei u. SM, ela 
Úlót, e pÔt'. offeú'd~r o~ I)r.incipio estatuido ·no art. 72, § 2', 
dri.' Cbnsutulcão: dii' R'epul.Jlica. t]Üe r)rà!tilic a cteeretní.'ão :!f~ 

-l\i's (.]~ rxc?pçã'?\P(,cto ca'rriêt'~r pes·soril. . . .. . . . · . · , . 
. Como . ml'ormacao, , d ovo cbzor que,_ c~ns1gnanqo . a k_~ 

orçamentaria vig·'enle, no § 3!l do art.175, q..yorba dQ 050.:0QO·~ 
para pa;;amonto de, a.posent.aclos .c. jubilados,. pelo ,dccrot.J 
n; .. 908, de .81 do .ouLubro 1Tndo, i'.Oi aberto um cred.ito .ext.rnor" 
rlinai'ió do 320 :000$ para .reforc;o da . mesn1a ')orbu, . o.: f!ll~ 
àr~rn.onstr~a ,,qúa:n{o .. v no cresce,ndo., a· despezf~ , com ... inacLJV():;. 
com .. g'rando prejuízo para os c;ol're·s da. Prer~Jlnrn, qtto so. cn
r,:àn~~:\tlll ~ú .e.n1,,Aifiiculdades pat~a · u.ttenrJ.er aOs mllltiplo~ 
iiCI'VlCOS JnUlliC!pUeS. · 

, I 
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· ·O Senado Fedem!, ·com a súa costumada sàlleé!oria, ro
~.dive'l'ú sobre os fundamentos do .meu acLo. 

Rio. de .ranciro, f!l de .noVembro de 1914, llivadavia 
tia Cunlt:à C01'1'êa. 

HJ~soi'.ur;do oo coNsTir.no l\m:-hcri'M, x QÓ: 58 1\llt'JmJl&i 
·.·· O «V\~1'0» N. 1.7, DH 10H, E O PAI\ECEI\ SUPf\A 

6 éo'n;sel'll'o llfun'icipi:tl r~s-oh'e: 
ArL L" J~ica o PrefeHo aht.oriiado n conceder jullilaoão, 

·rom votos os vencirnent.qs, ti professora cat.hedratica das .escolas 
primarias de lettras Dona Alzira de Alm'eida GonÇalvc·.,;, 
provada,. poróm,. a 'sua inva.!id'e~. nos' termos do. art. 2" dn 
decreto legislaf.i\;o I}. 6li7; de, 19 de abril de 1809. 

Art. 2." Revngum-se as. ·disposições em conti•aJ·io. 
' . I ' . ' 

l)Úilri'éto \Federal, 14 de novembro de 1914'. -. G, Osm;in 
iú :rtma·ida, .Presiden'te . .....;, A.lbéríi:o Dias de !llo1•áês,· .i' .. Se
tario.- Manoel llod!•igttc.~ Alves, 2• Secretario . ....,. A iinp!·imir·. 

N. 1.37 - 10H 
. ' 

, A proposit'ão dn Ctünara .dos Deputados ele 23 de outubro 
deste nnn.o,. cm seu ai.'L . f", autoriza o Pr·csidente ela llcpn
blica a· abrir, pelo l\linistcrio da, Fazenda, um c!'edito extrn
ordinario na 'irnporlancia de 2·1' :007$1:37, pa1:a pagamento, cm 
virtude ele séntença do Poder .Judiciario, ao Sr .. .Pedro Hodri~ 
sues Barroso, 2" tr.nente do Exercito, eompulsorinmente. L'.e-
·for·mado.. . . · 

'rr.•aLando-se· de dar exe.cu~fio n. uma sentença· Judicial, 
1)assada em· ,iu!gado, a' Comilüssão' de J<'inancas 1! .do .pa'l'eceJ.' 
QU!l sé.ia. approvat!a a autorização contida ·no referido ur~. 1" 
da pJ'Oposiçã.o. , . . . . · , . 

Sollre as .disposições .do 'aTt. -2• e seus parngraphos ;hí 
se manil'estou a· Commissão de .r ustica o Legislação: · 

' 
Sala' ri'às Commissões, ·lo de' dézeli'lbl'O de 1Óllt. - p. 

Glyéà{o, P!:esidqúl.e. - \fJt/cno' de. ,T!p.ivá, nelator:,, '-:-
1 
,L.llze~ 

rcdo . . - .Sa. Frrn:rr:, - Ertcq Codho .. -- ,lol.io r..u:t:: :1lves. -
'Alci·rido Gtr.aúdbara, - Goilr.al·ves' l•'e1:1,e'h•a. · . .. . ' 
P:ÜmC!ÍB 0,\ CÓMMlSS,\Ó DE .• T!JS'l'lt;:;\. 1E J,JiOJSJ,,\(:XÓ N. 1~1, OH 

. :[()14, :\ QT.TE SI~ 1\EFI\Rll O P:i.HEC!m SUPIU 

· . A PI;oposlr}ii.o .. d~ . Gam'n!:a·,. dOs ÚepuLndos. aútoriznndo Q 
'P.r'nsidimtê da nopnhliea, a [lbl~il· um eredil.o e..xLr·aorcHnnr.io 
dfl .. ~~4· :007~.1:l7,, .lJOl'a . _P~!?a!Ílanl;(), 00 . ~~ .. tonen t.p }'Crlro .. n:o.dri
glieS B11.rro.so, for ·nnvtnda .::'L Commissao, elo l_~l~L)Qn 11 Les).~l:l\~ 
çao, porQue a olln se accrescentaram disposicões de carnct.cr 
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gorai o permanente, que melhor i'ic:al'iam, talvez, cm projecto 
sepu·rado. . 

Como quer que seJa, c Lendo em vista a importancia eles~ 
sas .disposições,· mais ainda,. a urgencia de sua transforma
ção em lei, a Commis~ão passa a dar parecer sobre ellas, dei
xando, natur-almente, a· 11arte. relativa ao credito constante do 
art. I• sobre o qual dirú pcrtincntemimto a Commissão de. 
:Finanças. . . · · . . . 
· A frcqueneia eom que, nestes ultünos nnnos, o Congresso 
Nacional se tem visto forr;ado 'a votar creditos exLraordinarios 
para png·umento cm virtude de. sentenças Judiciarias, quasi 
atli<nge os limites· de um:t calamidade - não sómente pelas 
avultadas sommas que com iaes pngamentos despende . o 
'rhesouro publico e que não são, de modo ·algum, para des
PL'CZ'UI', nas condições financeiras cm que· actua·lmente se de
bate o paiz, mas, sobretudo, por parecer que a administra-: 
ção está constantement.e a .violar· direitos alheios, que nunca 
tem razão quando contende com particulares, ·.ou que as 
questões em que é parte correm á revelia dos seus naturaes 
defensores. ' · · · · · ' 

· , Seja qun1 ·fôr a causa principal de taes factos, o que é 
urgcmLe e indispensavel ó por-lhes obstaculos, e com tal i'im 

/ parece que as disposições do art.. 2•. e seus paragra'phos da 
proposi(\50 deverão ser de certa efficacia. . 

O mt. 82 da Conslitui(iãO, estabelecendo o principio da 
responsabilidade cstric~a dos funccionarios . publicas pelos 
abusos e omissões cm' que incol'rer·em no exerci cio de seus 
ca·r·gos, assim como pela indulgencia, ou. negligencia em não 
responsabilizarem c'l'fectiv~men te os seus subalternos, tem 
sido, como i•nfelizmente vurilos outros, um simples·. texto. 
Aliás, o Supremo Tribunal Federal que, na sua funccão con-

, . stitucional de distribuir justiça, tantas vezes tem condemna- -
do a União a pagamentos decorrentes de violaoão ·de direitos, 
ainda recentemente o reconheceu quando, em junho. ultimo, 
a.pprovou a seguinte emenda ao seu Regimento·: «Sempre 
que fôr condemnadil a União, em consequencia de abusos ou 
omissões' dos seus funccionarios (Const., nr·t. '82), constará do 
accórdão ordem expressa para se cxtrahirem cópias das prin
cipaos peça·s dos autos, as .quaes serão rcmettidas 'aO ministro · 
procurador geral· da Republica para proceder conforme fUr 
do direito,)) (Revista do· Supremo Tribunal J!'.ederal, vol. II, 
n. ·1, agosto de 1914, pag. S.J..) • · 

A responsabilid'<~de ·dos· funccionaJ'ios complacentes o:u 
prevaricadores não se póde restringir aos casos já previstos ' 
nos arts. '13, § '14, e 84, paragra·pho unico, dU. lei n, 221, de 20 
de novembro de 1894; é necessario c inadiavel, para obs•cr.
vanqia elo dispositivo constitucional, que se. estenda a qunn- •. 
tos; por culpa ou dolo, doem ensejo i~ condcmnaoão da Fa
~onda publica e, sobretudo,. que tal rcsponsubi!idudo se torne 
ef~ctiva .e i•nilludivel. . . 

/ 
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. . A Commissão p'ensn, portnnl.•.l. que clc,·e se1· app1·ovnda :; 
proposição da CaJllill'a, cujos Lermos acceita, com a seguinte 

, EMENDA 

4:1\-lodiJi.cado assim o á1·t. 13, § 1.1, da lei n. 221, de 20 de. 
novembro de 189-í.>. 
. Sa!á das Commissões, ~ de dezemb1·o de :lO{oi. ·--João. 
'Luü Alves. llresidonte.-Antonio de Souza, Relator.-l?pitacio 
'Pessoa • ..,... 1Guilherme Campos.'--- 'A' · Commi!são de ·Finanças •. 

PI\OPOSIÇ.:tO DA CAMAIU DO~ DEPU'l'ADOS N, 38, DE :lO!<í, A QUE SE 
. ltE~'~RE!IX OS PAitECERilS SUPR.\ . 

O Congresso Nacional resolve: 
~\rL .1.• Fica o Jlresidentc da llepubiica autorir.udo a 

·abrir, pelo 1\Iinisterio ela .Fazenda, um credito e:xtraOI·dinario 
na imporl.ancia de 2-1.:007$-137, para. occorrer ao pagamento, 
cm ·virtude de senten(la do Poder Judiciaria, ao Sr. Pedro 
Itoélrigues Barroso, 2• tenente do Exercito, compulsoriamente 
reformado. · . 
, ATt. 2." Sempre que a Uniijp fôr condemnada por sen
tença judiciaria a pagamentos !!!sultantes de lesões de ui
reitos individuacs, o Ministro da Fazenda, na mesma occa
sião cm que or·deniu- o pagamento, enviat'á á autoridade com
petcnLe os papeis. J•espectivo's. afim de ser proposta pelo re
J)!'esenf.ante da Fazenda Nacional accão · regz·essiva contra a 
autoridade que deu causa á condemnação. 

§ 1.• Incorrerão nas penas do .crime· de prevaricação (Co
digo Penal, 207) o Ministro que não fizer a remessa dos 
papeis ordenada neste artigo e o representantr. da Fazenda· . 

· que, dentro de 30 dias,,não propuzcr a •acção respectiva. · 
. § 2.•.: A acção criminal nos casos. do paragt•apho anterior 
pôde ser iniciada mediante representação de qualquer ci-
dadão. ..· _ · . 

. Art. s.• Revosam~so as. di$pOsiçõcs. em contrario. , 
· Camara dos Députado·s, 23 de outubro de :l!HL - Sabino · 

J3arro3o Junior, Jlresidente. - · Anton·io Si·m.cao dos Santos 
Leal, 1• Secretario. - Jnvenal Lcàn.artine da Fm•-ia, 2• Secrc-

. tm·.io. - .'.! imprimir. 

N. i38 .- iOH 

Foi· presente n e'sta Commissüo, para omiitir pat·ocer, a 
nroposicão da Camara dos Deputados n. -í3, deste. anno, au
torizando o Goyerno a abrir, pelo Ministcrio do Interior, o 
erod'ito de 20 :399$90G, supplemcnttu• lÍ ·sub-consignação «Of
!icia~s nggregados) do n. Ui do art. 2• da lei n. 2. 8á2, de 
J:tne1ro do corrente nnno •. 
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O Sr. Presid~nte da Republica. soÍJcltou este 8redito, por 
men~.ugern de 3 de .setembrq ultimo, baseado na exposiclio do 
nJ..i i,"' que lhe ctit·igiu o Sr. Ministro do Interior, que, a!úm 

· dt-> lllustral' a necessidade do ser nrberlo o ílL'edito em ques- . 
tão, eriviou com a datn. de· 12 do corrente,. ao honrn.clo .Prc-

. sidcntc eles ln. Commissão, o seguinte officio: · . 
« Sr. Presidente da Commissão de Financas do Senado : 

'·' Conforme se verii'ica á pagina 2. 840 do Dia·rio do Ccin~ 
aresso de :LO do corrente, foi pela Camara dos• Dep,utados 

·remettido ao Senado o projecto n.' H 7 A, deste ànno, auto
ril:ando o Governo .a abrir, po·r este ministerio, o credito de 
20: 339$9!l6, supplementar á sub-consignação - Officiaes 
ail'gregados - do n. :1.5 do art. 2• da lej n. 2.842, de 3 de 
;janeiro ultimo. · . . . · 

Entretanto, por decreto de 9 de. setembro de :!914, de
pois elo transmittida ao Congres~o Nacional' a mensagem de. 
B do mesmo mez, pedindo o credito· mencionado, foi aggr·e
ll'<tdo o capitão Fernando de Sá Peixoto a quem compete ato 
31. tle dezembro proximo vindouro a quantia de 1 :866$li6G 
não · incluída na impo·rtaneia de 20 :339$99'6 acima referida, 
hc1n. como a parcella de :!.:500$, neccssaria para a evcntua
liclade de novas aggregações até o fim do anuo corrente. · . i 

Sllbmcttendo o caso á ,wossa consideração, prevaleço-me 
d11 opportunidade para reiterar-vos os protestos de ·minha 
alta· estima e alta consideração.-:-- Herculano de Freitas." . 

Esta· Com missão, :i vista do oi'f'icio acimn. transcripto, 
é de parecer que se,ia approvada a proposição, com a se
guinte emenda, deixundo, porém, do ser attendida. a irnpur
ta n cia de :l : 500$ por ·estar informada de não terem occor
rido até a· presente data no.vas aggr<lgacões. 

O arLigo unico da proposição devo ficar, po·is, com a sc-
guiute · · 

;JlMENDA 

' ' Em vez de: 20 :399$996, diga-se: 22:206$662. 
Sala. clâs Comrnissúcs, :lO ele . novembro de 19H. -:-. P • 

. Glt!CIJ'I'io, Presidente. - Erico Coelho, Relator. --". Sá F_reu·c. 
-· Bttcno â'c Paiva. - Gonr.alvcs Fc1'rei1•a, - João Lu1: A:l~ 
·vcs .. - ·Alcindo Guaúabara. · 

' 
I'HOPOSIÇÃ.O DA· CA:M,\IU DOS D@U'l'ADOS N, /13, DE '19'1.1, A' QUE 

SE lllllo'EHT~ O PAUl~CEI\ SUl'llA 

. ·o Cougresso Nacional resolve: 
A·I'Lig·o mi.ico. F.ica o Presidenf.n da llepublica at~Lorizado 

a abril", pelo Miuistcrio ltdú J·usLit;a e Negocias· InteJ.•iorcs, o 
t\I'CJd·ilo de :!O ::l!l!J$9D!i, supplcmeulnr· (t sub-consignacão «01'
i'idaes ~tgS'l't!gados:~>, du n, Hi . (Brigada Policial) do art: 2" 
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• •. 
ãa lei n. 2.842, de 3. de janoiro de .:1.914, pam· occoiTer ao 
;pagamento do so•ldo de cnrla 11m dos oWciaes mencionados 
na demonstração que aconipanlm a exposicão do Sr. 'Ministro 
da Justioa; revogadas . as disposioõcs em contrario. 

' . . 
Gamara dos Deputados, 10 de novembro de :1.9H. - Sa~ 

biúo ·Bari'080 ·.fu.nior, Pr:esidcnte. -·Antonio S,iutcão dos Soe;
tos Leal, 1 • Secretario. - Juverutl. Larnartirw de Faria. 2•, 
Sccr·otario.- ~-\: impri~ir. · · · ' .. .• . 

N. :1.39 - :1.9!4 

A Commissão de Finanças, examinando a propos1cao da 
Cama r a dos Deputados n. 44, deste anno, verificou que e !la. 
tem por :J:un.damento, alt5m de mensagem do Sr. Presidente 
du Republica . a seguinte exposição de motivos : 

· ' · «Exmo. Sr. Presidente da Republica ·- O saldo da verba 
20• - Material de oonstrucção naval - do corrente exercício, 
não póde fazer· :faée ás despezas já feitas com os concertos 
realizados na canhoneira Missões, bem como a sua docagem; 
estadia em dique da canhoneira Acre, aviso Jutah11 e boia 
Cotiju[)a e bem assim com armazenagens ·e capatazias de di
versaM artigos ·importados para o Arsenal de Marinha, Capita
nia do Porto e Escola de· Aprendizes Marinheiros do .Estado 
do Pará. 

No pedido de credito suppleméntar que V. Ex.. solicitou ao Congresso Nacional em 27 'de setembro proximo passado, 
para supprir . essa verba, n~o :foram incluídas taes despezafi, 
aliás. determinadas por meu antecessoro. por não serem ellali 
ainda por esse tempo conheci dás da r· e partição competente. 
. · Elevando-se a importancia de semelhantes despezas a 
68: -i46$760, venho, solicitar-vos providencias no sentido de 
ser concedida. pelo .• Congresso Nacional autorização para a 
abertura do credito especial daquella importancia. · 
· ·. . Rio de 'Janeiro, 24 de. deze.m~ro de :1. 9:1.3. - Alexandrino 

1i'a1'1a de Alencar.:. · · . , · 
Concordando ·com ·a autodzacão dada pela 'outra Casa do 

Congresso, para a abertura do credito acima solicitado, é a 
.Commissíío de parecer que scj a adoptada a proposição .. 

: Sala das Commissões, 10 de dezembro de 1914 . .:.... F7·án
cisco Glucerio, Presidente. - .Toão Lui:; · .4.lves, Relator. -· 
~1.. A:aredo. -'- Sá Freire. - Erico. Coelho. - Alcindo Guana
.ba1'a, - Gonçalves Fer1•eira. - Bue71r1 de Pa:iva. . 

\ . 
PllOPOSIÇÃO D.'\. CAMARA DOS DEPU'l'ADOS' N. l{ft, DE 1914, A QUE Sl~ 

. REFERE O PARECER SUPRA 

O · Congresso Nacional resolve : 
Ar Ligo unico. Fica o Presidente da. Republica autorizado· 

a· ~brir, pelo 1\linisterio da .Marinha, um credito especial, na 
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'imporl.n.ncia ti•) GS :HG$760, ]ltn•a oceOl'I.'Cl' ao paganro: .. · .. C. da 
·. despczas feitas. com os concel'tos reali~ados na 'c;anhoneira 
, Missücs, ·bem como sua docagem, estadia cm dique da canho
neira ttc•·c, aviso Jutahu e boia Cot'i,ittba, c bem assim com 
ns al'!lmzcnagollS e capaLazias de diversos artigos· importàdos 
para o Ars-enal de Marinha, Capitania do Porto c Escola .de 
A_qrondizcs Marinheiros do ll:stado do P.arll; 1•evor;adas a.s 
disposições em contrario. ' --

Gamara dos Deputados,. i O de novembro de HH4. - Sabino 
!Jm•J•o,yo .hmio1·, Presidente . .._ Antonio Süncão' dos Santos 
Lrxtl, i • Secretario. - Juvenal Lamm•tinc llc F.m•'ia, 2" Sem· e.;. 
turio .jnlcil:ino, , .. · . · . · , 

. ·, 

N. HO - 1914 

A Commlssão de' ].?inancas, examinàndo a proposição da. 
Gamara dos Deputados n. 49, . deste am1,o, que autoriza a 
abertura do credito de 62 :000$, supplementar á. consignaoão 
«Para officiaes :e pracas que se reformarem», da verba i5",; · 
do urt. 2" da ·lei n. 2.842, de japeiro ultimo, o do e.xtraDl'• 
dinario de 2:000$, para occorrer no pagamento de ajudas de. · 
custo relativas no cxercicio de 1!l13 e devidas aos Deputados 
Victor· Silveira e Celso Bnyma, é do parecer que ella sej,a 
approvada. ' · 

O .credito supplementar ·em questão foi. solicitado pelo 
Sr. Presidente da Republica, em virtude da . exposição do Sr. 
Ministro da Justica, concebida nestes termos: · · 

«Sr; Presidente da Republi~a ~ Estando esgotado. o. ere
diLo da consignação «Para officiaes e praças que se refor~ 
marem~. da rubrica «Brigada Policial:~>, n.1 i5, do art. 2• da lei 
n. 2.842, de· 3 de janeiro ultimo, tor:nit-se necessario SO"" 
Jwitar do Congresso Nacioatl o credito supplementar d~ · 
.62:000$, á mesma consignacão, sendo que, deste credito, a 
. quantia de 51 :426$551 deverá ser applicada ao pagamento; 
até ao fim do anno, do soldo dos officiaes c pracas já refor· 
mados, conforme ·a demonstracão inclusa e Q. importancia dà, 
i O :573$449, ficarí1 reservada para os .pagamentos dos· ·que, 
reformados este anno, não cOIJitem da mesma demonstraclío. 

Submetto, pois, o assumpto á vossa apreéiacão, · afim de 
que vos digneis de resolver como fôr :necossario. . . ;, 

Rio do Janeiro, 3 de setembro de 1914. - Herculano íl~ 
Freitas.:~> I ... , .. 

Snht das Commissõcs; :LO de dcz~mbro de 1914: -•F. Gly-
. ca1•io, Presidente. - E11fco Coelho, RelatGr. - Sá Freire., . 
- Bttcno de Paiva . .,... J o. ao Lwi;; Mves. - Alc'indo G;u.anaba1:a. 
-. Gonr.alves F'C.1'1'fi.i1:a • ...... , .............. ::'_,· ....... · · 1 
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1'1\0POSJÇ.-.O DA CAMAM DOS DEPUTADOS N. 49, DE 191-1, A QUF 
SE REPBRE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica· o .. Presidente da Republic·a autorizado 

a abrir, pelo Ministorio da .Justiça ·e Negocias Interiores, o cre
dito do 62:000$, supplemontar· ·{L consignação «Para official!s 
·e praças que se .. reformarem», da verba Hi• do art. 2• da lei 
n. 2. 842, de 3 do .ianeiro do corrente anno; e o credito eX.·· 
traordinario de 2:000$ para occorrer a0 pagamento de aJudas 
'de custo relativas ao exercício de 1913, e devidas aos Depu
tados Victor Silveira e Celso ilayma; revogadas as dispqsicões 
em contrario. • ' · 
· Cnmara dos Deputados, 19 de. novembro de 1914. - Lui:. 
Som·as dos Santos. :Presidente, em exercício. - lltvcnal Larnw·
tinr. tic Fm•la, 1• Secretario interino. -llfanoel B01•ba, 2~ SeCl·e
tario intel'ino.- A impl'imir. 

N. LH -· 1.911' . 

A Commissão de Finm1ças, examinando a pl'Oposição da 
Camara dos Deputados n. 5l\, destf! annn. que autoriza a 

•.-abertura, pelo Min istcr\o da :Fazenda; do et'ed i tn espr.eia I do 
5 :330$2.9!), paPa occmTer tí restituição devida tí Sra. ,n. · An
tonja Viriato de Medeit·o;;, •!. de parecer que rlla se.ia appro
vnda, :í vista da mensagem c exposição abaixo LrunscJ•iptn: 

:IIm'ISAillDl A QUE Sll RllJi'Eilll O PAllECTlR SUPU.\ 

Srs. · membroo do Congt•esso Nacional_,.. ·Transmit:t.in'do
vos a inelusa oxposil"ão do Ministro da .Fazenda .sobre a ne

. eessidade do . ereditd' de 5 :830!!!2!lií, para occorrer -.í. , despeza 
I!Om o pagamento solieitado. pelo .iuiz de ol'phãos de Sobral, 
no ,Estado do Cearú, orn :1'avo1.' de D. Antonia Vii•iato de ~l•l
. deiros, peço-vos digneis de auiorizar o Goym·no a abrir o 
•credito· de que se trata, al'im de attl'nder ao pagamento r.m 
questiio. · 

Rio de Janeiro, :à de ·maio do Hll!t, 93" da Tnclepl'ndr.ncia 
e 23" riu Hepulílica.- Hm'm.e.~ It. rln Fo-nsccn. . 

llXPOSIÇÃO DI~ MDTIVOR 

Sr: Presidente' da llopublica- Com 'o officio n. :117;, cln 
2-í de julho de .·J 906, a Delegacia Piscai do Thesomo Nacional 
no· Est,lido do Ceart't transmittiu ·a eslo i\liuistl'rio divet·Bos 
]\apei~ 1·elativos a uma requisição feita polo juiz de oJ•phãos 
de Sobral, naqucllo ·Estado, pnra n levnnliimento da quanf,ia 
de 5 :330$29ti, pcrlemwnLo t\ ex-menot· Anlonia Viriato de i\le-
deiros. · · 

• 
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Ta~s !(lapeis vieram ao Thesouro em vista do, na referida 
dlllegacia, ,iú se acharem esgotados os emprestimos do Cofre 
de Orphãos de Sobral, tendo sido a sua importancia entregue 
a dii'ferentes orphãos, mediante outras requisições do citado 
jUiz de · orphãos. · -

Não era possível; pois,· a delegacia satisfazer o P.agamento 
de que se trata. . · · · ·. · · · 

Entretanto, não se podia deixar de reconhecer os Jegi~ 
l.imos direitos do depositante, como ficou ·devidamente ~pu~ 
rado do inquerito a que se procedeu na Delegacia do Coàrá o 
do outros documentos que lhe estão- annexos, pelos quaes · po~ 
dereis verificar a convenieocia de solicitar-se do Congresso 
Nacional um credito na importanoia de 5 :330$295; em quánto 
Importa a divida da Fazenda Nacional para· com a referida 
J). Antonia Viriato de Medeiros, verificada pelo Thesouro. 

. . Rio de .Janeiro, 27 de maio de i OH. i-< Rivada\via ila 
Cu.nha Corrêa.' · · · · · · · · · · 

Sala das Commissões, :lO de dezembro de 1914.-F. Gly· 
v: e rio, Presidente.- Sd. Freire, Relator. - Erico ·· Coelho; ...... 
illueno de Paiv_a. -.João .Ln'iz Alves. -Alcindo 'Gttanabara. '-.;. 
Gonçalves Ferreira. 

' 
PftOPDSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOfl, iN, 56, DE :l9i4, A:' QUII! 

SE REFERE O ·PARECER SUPRA ~ 

O Congresso Nacional resolve: · 
Artigo. unico. Fica o Presidente da rtepubJi.ca autorizado 

n abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um credito .especial" de 
r.; :330$295, para occorrer ú: restituição devida á Sra. D. An~ 
Lonia Viriato de Medeiros, pór deposito feito· na Caixa dos 
Orphãos de Sobral, Estado do Ceará; revogadns as disposições 
cm contrario. · -- · ·• · 

Gamara. dos Deputados, Hl de novembro. de' 1914 • ...:...L~iz 
Soa1•es dos Santós, Presidente em exercioio. -1uvenal · La~ 
martine de Faria, i• Secretario int~in~>. -Marnâel }Jorba, 
2" Secretario interino,_;_ A 'imprimir.. . 

.N. :1.42 - :l9i4 . 

A proposição da Gamara dos Deputados.· de . 25 de 'novem~ 
. bro deste anno, autoriza o Presidente da Republica a abrir, 

pelo . Ministerio da Agricultura, Industria e Commel'cio, o . 
eredit.o especial ,:!e 33:350$693 'para .pagamento dos funcciona
rios dispr.nsac:los do servioo e cUjos nomes, venciinimtos o· 
quantias constam da relnoão que acompanha a mensagem de 
7 de outubro de :191<1. . . . . . . . · 

A reducoiio do quadro do pessoal das differentes l'eparti
oões . do Ministerio da Agricultura, Industria1. e Commercio, 
feita em obedienci·a aos dispo~itivo~ da lei n .. 2.842, cle 3 de 

' ' 
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.iane'iro deste anuo, só se foi oí'fectuando nas datas conslan.
tes da relação que acompanha a mensagem de 7 de outubro· e 
isso nilo só porque, conforme diz a exposic,ão do l\linist~·o 
houve a. precisa çautola por parte do. Governo na escolha dos 
que deviam ser dispensados, como tambem porque não podiam 
l'i.cnr ab'ando?a.do~ a!gups servicos que d~viam passar imme
dwtamente a JUrJsdwoao de novos funcc10narios .. 

. Durante o período decorrido entre o d1a 1 de janeiro e 
a data . em que cada. um del!es effectivamente deixou o exer
cício do cargo que' occupnva, os funccionarios dispensados 
fizeram ,jús à importancia de 33:350$633, não consignada em 
or.;o-amento. . · 

· · E~ para esse pagamento o credito pedido na proposiçiio 
da Can'lara, que á Commissão de Finanças parece merecer a 
approvação do Senado. 1 

Sala das Commissqes, 10 de dezembro de 1914. - ll'ran
Ci$cO Glycçwio, Presidente. - Bueno. de Paiva, Relator. - A. 
A:;;m•edo. - Erico Coelho. - João Lniz Alves. - Aldindo Gua
naba1'a. - Gon~al·oes Fe'l"''ei1'a: - Sd Freire, · 

• • • o 1 

PROPOSJÇ.:\:0 DA .CAMARA DOS DEPUTADOS N. 61, DE 1914, A QUE SE 
REFERE O ~ARECER SUPRA . 

O Congresso Nacional resolve: · 
.'\rtigo l.Jnic_o. _,Fie~ o Presi~ente da Reimbl!ca autorizado 

a a~r1r, pe~o M1m~t~r10 da AgriCultura, Industria e Commer
cio .o credito espec1 ai de 33 :350$633, · para occorrer ao pa
gamento dos funccion~:~rios dispensados do serviço no' exer~ 
cicio ·ae 1913, e:cujos nomes, vencimentos c quantias a re
eeber. constam da relação que acompanha a mensagem de 
7 ~e outubro de 1914; revqgadns as· disposioões em contrári·~· 

... . Oamara dos Deputados, 25 de novembro de 191ft. -
Astolplt.Ô l;)utra Nicqcio, President~ .. - Ant~nio S·imeão rl_o.~ 
Santos Leal, 1 • Secretario. -:- El11sw de A7'1.l!tJO, 2" Secr~tarJO. 
-A imprimir. 

N, :143- HH4 

Á proposioão da Camara ,c!9s D~putados ll:· 71, deste anno~ 
'::mtorilr.a a r.tlertura, pelo .1\hmster.to da .Agricultura, do cre
dito· especial de 77:022$350, para pagamentos devidos a An-

. t.onio Din.s da Silva. · . · '· 
· · O t•eferiqo credHo .foh pedido por mensagem d•) Sr. Pre

sidente d~ Renublilln, do 21í 'de .innho ultimo, tendo a Com~nis
são de F'man()us da outra Casa dr,1 Congresso, que examwnn 
o assumpto, assim···~e manifestado unanimcm~n~e a. 1'e!,P('it~: 

Jlor contracto de n de ,Julho dtl 1912, o ~hmstl'fJ da Agl'l
r.ultuJ~n. Industria e Commercio a,just0u com Antonio Dias ela 
Silva ~~ (•onstrur.çãeí' dos ''di fi cios dN;I.inados ao Posto de Obser
vaçüo e En·fel'maria Veterinaria de BeiJo Horizonte, Est~do de 
Mi !la$ Q-çra!ls, pela qutwti~ ~e 1.15 :USO$, contJ.'a\)to e~ te re9i s-

• 
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trndo pelo Tribunal do Contas, em 15 de outubro rJo dito anf\O: 
J~m 1 ele fevereiro de 19i3, por um termo de addlt.mn\!nt.o, :!oz 
o contracto alterado cm relação ;í espessura das paredes ex
ternas dos edificios, sendo o adclitamento ··registrado pelo Tri.; 
bunal·de Contas. em 12 do mesmo mez c anno. 
· Posteriormente foi confiada ao mesmo empreiteiro a cn

nalizacão ele agua e esg-oto. 
Das qu:mtias devidas ao empreiteiro, informa o Governo, 

.it"1. lho foram pagas, de nccórdo c~om n cl.ausula XHI do con
tracto, as duas primeiras prestar,oes, na 1mportanma total de 
38:503$, c mais. a de 8: !l90$G50 relativas aos accroscimos dr. • 
obras a que so refere o termo de additamento; faltando, por
tnn to, o pagamento relativo :'ls te:·e;eira e quarta oredtacões, . 
-na importancia ele ü2: 387$, bem -nssim a de 15:535$350, con
ecrnente ao serviço de installação de agua e esgoto, o que 
somma a quantia de 77 :D22$35ll. . . , 

Por contracto de 14 de ;janeiro de 1013, registrado pelo 
Tribunal de Contas. em 25 de fevereiro do mesmo unno, ajus
tou tambem o 1\Iinisl.ro ·da Agricultura, com o Sr. Oswaldo 
Ramos Lirna a construc(;ão de diversas obras, pela quantia 
de ·J 79:800$. no edifício destinado (J Polyclinica e Laborator·io 
da Directoria do Se1•vil;o de Veterinaria, a. que se refere o 
odilal de 2 de dezembro do unno. anterior, publicadoJ no D'im•·io 
0(/iC'ial, de 3 do mesmo mez. . . · 

'rendo sido verificado serem indispensaveis clhersas mo
(!ificnções no pro,íecto primiUvo, !'oram cllns autorizadas r.m 
H de outubro do anno proximo pa~sado. As a!Lera(;ões feitas 
dizem respeito ao au(lrnen.to da wofttrulidadc das 'funi.iar;ões 
do edifício pot· causa da topogr,ephia- do terreno; e a substi
tui()ão de 'todas as paredes internas do primeiro ·pavimento, 
que estavam pt•o.iectndas de tijo!o 'l'urado, com a espessura de 
Om,25, por paredos de alvenaria de tijolo massiço cóm a es
pessura do O,m4ti, c as internas do segundo pavimento, pro" 

· ,jcctndas de cimento aJ·mado, po1· Pt'.redes igualmente de tijolo, 
com a espessura de Om,35, IlOl' não eonvir. a. collocação de c()
lumnas pura suppol'tar o vigamrmto. Dessas modificações re-'" 
sultou o accrescimo de despezns qur: não estavam previstas no 
contracto. na importancia de 8 :652$0GO, relativa :í substitui-
orto das paredes internas do edifício. . 
. . . Quanto no .primeiro contracto feito com Antonio Dias da 
S1lva, e relativo (t const.ruccão dos edifícios do Posto de. Obser~ 
vação e Enfermaria Velm~ina.rin. dP llello Horizont0, a. Com
missão de· Finanças ,julga legal e conseguintemente opina pela 
concessão da autorizacão para abt'rtura de cz·edito esDecial no
cessaria pam occorrer no pagamento de prestacõês em' de
bito no valor· de 62:387$000. 

Pensa igunlment.e quanto •los· 1ií :535$350, concernentes· 
aos servic:os de instnllac.ão de agua o esgoto que estavam pre
vistos no contracto e foram legalmont,e autorizados. conforme 
se vci dos inclusos numeras do Diorio 0([1:cial. 

Nfw pódo, portlm. concorrlar. colll o pagamento de 
8 :Gl:i2$0GO, de ac~rescimo~ de despcnns por .obras nüo previstas 
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na segundo contrneto cfrccLuado com "eswnlclo n~rnos Lima, 
por não terem sido ·taes despezas legalmenf:c aulOJ•Jzadas e r·e-
gis1;rndas pelo •.rribunal de Contas. . _ ··· ·· 

Nestas conclie.õcs offerecc ;í. consaleroçao dn Carnora o se. 
guinl.e 

Pno.rr.r.To . 

O Congresso Nacional resolve: . 
. A1·tigo unico. J?ica o Presidente· da Republico autorizado 

a nbrir. pcln Minister•io ela Agricultura. Industria u Commer. 
cio o credito especial de 77:922$350, ·para occorrer .aos paga. 
mentos devidos a Antonfo Dias da Silva, em virtude do con
tr.acto efl'ect.uado cm O de julho de 1912 e regi;:trado pelo . 
'l'r.illunni dt• Contus, e.m Hi de outuhro do re'ferido anuo, pal'a a 
consti·uccão do Posto de Observação e Enfermaria Veterin:u•ia 
de Bello Horizonte; revogadas os disposíeões em eonl.rarlo. 
. . Sala das sessões, :!8 de novembro. de 19H. - Tlomef'o ' 
.Baptista. llrcsldentc. - Raul Cardcso, Relator. -Tlu:imaz Ca-
1Jnlcantf.- Pa1•c:ira Nu.nes. - f'!m·los· Peixoto Pilho. -· Dias 
de Bm·1•:Js. -"lntonio Cw•los .. - .Torquato Uoreira. 
. Esta Commissão, pelas razõt:s c~post,a.S no paracer acima, 
opina ·no sentido de ser ar.provadtl.' a· proposição . 
. · Sala das Commi>sões, ·tO de dezembro .de 1914. -R. Glu· 

. cci"io,"Presidente. - Buc:no de Paiva, Jlelator ... - Sá l~rcirc. 
-:- li:J•ico qor:llw. - ,!o,io Lu.i::; ,uvas. -:- Alcindo Gu.anqbam. 

' f'l10POS!Çh0 D .• C.~~IARA DOS, DP.PU'rADOS, X. 7'1, DI' J 911, ·A QUP. 

' ! • 
~1' nBFP.RE O PARECER .SUPRA 

'O Con~re.sso Nacional resolve: 
· Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorb.ado · 

:t abrir, pelo Ministerio ·da Agricultura, Industr·ia e Com
mercio, o credito esper\ial de 77:922$350, para occorrer nos 
pagamentos .'devidos· a Antonio Dias da Silva, cm virtude fie 
contracto effcctuado cm 9 de julho· de 19'12 e registrado prlo 
•rribunal de Coutas, em . 15 de out.uhro do referido anno, 
'para· a constt•ucção do Posto . de Observação e Eni'erma1·ia 
Vct.erinaria de BeiJo Horizonte; revogadas as clisposir;ões (•m 
contrario .. · · 
· Carnnra dos Deputados, '1 de dezembro de t:9H. ·- .:t.~
tolpho Du.t·ra. Nicar.io. Presidente. - Jn-venal Lam.a:rtinc de 

· Faria, 1• Secretario, interino. - A.l[redo Octavio Jlat•ianir.7', 
2• SecretnriCJ, inle!'lno.- A imprimir. · · · 

N. U\- 19H 

A Conimissüo 1ie Finnncns, · lr.nclo exnminado n propo
slcüo. da ·camara .dos Deputados, n. 70, ·deste .anno, que au-
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toriza o Pt'osidentr. d:v Republica a abrir, pelo 1\Hnistcrio d:l. 
Fazenda, o credi.to · extraordinario, na. importancia de 

. 5 :!!19$900, afim de attender ao pagamento deprecado pr.lo 
jui:1 da 2~ Vura do Districto ]'ederal, em favor de Seraphim 
Gonçalves NogUeira, 'inventariante do· espolio de .José .de 
Souza Costa, ex-agente do. CQrreio. do largo da Lapa, é. rle 
parecer que o!la seja approvada. · · 

O credito em questão foi solicitado por mensagem do · 
Sr.· Presidente da Republica, á vista ·da seS'Uinte exposic.ão· 
dt• motjvos: , · 

Sr. Presidente da Republica - Em carta precatoria de 
2A de setembro do corrente· anno, o juiz· federal da 2~ Vara 
do Districto Federal re'quisitou o pagamento de 5 :9Hl$900 
u Seraphim Gonoalves Nogueira, ·inventariante do espolio de 

. José de Souza Costa. · . · 
A esse. pagamento, que compre!lende principal e custas, 

1'oi a União condemnada por sentença do referido juiz, de 
· 7 de janeiro de 1 !.lfO, confirmada por acc6rdão do Supremo 

. ~rribunal J~ec!eral, de 1 de outubro do mesmo anno, na acr.ão 
movida. pelo dito José de. Souza Costa, para annullar o neto 
de 19 de outubro de 1907, que o demittiu do Jogar de usentr; 
<lo Correio do larg(} da -Lapa, nesta Capital. . · 

'.l'ratando:.se q(l despeza que te:m de correr por conta de 
credito extraordinario, torna,..se necessurio que se per.a· a de
vidà ~utorização ao Congresso Nacional, para a ab·ertu"ra deRse 
'credito. · · · 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1!!12 • ..,...; Francisco 
~ Salles. ~ 

Sala. das. Commissões, 10 .de dezembro de 1914.---F. Gl11· 
cerio, Presidente. - Sá Freire, Relator. - Gonçalves Fe·1·.:. · 
rcira. - Bu.eno dP. Pa·iva. - AlciJido Guanabam. ·- El"ir:a 
Coelho. - João' L'uiz Alves. · · · 

!'ROPOSJÇÃO DA CAMARA nos DEPUTADOS; • N. 76, Dll Úlf!l; A <;!UE 
SE HJlFilRF.l O PAR'!'Cl!R SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
· AN.. 1." Fica autorizado o. Presidente da. R~ublica a 

abrir, pelQ Minist~rio da Fazend.n, um credito extraordina-
. rio, np. irnportancia' de ? :.919$900, afim .de attcnçler ao pa~a
n1ento deprecadQ plllo JUIZ da 2" Va~a do District.o Fedr.!'al . 
em· 'favor de Se.raphjm Qonoalves Nogueira, inventariante do 
espoliQ de .Tos é dt" Souza Costa, ex-agente do Correio do l nrgo 
da J .. apa. . 

Paragrapho unico. Os papeis relativos a este projecro 
. seríio remettldos tí autoridade competente, opm . recommen
çl!lç~ó çle ~()~· propost11 ~cc~o r~wr~ss\v!l, J;JO~ Píll'~~ cl\1 Un.i&o. 

. . : . 
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SESSÃO EM 11 DE DEZEMBRO DE 1914 
• . . 

contr·a a ~utoridnde aqmiriisi:rativa que decrct.ou a demissão 
illegal. . 

Art .. 2." Rcvogam~se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, 30 de novembro de 19l.q, - As

tolpho Dul'l'a Nicaq'io, Jli·esidente. ,......, Ely.~io de Arau.j(J, :t• Se
cretar•io, interino. - .lu.vcnal· La·,nart-ine de Faria, 2" Se~·e~ 
l.a·r Jo, interino . ..:... A imprimi!•. · . . 

E' igualmente lido e· posto em discussão, que se encerra 
sem dcbat~, o se~ui~te . 

PARECER 

N. 145 - 1914 

A Commissão de Financfls, ·antes de emitti·r parecer acerca 
da .Prop•osioilo da Camara dos Deputados, n. 54, deste. anui), 
garantindo o direito de accesso dos estafet11s cujas cln~ses. fo
ram extinctas pela lei n. 2.355, de 31 de dezembro de 1910, 
pronlíll que seja . ouvida n·rimeir.amente a de Jústica e Le-
gisl:icão; · ·· · · · ·· ' .· · · · · · · · · · 

Sala das Oommissões, :10 doe deZ>embNJ• de 1914 . ....:.. F. Gly
I)CI'io, Presidente . ...:..... GonÇalves Ferrei'l'a, - .4.lcindo Guanabara, 
- João Liiiz Alves. - Sá Frei'l'e. - Erico Coelho. ·- Bttdno 
de Paiva·~· · · · ... · · · 

O Sr. Presidente - Não havendo numevl)no recinto, voti 
mandar proceder á chamada. . · 

. Procedendo-se ti chamada V•erif>ica-se a ausencila do Sr •I 
Wnlfr~do Leal (1)'. . · . . . 

o· Sr. Presidente . .,.... ·Responderam á chamada apenas 3i' 
Srs. Se~adores. N~o h a n1l~ero; fica adi~pa a votacão •. 

E' novamente lida e posta em discussão unica, que se en-
, cerra 11em debate, ficando adiada a votacão por falta de nu

mero, o. redaccão fino.! da emenda do Senado á propósicão doa: 
Camara. dos Deputàdos, n. 54, de 1914, concedendo, licença n; 
Honorio · Gonl}alves .'fti!Jeiro. funccinario. da Estrad:i de Forro 
Contra! do Braz·il. · · • · 

ORDEM DO DIA: 

REVOGAÇÃO DÂ ULTIMA PARTE DO ART. 1• Do !>Boi\ITO 
. . . . N .• L 107, ·D!: 1906 . 

·· · · · Discussão uni~:a. do véto do prefeito do· Districto Federal. · 
n. 6,·:d.e 1914, á resG1uçilo do Conselho Munir.ipaJ. que msndrt 
revogar a ultima parte· do art. i • do decreto le~;~I~tivo ~u-
mero 1.107, d!l 12 de nl)ve~bfo de :1~9~. · 
. 44iad~ a votação. , · . 
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ANNAJ!S DO SENADO 

APOSENTADOniA A JOSJ! MARIA GRANADO 

Dis~ussão unica do véto do prcfeif.o do District.o .Fcdernl, 
n, 9, de 1914, ;1 resruução do Conselho l\lunioipnl· que mnnc!u 
contar, .para os ci'fcitos da aposentadoria., a José ~laria Grn
nado. guarda· da Inspectoria· de iiinttas, o tempo r~tn que HJl'
viu como auxiliar da mesma inspectoria . 

. . Adiada a ;votação. . 
·' ' 

SllfiV!ÇO DE LIMPEZA DE CH,U,!IN:ÉS 

Discussão unica do véto do prefeito do Dislriclo F.cdcrnl, 
n. :ll, de 101.\; á roso1u·ção do Conselho 1\funicipul, que con-· 
cede n Aluor de Albuquerque ou emprezn que organizar o di
reito de exp,Jorar. por 20 annos, um servir;o de limp1~zu de ella-
minés. · · · · 1 ··! · 

Adiada a vota cão. · · :; · •.• · • . ·; ". 

CAilTillRA Dll IDBNTIPICAÇÃO l>All.~ OS OPEriARIOS DA PREFlllTUM 

. · Discussão unica do véto do prcfcit.o elo DistrictCI Fei.lernl, 
n. 15, de 1914, á resolução do Conõ-elho Municipal, qnc ügt.a

Jwlcce que nenhum estipcndi.ado municipal poderá rccchm· 
cstipendio som oxhibir no acto carteira do identidade. ' 

Adiada a votação. · . . 

MEUIOillA DE IlEl'ORMA .'\ FAVOR DE FRANCISCO 1<!ANOEL. 
DE ALMEIDA 

3' discussão do pro.iecto do Senado .n: H. dt: 19'14, nn
.lori1.anclo o .Presidente da Republica a considerar promovido 
no posto da 1" snr·gento o r.erormundo no. de. 2• tenoritr., nn 
data desta lei, o cabo .Franc1sco Manoel de Almeida. · · 

.Adiada a votação. · 

LICENÇA A l\J:ANOEL. PASCHQ.'\L DB FAniA 
' . ' 

, 3' discussfió da proposil)ito da C amara dos . Dc!{ll t.ndo~. 
n. 4G, do 1914, concedendo· a 1\Ianocl .Paschoal rln J<nrin. 
gllardu-:froios da Estrada de Ferro Cent.ral do Drazil; um anno 
do liconca, com dous terços da diuria que percebe . 

.!\dinda a votação. 

LICENÇ.~ A A!.DO Ji:J,EPEI\ i?A SÍLVA 

· 3• discussão dH. proposi()ito dn Camnrn dos DrJpnlados. 
n. 52, do 19H, concedendo a Aldo JGepcr da Si·lvn. :waUcnnf.t) 
ela Administraoüo dos Correio~. do" Parnni't, 11m anno de . 1'1-
conca; em prorogaoão, pam tratamento· de' saudc .. 

Adiada a votação. · ' 
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SESS.i.O. EU 'il D.E DEZil:V!OilO Dll !OH 

. I . 
CJIEUI'ro I>;lll.l ,\ SI~C:f{!l'l'.lfil.l D.\ C·l:llolfi.\ DOS DllPU'r.\DOS 

. 3' discussrt~ d.a proposiçã~ .da 9amnra. do~ Deputados, 
n. tiS, de HJU, abrmdo, pelo MmJsterJo do Interior, o credita 
de 2tiü :519$8ilti, supplementar á ''erbn. ~>• - Seilretaria rJa 
)Camara ~os Deputados - consignar.ão «i\Iaterial», da· lei· 
n. 2. 842, de 3 de janeiro do corr!)nté anuo, · . 

Adiada a votação .. 

O Sr. Presidente ,_., Nu da mais havendo a t1·uLar, · v.ou lc~ 
\'a!JlUl' a ses8ão·. . 

Designo pat·u ordem do dia da seguinte: 

Vot.ação, em discussão unica, do parcce.t· da ComiÍJi<tiiíll 
de Ji'inanr.as n. 1115, de HJH, solicitando a audiencia da do 
· .lustiçn. e' Legislação, relat.ivamente á prop,osição da . C:trr~at·a. 
qun garante o direito de accesso aos estafetas cuja~ c!as"es 
.J'orum exlinctas em 1910; ·-". , 

· Votação, ·em.discu.ssão unica, da redacçii.o final da émon~ 
da elo Senado (t l)Toposição da C amara dos Dcpu~ados, n. 54, · 
de 1\JH, .c,oucedendo Iicenoa a J:Ionorio Goncjalves lliibeiro; 
funcciolltlrio da Estrada de Ferro Cei1tral; :... 

. \'otat.ão, em discussão uuica, do véto do prefeito .do Dis~ 
lricLo .Federal, n. G, de '1!H~, ti resolunão. d'o CIYnselllO' Muni~ 

. cipal, que· manàa revogar a uJt,ima pÚrte do art. 1" do de
crcf,o legislativo n. t.107. de 12 .de novembro do 190() (com 
1laJ'ccm· favorave~ da . Cormn-issiio de Constitu·içiio c Di1ílo~ 
mac'ia); · 1 

Votação, em .discussã:o unica, do véto do prefoiLo do Dis
ll'icl:o Federal, n .. 9, ele i OH; ti resoluciío · do Conselho 1\Iu
uicipal que manda· contar,. para efl'eitos' da aposcntadorb, a. 
Josú 1\Iar•ia Granado, guarda da Inspectoria de Ma.ttas, o tempo 
om ·que serviu como· au..'\:iliar da mesma inspecto~;ia ~con~ 

' PW'CCC)' (avoravel da ct:nnrnissiio dr: Constitlti(:ão' e DilJiO• 
'1/!UCÚl) ; , , 

Yotàcão, em discussã'o unica, do véto do prefeito· do Dis· 
tricto Federal, n. H, de J.9H, (t rosoludii.o do Conse!hp .Mu~ 
nicipal que concede a Alatn· de Albuquerque ou emprez.a que 
orga·nizar o direito de explOrai·, por 20 annos, um. serVI(;·O rle 
. Jimp:eza de· chaminés (c.om 1Jarccer favoravr:l da CnmmisstiO 
ele .ConstUuir;iio e . Di!Jloma.da) ; . 
. . Vo~:~oão, em discussãk> nuica, do v é to do -prefeito do Dis~ 
lriclo Pecleral n. f5, de 1914, ít· resolu.cüo do Oons<>lho Mn~ 
nicipal que ~slabeleco que nenhum :cstipendiado mu~ici,r:tl 

· poder(t roc.ehor' cstipcndio ·.sem exhibir no neto· cart.cm·a ·de: 
identidade (com. 1Jm•ecc1• contrm'io da Commissiio de Cons,ti• 
tuir;!io e Diplomacia);. · :. . ... ,.; 
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Votal)iio, en1 3• discussÜIO, do projecto do Senado, n. H, 
de !!H~. 'autorizando o Presidente. dn The:pulllica. a, consider.ir 
promovido ao posto de :l • sa.rgell'l,o e rcí'ormad~> no de 2• te-· 
nent.e. na da1.a desta J.ei, o cabo Francisco :Manoel de Almeida, 
j(oj'(erecido pela Commissão de 'Ma1·inha e Guerr.a e cqrn emen-
i:la da de Finanças, já approvada) ; . , · 

Votação, , em s• . discussão, da proposil;ão da . Càin3l'a dq~ 
Deputados, n. ~5, de 191-í, concedendo a Manoel Pa.sch~>a! du 
:Faria, g-uarda-f!leJos da Estrada ·do F1ei!"rQ Central do Brazil, · 
!llm anno de licença, com dou.s terços da diaria que · percebe 
[(com parecer j'avoJ•avel da Commissão de Finanças); · 

Votação, em 3" discussão, da proposição da Camare dos 
Deputados, n. 52,. de 1914, concedendo a Aldo Klepex da Silva, 

, .Praticante da Administracão dos Correios d~> Paraná, um anuo 
·de Jicenca, em prJorogação, . para. tratamento 'de · saude 
~(com parecer [avo1•avel da Commissão de F~nanças); 

Votação, ein 3" discussão, da proposiçã~> da Oacnara do; 
Dr.-putados, n. 68, de :l9H, abrindo, pelo Ministerio do ln

. tei;ior, o ()!'edito de 266:519$856, supplementar· {L verba 8" ...:.... 
Set:retaria da Cmnara dos Deputados - consigmacão ~~:Ma
terial», da lei n. 2.842, de 3 de janeiro do corrente anuo 
l(coín parecer {avo-rawJl da Commissão de Flnanças)': _ 

3• 'discussão da. proposição da , CamaTa dos Dr.pulado3 
n. 48, de 1914, autorizando a· abertura, pelo Mi.!li~t.erio à .r 
Fazenda, do creditJO especial de 1 :093$312, palra oc~Orl·~r· ao , 
·pagamenoo ·devido a Julio Victor Ross, em virtude de s~;n
tença judi~iaria (com pa1•ecer tavoravel da Commissão da 
F'ina:11~1as) ; 

Levanta-se a sessão ás 2 horas. 
' . 

174' SESS!O, EM. 12 DE DEZEMBRO DE 10'14 

. PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO GÓES, 1• SECRETARIO 
~ ' ' . 

. ' 
~!t..' 1 l10ra da tarde,· presente numero legal, abre-se a 

sessão, a que concorrem os. Srs. Araujo Góês, ·Pedro Borges, , , 
· . 'G<mzaga .Taymo. Gabriel Salgado, Arthur. 'Lemos, Indi1o-. do 

BI'aZ'i•l, M'endes de Almeida, ·pit,es Ferreira, Ribeiro Goncal
"es. Fr·ancisco Sá, 'Fhomaz Accioly, Antonio. de Souza, . Epi
tacio Pessoa, Walfredo l~eal, Ribeiro do Britto, Raymundo 
de · Miranda, Gomes Ribeiro, Aguiar e Mello, Nilo Peçanha, 
Erico. Coelho, Aldnd~> Guanabara, Augu~sto . de Vascoilcellos, 
Lo\:dolpho Gordo, Alfredo Ellis, Francisco iGJy{lerlo, Leopoldo 
de Bulhões, José 1\!.urtinho, XavJer da Silva, Abdon BaptisLa e 
;victoriuo Monteko (30) • 

,. 
•' 



Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Pi
nh0iro i\! achado, 1\Ietello, ::lilverio N ery, 'l'ef!'é, Lauro Sodrú, 
Jos:é Eusel:tio, ·Gervasio Passos, Eloy ,de ·Souza, Cunha Pedrosa, 
Sigismundo Gonoalvoes, Gonçalves Ferx•eira, Guilherme Cam
QlOS! Luiz Vianna, José Marcellino, Ruy Barbosa, João Luiz·. 
Alves, Bernardino Mionteu·o, Moniz Freire, J .. ourenco Bapiist.a, 
Sá Freire, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Braz Abran
tes, A. Azeredo, Alencar Gu,imarãe.s, Generoso Marques, Hel'
cilio. Luz e Joaquim Assumpoão .(28) • 

/ ' 

. E' lida, posta ein discussão e ·sem debate app1•ovada a 
acta <la. sessão anterior. . · . ,. · 

O Sr. 2' sicretario .(sm:vindo de··/"). dá conta do' seguinte 

EXPEDiENTE 
Of'fic.ios: 
Tres., do Sr. Mini.stro da Fazenda, transrilittindo as 

mensagens com que o Sr. Presidente da Republica restitue 
· dous d·os au~ographos das resoluções do Congresso Nacional, 

. sanccionadas, que o autorizam a: · 

Abrir, pelo· l\finisterio tia Faz-enda, o credito e:ttraordi
' .. nario de 110 :758$·500, para occoner !I!O pagamento · dev~do a 

· Pedro l:lodrigues tle Carvalho, em v.irtude de sentença judi
, ciaria; 

•• 

Qu<J determina que, sempre cíue o Tribunal de· Contas 
· proceder ao registro sob 2JÍ•otesto de um oontracto firmado 

{Pelo Gove1•no, na · communicaçã,o que dirigir ás Mesa.s das 
Casas elo Congresso, além de ·a motivar, a. faca aoompanhar 
da cópia do parecer do representante do Ministerio Publico, 
da decisão que recusar ·o registro. da ilxposicilio de motivos do 
ministro respectivo e de um exemplar do co.ntracto. regie- -
trado' sob tJrole.sto. - Archive-se rim dO<S autographos e re- · 
met,ta-se o outr,o ú· ?amara dos Deputados. · · . . . 

Outro da mesma procedencia, -anviando · a mensa.gem _,om 
que o Sr. Presidente da Republica presta mforrnações relativa
:men~e á proposição da Camapa dos Deputados que torna ex
tensivas ruo's :f.unccionarios das Caixas EconoJiJicas dos Estados 
do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, S. Paulo,· Minas-Ge~ 
raos 'e Rio Grandu do Sul, as vantagens da aposentadoria que 
gosam os 1'uncc1(}narios pubHI}OS. - A' Commissãb de l!,i
nancas. 

Um elo Sr.· presidente do •rribunal Süperior de JusLica 
. do Estado do .Espirita Santo, accusando haver recel:tid·O os 
e:\:emplures do projecto do Codigo Commercial, remettidos p·ola · 
Secretaria do Senado. - Inteirado. 

• 

., .. 
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I -
O .Sr. Artliur Lemo~ (scrci11do tlu :l" ~')cci'Olw•io). procede 

tí leitura do8 seguintes 

· N. H.6 - lfll<l ·'' 

l<oi presente á Commissiio de Obras :Publicas c Emprczas 
•Privilegiada~ o proje~to 11'. 58, de i!lH, vindo da Gamara dos · 
Deputados. · · 

Trata' o pro,iccLo, nos seus dous pl'irneiros arLigos, Ida 
concessão, sem onus para o ~rhcsouro NR'cional c mediante as 
clausulas que o Governo esLahclecer, ])ara a construcoão, uso 

.. e S'9so, e pelo pr•ar.9 de li_O annos. das cstrll:d_as de ferro Jigar~ªo . 
a c1dade de Cuyaha, cal)lt.al do Estado de "i\latto Grosso,. a ,i:iao 
José do !Rio Preto, na Estrada ·de Feno Lo\raraquense, em. São 
Paulo, e; ú cidade de Santarém, ú margem direita do Amazonas, 
no Estado cfo Patr•:t. · 

-o· arL. · 3" trata de prolongamentos de e;Madas no Estado 
do Rio •Grande do Sul . 

. o assumpto do pro.iedo ·não representa, portanto, novi
dade para os representantfl's• do ~odet· Publico,. pois as ligações 
drJ Cuyabú ~!om ai estrada ele Aramquara, j(t· ,; uma necessi
dade reconhecida e, .quanto 1í ,ligar.ião -co.m Santarém, • [lelp 
plauul.o entre os ~·ios Xingú o Tapajós, constitue ella uma das 
mais constantes aspil:aoões do povo maLta-grossense, podendo 
:Jucrescentar-se ,que esta estrada j{t foi incluída no plano ·geral 

• da viaoão da Hepublica no projecto que veiu da Gamara para. 
o Senado. · · · · 

' . 'ramhem dÕs pt·olongamentos .lias estt'tldas uo H.io Gran~Io 
.ta cogitou o Cong·resso. ua lei· de ot.·r,;amento do !llinistorio. da: 
,:Viaoão do corrente. exercicio. O qne o pro,iecto faz agora é 
pcrrnitti-r •cruc, por concm•r•encia publica, possa a· iniciativa 
pwrLieular fazer· o que não foi passivei fazer o' Governo diro-
ctamenle pelas difficuldados i'ina~ceiras. • . · 

Tratando-se do .melhoramentos qi.;o ,:ão . ser autorizados , 
som onus para o Thesouro Nacional, e acreditando a Commissão 
<lu Obras Publicas e •Em prezas I.Pl'ivilegiada!s que o momento 
aconselha a .adopcão de .todas as medidas· cJue possam con~ 
cor1·cr para o nosso desenvolvimento economico e aprovei
tamento das úossas. ·ri•quezas na.turaes, para transformai-as em 
valores pela ·approximacão dos mercados consumidores, a ,com
missão 1í de parecer .que o pro,iectÇ~ deve sr.r · approvado Jlclo 
~enado ·Fede\·al •. 

Sala das Commissões. 1 <le dezem!Jt·o de 10Ü .- aenrJI'080 
M m•rtu.es, Presidente. -llm•c'ilio Luz'- N-ttn·i: Fre'i'l·e.- Ber- · ' 
nard·irw Monteh·o.-J~' Commisslío do tl<'inancns. · , 

... 

·, 
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'sESSÃO EM 12 D•E DEZEMBRO DE f9i4 'l ... .. 
N. 147- 19!1 

' 
Rcdacçtio fi'Qal da emenda; do St:•lado ri proposição da fJ_amara 

dos De'flUtados, autonzando a .abcrt~tra de um credt.to e:x
traordínario de .J:J :986$025, pelo i\linistario da Viação, 
para occofo1•er ao paaarnentu dr: subvenções ri_ Em.preza 
Fl1wial Piatth'l/ensc ·. . · · · 

Ao ar L J.•- onde ~r~ diz « ~rediLo extruordinario > diga-se: 
credito. especial. · . · . ' 

Saila das Cmnmissões, 12 de dezembro de 191<1..- Wal
fredo Leal.- Anuiar c Mello. 

Fica sobre. a Mesa para ser discutida na sessão seguinte 
depois de publicada. no Diar-io do Conm·esso. . . . 

. ' 

OR.DEM DO DIA· 

O Sr. Presidente -.. N'ão havimdo numero para as vota
ções constantes da ordem do dia, passa-se ü materia cm 
discussão. . · 

CREDI'I'O DE 1 :093$3-12, AO .MINISTERIO DA FAZENDA 

·-:3" · discussã{J da proposlcão·' dà Camara dos Deputados, 
n ... <IS, do 1914, autorizando a abertura, pelo Ministerio da· 
l<'azenda, do credito especial de i.:Ô93$3f2, para occorrer ao 
pagamento· devido a Julio Victor fl.oss, em virtude de sen~ 

- tonoa judiciaria. . · 
Adiada a votaoão. · 

O Sr. Presidente ·~ Nada mais havendo a tratar, vou le-
vantar a sessão. ·. . · ., 

Designo. para ordem . do dia dà seguinte: · • 
VoLaoão, ein discussão unicn. do parecer da Commissão 

de Finanças n. 145, de 1 OJ 4, sOlicitando a audiencia da de 
Justica e Legislação; .rela ti vamentc· á proposicão da . C.amara 
fJUO g-arante o direito de uccesso a<>s estafetas cujas · classeo 
i'oi·am extinctas em 191 O· · · . . · 

' . , . . . ' 

· V o tacão, ern discussão ün ica, da redaccão final da emen
da do Senado á :gr.oposição dtt C amara d<>s Deputados, n. 54. 
do 19:14, concedendo licença a' Honorio Gonçalves Ribeiro, 
funccionario da Estt'ada de· F1crJ•o Central; 

VoLaoão · em discussão. uníca, do véto do prÓfelto dÇI Dis
tl'iclo l~ederal, n. 6'; de 191-1, {I resolução do Conselho' 1\funi
~ipal, que manda revogai' a ultima parte do art . .1• do de
croLo legislativo n. L ·1.07, de. 12 de novemb~·o .d~ 1906 {corn 
parece1• {avo1•avel da Oomm~ssão de . Oonst~t.u~çao e D'plo
macia); '~ 

vai. vm 

• 
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Vota~.ão, fllll discussão unica, do 1Júto do prei'eilo do Dis
J.riclo Pedcrul, u. [), de HH4, t't resolu()ão do Conselho Mu
nicipal que manda contar, para ei'feitos da· aposentadori~. a. 
.rosé Maritt Granado, guarda da Inspectoria de Ma·~tas, o tempo · 
om que serviu como auxiliar· da mesma inspeCJtoria (com · 
pw·ucer j'aV01'l!'VCl da Cormnissilo de Constit'ltiçtio 11 Diplo-
mada) ; · . 

Votação, em discussiio uuica, do ·véto do prefeito do Di~
triclo l~cderul, n. H, de HJU, á resolução do Conselho Mu
nicipal que conce.de a Alaor·· de Albuquerque ou empreza que 
organizar. o direito de explorar, por 20 annos, um servico dP. 
limpeza de chaminés' (com' 2la1'eCel' ra·coJ'a·vel da Commissúo 
tlc Constitwir;úo e Diplomacia) ; 

Votnolío, cm discussão unica, do véto do prefeito do Dis
l.l·ido Fed~ral, u, 15,. de 1. 91..'r, _á rcsolur.ão, do Conselho Mu
nicipal que estabelece que nenhum esÍipondiado municipal 
poderá receber ~stipendj.o sem- exhibir no acto· carteira de 

· ident.idade (ci:nn pm·cccr co'ntJ•m•io da Com.nl'isslio ele· ConsU- · 
tni(:tio c D·iplonwcia); . 1 

· . • . 

Votação, em 3' discussão. do' pro,iecto do Senado tl. H, 
de 1914, autorizando o Presidente da Republica a considcmt· 
]ll'OÚ'tovido. ao J)Osto de 1" sargento e re)ormado no de 2" :te
nente, na data desta lei, o cabo l!'rancisco 1\Ianoel. do Alme1da, 
(o!'J'cl·ccielo pela Cornmissilo de Jlfm'inha i: Gucrm .e com emen-
da da de Finanças, ,iá app1'0Vtula) ; • 

Vo't.ação: em 3" discussão, da proposicão da Camara do.s 
DlJputndos, n. 115, de 191'-i, concedendo a Manoel Pas~boal de 
l<al'in, guarda-freios da Estrada do Ferro Central dei Dt•azil, 
um anuo de licença, com dous tercos ·da diaria que percebe 
.(com pw•cce1• favm•avcl dá Commissüo- de Finanças); . 
· V.otncão, em 3". discussão, da proposição da Gamara. dos 
Deputados, n .. 52, de 1914, c-oncedendo a Aldo Kleper da ,Silva, 
p1•aticílnte da Administração dos Cóneios do Paraná, um ·annrJ 
~c li"cenl}a, .cm proroga.()ão·. ·para tratamento · de 1saude 
, (com parecer favm·avel da Comrn·issão. de Finanças) í' .. 

Votação, . em 3" discussão, da proposição da Cainara 'dos 
Deputados, n. 68. de 1914,- abrindo, pelo· 1\Hnisterio do 'In
terior, o ereclitD de 266:519$856, supplementnr {L verba 8" -
SocJ•etnria da Camara dos Deputados - consignação «Ma
terial», da lei u. 2. 8!12, . do 3 de ,iapeiro do corrente arme~ 
(com pm·ecm· 'favomvcl ela Comm·issiío de Finanças) ; 

Votnoão, em 3" .discussão, da prDposiêilo da Cànmra dos 
11. 18, de 1914 •. 11utorizando a aberturó, poló !\Iinisterio da 

• Fazenda, do· credito especial de 1 :093$312,. pura. occorrer ao 
pagamento devido a Julio Victor Ross. · em virtude de sen
te!\(:a ,iudi!Ciaria (~·om pcwece1: {avomvcl da Commissão de .. 
F:manças). , · · · : . · 

' . 
,- LcvunLa~se ·a s'essüo á 1 hora e 45 minutos, ._; . 

..... 

.. ' 
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SESS.:tO ll~! H Dll DEZll:lltlRO DE iOH 

I75• 'SE;Ss.:w, EM 1.í DE DEZEl\llBRO DE i!Ji-í 

PRESIDENCIA DOS SllS. URE'A'-'10 SANTOS, Pl\ESIDEN'l'E; AHAUJO GÓES, 
1" SECRET,\J\10; E PINHEIHO llfACHADO, VJCE-PHESJDEN'l'E 

A' 1 hora da tarde, presente numero legal,- ab1·e-so a 
sessão, a que coneorrem os Srs. 1) inheiro Machado, Arau,io 
Gr5es, Pedro Borges, i\o{elello, Gon~aga Jayme, Gabriel Salgado; 
T"auro Sodré, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Mendes de -AI-. 
rneidn, ,Josrí Eusebio, Pires Ferreira, Ribeiro Goncalves, Fran
clsco S1í, . ~l'homaz Accioly, Antonio de Souza, Epitaiiio Pessoa, 
Walfredo Leal, Ribeiro .de Britto, Gonçalves Ferreira, Ray-~ 
mundo de iil!'iranda,- Gomes Ribeiro, Aguiar o Mollo, Luiz 
Vianna, Ruy Barbosa, João Luiz -Alves, . Moniz Freire, Ber
nardino Monteiro, E rico Coelho, ~\:!cindo Guanabará, Sá Freire, 
Augusto de Vasconcellos, Bueno de Paiva, Berrmrdci !\{on-: 
teiro, •MolpJl() Gordo, Alfredo E!lis, Francisco Glycerio; Leo
poldo de Bu!Mes, J'os.é Murtiliho, !A:. ~\.:Zeredo, Xavier ;da • 
Silva, Abdon Baptista .c Victorino . .Monteiro ,( 43) ~ -

Ded:\íam de- comparecei', com caüsa justificada,~ os Srs .
Silverio:Ne·ry, Tefl'rl, Get•vusio l)as~os, Eloy de. Souza, Cunha. 
Pedrosa, Sig-ismundo Gonçalves, 'Guilherme Campos, Josú Mar.., 
ccllino, Nilo Pecanhn, J"ourenr_:o Baptista, Bra1. Abrantes, 
Alencar Guimarães, Ciqneróso Mm;qucs, Hcrcilio Luz e Joaquim 
1\ssumpção (15). - · -- · 

E'' lida, posta em discussão e, sem debate, approyaa;a a; 
· nela da· sessão anterior. · 

O Sr. :l • Secretario dá conta do seguinte ,- . ... 

EXPEDIENTE 
Officlos: 
Quatro tio Sr. 1 • Secrotariio da Cainn-ra: dos Deputa:do:~w 

remettendo as ·seguintes proposições: 

N. 82 _:_ 1914 -. . . 
. 

O· Cong'l'esso Nacional resolve·: 
Art .. L• São prnrog-ados por mais 00. dias os prazos a que 

sç reJ'~~·r. o art.. 1" da lei n.- 2 .860, de Hi do setembro pro· 
:xJmo imdo, nos mesmos .termos c para os mesmos e:ffeHoa 
do nrt. 1• dtu le(n. f!.SG.2, de 15 do ag-osf.o pro:ximo'passado .. 
. . Ayl:. 2.". Essa pro!·ogncão 56. t5 applicav_el ás obrigucõcs 
.Ht su.Je.Jtns a.s mol'fltorws conc~duJas pelas CI~adas leis e que 
fOI'em amortizadas tanto de capital quanto d1e JUros, com 25 •j• 
no fim dos primeiros 30 dias,_ ~om 35 •j• no fim dos 30 segun~ - ' . . . 
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dos e !,Q "/" no fim dos 30 r.r.stm1tes, contados cstês prazos da. 
dnln ela respectiva exigibilidade. · 

l':u:agrapho unieo. l~m coso de móJ;a. no pagamento tlu 
(]tutlq uet• uma dcsAus prestuçQes, a divida tornur-~e-ha exigi., 
:vel cle~de Jogo. · , 

ArL. il." Em relação ús obrigaeões resultauLes de IeLras 
de cambio .cJo cxLeriot·, :is dee·orr·eÍttes elos <'On.traeLos de cam
No, c, cm geJ•a,J, ús pugave.is em ouro,. comprcllondidus nas 
mornLorias aut~rlor.as ou realizadas com bancos que hajaUl 
recebido auxilio ela recente emissão, a prorogaaão dos !lO diaii 
ó concedida sem a ohriga.toricdnde das azÍ1ortiznçõos .a qUJe se 
l'efet·e o artigo antorior. , · 

Art. 4." Os responsaveis por obt·igacões em ouro, ,iá 
ub!'llng'idas. pe.lns anteriores moralorias, poderão, na cla.La do 
respectivo vcn'cimcnto, pagur ou dopositat• a importn:ncia dns 
mesmas em moeda corrente, ao eambio de 1G ci:, .ficando obt;i
gados. a liquidar, dentro ele oiLo mezes, contados da datá do 

.referido ,;cncimento,,a dil'i'ct•tmca. do taxa eambiul. . 
§ 1.• Na hypothese prevista neste artigo, trataudo-so do 

lcLra de cambio, subsiste a responsabilidade do acce.itant.e ·c 
dos co-obriguntes, independente ele protesto. . · · 

§ 2.• Esse deposito sómente te1·!t Jogar quando. os l!'l'e~ 
dores se re.cusarem a receber a importancia de seus eL'editos, 

, na confürmiclado do artigo anterior•, independentemente. ue 
pagnmento do premio, corre.nclo as 1 clespezas do' deposito por 
conta elos ditos credores.' . · ·. . . 

§ 3.• A acção •C()mpetoutc para. exigir a differença ela taxa 
cambiá! ó a mesma que cube ao titulo ela obrigação pl'iú-
cipal. · · 
· , Arf;. 5." ,Fieam elcvuclas a 50 "/" dentro elos primeiros :JO. 
dias, a contar de 'iG do IJOrrento HH!Z de dezembro, a;; quotas 
de retiradas ele depositas cm conta col'i'entc com juros e a 
mais 25 "/", respectivamente, dentro dos 2• c 3" períodos do 
30 dias immediatos. · : · . · · · · 

Art. a:• A União, os Estudos, os 1\Iunâcipios, inclusive o 
Dislr.icto .Federal, pode1;ão retirar dos depositas cm conta co1·~ 
rente cou1 .imos, de· uma só vez, a im_portuncia: integral dos· 
mesmos uepositos. 

Art. 7. •. O~ emprestimos a que se r•efere a. Iettra a, do 
n. 2, do art. 1• ela lei n. 2.863, e que J'orern Iiquid<tdos at1j 
31 de agosto de 1!l15, vencerão os ,iuros do !i "/" ao anno alú 
a data elo pagamento. · 

Paragrapho unico. .Os cmpr:~stirnos não liquidados ulú 
essa data vencerão o:S_.iuros esf.u]Jcleciclos' no § 2•, elo at:t. 1" 
ela nwsniu lei n. 2.8fi~1. 

' Al't. 8." Os cmpresf.imos a que se refere o n. 2, do urt.. 1" 
ela lei n. :l.$ü:l, ele 21 do agosto rio :Ulf!t, ~eu rc~gn.tr, liqui
clacão o (!ntrcga elas l'CHJ10cLivus cnm:üc~ ou depositas, )odc
rão pnssa1· a sol' :f'cilos nela Banco do Benzi!, autot·izado. o · · · 
.Governo a s,uspender, pelo tempo que julgar .cpnvonionle, a 

~ 
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exocu(,\ÜO dns·pro~ridcncins conl.idns.nos ~~.3·, !,"c ti" do m·l. l 0 • 

da referida lei. · · . · · · 
~r·t. 9." O~. executivos fiscaes não se entendem compre-

hendidos nas execuções da presente .lei. . . 
. A:rt. 10. iftevogam-se as disposições em oontrario, o con

tmuam _em vigor as das citndas leis, não derogadns pela pt·c
sentc le1, dcvondo esta entrar em execuoüo do~.clo a data de sna 
J?Ublicac.ão. - ·. . · · 

Camara dos Deputados, 13 de dezembro de 19H. -
Astolplw Dutra Nicacio, Presidente. "'-- Antonio Simeão dos 
Santos Leal, 1". Secretari-o, - Annibal B. ·de ToltJdo, · 2" Sn
. cretario, interino. - A's Commissões ele J'ustiça e Legisla-
. ç.ão e d t; Finanças . 

.\ 

N. 83- 1914 

O Congresro Nacional resolve: 
. :Art. 1 . • . Comprehende-se nos bens pertencentes :í 
· União: 

· I. A ~ona de que trata o nrt. 3" da Constituicãà .. 
. . II. As 1lhas for'madas no~ 'mares do Brazil ou nos r·io;:. 

navegaveis qure servirem de Jimit:e entre o terrilor·io du. 
·União c .os· de outro paiz, respeitados os dircif.os ndqui!'idos. 
· III O~, terrenos de marinha, o~ accrescidos c os reserva-
dos, salvo os direitos adquiridos. · . . . 

Considera-se terreno de marinha uma faixa de terra d•! 
30. ·metros, contados do ponto attingido pela p11eamar média 
ila costa ou naS margens dos rios que 'dcsaguam no mar, ati.\ 
onde soffrerem a. influencia do fluxo c r•ef'lux.a. 

IV .. O~. despojos tomados ao inimigo e as presas tomadas 
· a piratas e corsa:rios. · · .. . . · . · · 

V. Os proprios nacionaes quo forem pela União ,julgados 
nccessarios aos seus servioos. . . 'ó 

VI. As fortalezas.· fortes, cidadcllas, como todos os seus 
pertences o todo o material elo Exercito, bem como os navins 

· c material dá. Marinha o de. todús os ministerios civis. 
VII. O territorio indispensavel para a defesa das fron

teiras r:om os. paizcs estrangeiros limitrophe'~ para 'forti'fi
CU()ÕCS, cons Lrúocões mil i tares, fundação do arsenaes e es
t.mdas de ferro .fcderacs c outros' estabelecimentos ou ·insti
tuições do conveniencia federal. 

" . ' VIII. Os mares territ.oriaes, c-omprehcudidos i:mtre .a costa 
e ·a Jin.ha de respeito, os goll'os, bahias, enseadas, porlo"s c 
anrwradouros. . 

IX. Os rios. o lagôas navegaveis c os do que se fizet•em 
navegavcis, comtanto que banhem os terriLorios de mais 'do 
um .Estado ou da Capital Federal, que rlosaguaom no ocoano 
ou se estendam ou sii•vam de limites a terl'ilorios estrangeiros. 

X. As estradas ç P!lminlto publicas constr~idos ou adqtti
~·ido~ ;pel!l União, 

'· 
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XI.. Os tclegraphos o l.olephones estabelecidos, desapro ... 
priados, ou ádquiridos, por qualquer LiLufu, pe!a União.. .. 

. xrr . .Os bens vag'Ds e as hcran()as vagas, s1 o de cu.;ms lt>J.' 
domiciliado, no momento da abet'tura da successão, em t.crri
Lorio não incorporado ,;,s c ircumscripçõos politicas dos :ERtaclos 
ou do J)istricto Federal ... 

Art. 2.° Comprchendem-se nos bens pertencentes aos Es-
tados: . .. . 

L Os bens de toda a cspocie que constituem o .patrimonio 
das antigas províncias.· ·. · · · 

·II. 'fados os que tenham adquirido ou venham a adquirir 
por .qualquer titulá·', · · . . .. 

III. Os bens que lhes foram attrtbmdos ·pelo art. M da 
Constituicão. . · 

IV. Os bens vagos ·c hcran()as vagas não. comprohendidog 
em· ·o n.. XII do ·artigo .antecedente, .assim como o~ bens vágos 
·que tiverem pertencido tís associacões eivis dissolvidas ou 
extinctas· nos- termos da lei commum. 

V, . .Os rios e lagos navegaveis c os quo se fizerem na.ve
gaveis; as estradas c caminhos publieos que não estiverem 
eomprehendidos no domínio da União ou dos municípios . 

. v~r. Os -telegraphos estabelecidos na conformidade do ar-
tigo !fi', § ·i", da Constituição. . 

VII. Os proprios naciónaes, situados nos seus tcrr'itorios, . 
que j1í lhes tenham sido transferidos por leis federaes ou por 
decretos do Governo Federal e os que forem, por este ou pelo 
Congresso ·Nacional, declarados desnecessarios definitivamente 
n. serviço .da União. · 

Art. 3." Os immoveis. abrangidos entre os bens vagos e 
heranças vagas que, no ·caso de successão ab intestato, bcm
verem de ser deferidos {t União, aos Estados, ou ao Districto 
l"ederal, nos termos do ,decreto legislativo n. 1 .839, ,de 31 de 
dezembro de :1907, <:omprehender-se-ão sempre. entre os bens 
pertencentes ít ,f!ircumscr.ipção politica em cujo tenitorio· elles 
se acharem sH'uados, ainda que o domicilio, do de cu.jus, ao 
abrir-se a successão, tenha sido em outra cir·cumscripr;ão e a 
r:sta tenham de ser deferidos, nos termos daquella lei os de-
mais bens componentes da herança. · · . . . · · 

Art. 1." · Comprehendcm-se nos bons }lertencentes a cada 
municíp-io : · 

I. Os que este houver· adquirido ou venlia a adquirir JlOt' 
fi1Hllcluer titulo· legal. · ·· 

II. Os tlo evento e..os moveis a que não für achado ,se- • 
nhorio certo. ·. · . 

III. As estradas ou caminhos publicas,. os rios e ']ag:o~ 
navegaveis circumscriptos pelos limites .territoriacs do mu
niuipio e excluídos do dominio da Uniã-o, dos Esludos e dos 
,particulares, bem c-omo· as feiras, mercados, Llleatr~os, ruas, 
praças, passeios,. Jnrd.ins e quacsquer logradouros ou estabe
l~cimentos, J'oitos ou aqquiridos pelo município por qualquer. 
titulo Ioga!. · ........ 

' ... ., ' .. 
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IV. Os ccmiterioR publicos c os pariicnlares que (orrrn 
desapropriados pela~ municipalidades. ' · 

Al't. 5." Hevogau1-se as dis·posiçi'ies cm c:ontraf'io. 
CümaJ•a dos DepUtados.' J3 de rJe~embt·o ·de 'lO H.- A.s

tnlpho Du.li'lt i)''it:acio, PJ·esirJentc . ....:.. Autonio S·irncr1o. dos Santo.1 
L1:al, ! " Se.ePotario . .....,. El11sio lle AtaJ/.jo, 2' Sccrelal'io.- A's. 
· Commi~sões de Constílu i~•lin c Diplomaria r! rJe I!'inan(:as. ' . 

-
N. Si-IOH 

O Congresso ~ac·imlal rosolve: 
· Art. 1.'' ]~' 1'acuHarlo aos alumnos' da .E·S<!Ola illililnr que 

·est.udam os! cur;;os dro tn·lilharia on engenharia · proscgu irem 
nollcs, cm!Jof·a· antes' rlL' u con1plelaf·em oht.eoham a promor.:ão 
nn rosto de JWimcit•o-I.Pncnte; . . ' 

· Art. I:?. llr!vogarn-sü as dispnsir;õos nm eont.rario. 
• Catimra dos Deputados, ·w· de•. dezeml;ro de JOH.-As-. 

lnlplw lJntra 'i\''ir:ar:io, presidente.- Anton-io Shner1o dos Santos 
1.rJal, 1" s-ncrct(lrin.-· .<l:rmibat II. de Toledo, 2" secretario in
trJ)"ino.-'-.:\'s ;Comrni~;;iír•s rJ.p Tn~tJ'UoC(:lin Publiea r de ·~1\tl'inhu 
r. Guet'l'tl, • · • . . . 

.N .. BfJ _:. JQI!j 

Ó Cong·pes~o :\'acional resolve: 
·Al'ti-g-o llnÍCO. Fir:a o Jlpesidente da nnpublica autorizado 

a. a!)J'i.t•, polo i\Hni;;tt•J•io da .Jo'awnda, o erodito df' G!JS :Gi'i$lSO, 
iiupplomentaf· ú vci·ba .~2" « Impt·ensa Nacional I' D'ia;rio 0{
{icia·l» do nrt.. 79 dn lei n. 2. 8ft:!, de 3 de .ianr iro do corrente 
anuo; I'fll'og-ada;; ns •.. disposiçües· em eontrario. 
· · \Camaf•a dos Deputados, 13 de dezembro de 19Í4 . ..!...As
tolpho Du.li·a Nica rio, JH'csidente .-'Antonio Shner1o llos Sa1ttos 
f,rml. ·t" sr.cretario .- AnniiJetl lJ. ile Toledo, 2" · ~ecretario ··jn. 

· ' t.et•ino.- A' Commi;:sãó. de Financns. · 
Outro dei mesmo sr!nhor, 'coinmunicando ter ~ido appro

varlo r rmviado tí· sanr:cão, o projecto do· 'Senado suspendendo, 
até 3L ele dezem!Jro de 2!ll G, n L !'Oco das. notas da Caixa rlr. · 
Conversão.- Inteirado. . - · 

. O:ulro aindn· -dn mesma procedcncia, .participando que a 
Camnra àdopt:ou as emendas do S'onndo <Í prnpo;;ição QUC! t)On
sidera J'unccionat•ios publicos civis •Os . commandanters, · M.r- ' 
:.mnto;; e guardas ·das alfandog·a·s e. mesas cli.• rendas da ·llrpu- .. 

. . blicn n rnviou-11 á snnc(;ão .-Tnteirado. · . . , 
Um' do Sl': · •Dr. Ro.miz Gaivão. presidente do Congresso 

· rln H istol'in Naeional, co'mnmnicando quê foi approvndo úm 
· voto pnl'a. CJ!H' r:adn ve~ mais se estreitem os lacos de união 
qne. J)\'r.ndr!lll uns aos nn tf•os· Estados lH·nzilr. iJ•os .- Tn !.eirado. 

O Sr. 2"'. Secretari'o ·dedn~·n que nüp !la pareceres. 
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:.\NNABS DO SENADO 

' .. 

o Sr. Ruy 'Barbosa 1')-:ST'. !Presidente;. como a conversa '' 
que ho.i o. vou entreteL' com o Senado tom por objecto o exame 
dos papeis I·elat.ivos ao rMinisterio da Marinha, ·que por elle 
fo1•am remeU.idos no Srnaclo, attenclendo á nossa requisição, e,' . 
como rmra esse trabalho disponho aperiâs da. hora do .expe-
diente, parn não perclm· tempo e ovilar desvios, peço· licenca "' 
ao Senado para, nas palavras .que lhe vou dirigir, cingir-me 
ús notas que ·rui tomando quando me entregava a esse estudo. 

. Srs. Senadores. '}lal apresentei o meu requerimento do, 
'ir1for·maoõe;; oonccJ·nentes ao !Vlinisterio ela Marinha, para logo 
nnnu11eim·avl os ;iomaos rrtw a sua scereLaria entrara em. faina, 
de modo fJUO, cm m'o deferindo o 'Senado, ·seria immedia
tament.c .allendido. · Desta sorte se gabávam do . .que wquellli. 
SeeJ't!l.al'ia de Estado Jmvia de mostrar como trazia rigorosa-, . 
mrml.rJ em rlia o~ seu~ nes-o.cios, a que ponto estava acima de· 
quaesqueJ• i nerepnçrics. " eom que vantag.em o titular dessa 
pasta se aehava apereebido para. a Pildir. de boc~a •. da,r éonta 
T:abal dos seus actos mais glozados pelos maldizentes. . ·· 
· · <Mas o meu rdqucrimentn foi submcttido a esta assembléa •· 
· r,m ·:!:l do nul.ubro, sendo approvado aos 27 do· mesmo mez, 

>J só aos '12 rle nov.cmbro aqui cjwgaram o.s papeis 'requisitados, 
vindo tení;; nossas mftos, desta art.e, 'csm uma: demora de ·~5 
r!ias; quando ;itt ningumn /.inha esperança que o Senado more
"esse do Govel'no essa eonsicl(\J'Il(;üo, pm• elle ·tantas vezes re-
r.msada ao Congresso. · · · · 

A presidencia Her·rnes•estava a expirar,' e atrazar para os 
;;ous momentos ele a'gnnia csc:lareeimcnf.bs solicitados do t.a
nmnlla antecedenr:ia em burlar· o nosso acto, dando o caracter 
de um .iulgamnnto pos~humo: :'t investigação, que elle tinha 
em mil'a. 

Não .havia nada ·iJ'IIP. rxplic:nssc t.ão larga tardança. Tudo 
o .que o meu r·equerinwnl.o exigia e aquell(l administração nos 
mandou ·se. redur. n GS paginas rio cópias dactylographadas, 
Pm · que os amanuense.~ desse ministerio não tiveram sinão 
n trabalho de ti·auscL'c,VcL', (t machina; dos originaes para o 
i.f'as"tado, os autos dos rlous inqueritos, cu,io conhecimento aqui • · 

. sr. desr:javn. BI•.n, p(J is, l.am1'n, ·que a 1quaL!'o paginas por· hora 
I'IJPt'rJsrmtava apenas 17 hol'as de ·óccupação, . .folgada, e,. com 
rlous .dactylo:;J•aphos, erm~l.iLuir·ia, quando muito, o serviço do 

.um dia. Em vez do um. houve misl.ér Hí fl o Ministro da Ma-
rinha, pàtoa dat· conta do recado. . . .. . 

E' o passo do ,unnu, das nossa• !lil'·o:;u iQas, do emblomatico 
br'ad1fpu.s, o disforme tardigrado, ,privilegiàdo nas unhas e na · 

· ·calacaria, que, segui·o pelas g·al'l'as, dorme tempos esquecidos 
parribo, dependurado ao :;al'ho ·da arvore onàe t.repou. · 

A nüo se aclmittir, poJ•tanto, que este· se,ia o model'o ado
p~a;lo, entc·r\ nós, [leia~ al~as administrações militares, retar.:. 
dtas, nesse easo, )'101' . linbJI.o e sysl.ema, teremos de concluir· 
que, 'si o Ministro da Mari,nha si ho11ve assim .tardão -e re .. 

( ·) Este discurso rião foi revisto pelo , orador, . 

1 
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tardio, !Í que ·eslava no calculo dos seus interesses não se . 
monlwr ginão o mais lat·din!Joirnn;wnt.e que pudesse. · 

llerrutnCJou, pois, e r:~hc!;'ou Lardonho mui de ;proposHo, 
arim llo .rrtw o d~hatn sobJ•c as ~uas· r•esnonsabilidades achni
JiisLraLivas uiio se· tmvassc antes dos 15 de .novembro, não 
nppomtn PsLoJ•vos á sua··eontinuaciio no gabinete do novo Pre
sidenlil. Não 1! quo S. gx, ·seja de sua natureza lentigrado, 

. o não· saiba cm•rJJr, quando convenha. A prova está no como 
andou agucoso em arranjar -rJm um repente o· uniforme; com 
quo vr!stiu o sogJ.'O do. marechal ·para .a mati·née de bodas, na 
qual .. um dos nossos oneoul'aç;idos se engalanou, para aga-

1 ~ai hâr, á sombra dos som canhões, o edylio pr•esidencial. ·~h i, 
mo~[murJo. quanto ]Jt'i.ma 001 lwmar e elevar a sua t:lasse, 
ihostrou, .iusl.amonte, o nobre ':\1ini51.ro como· sabe, quando lhe 
est.;í rle J'eiçãó o vento, fazer-sn ao mar com velas e velachos. 

iMas,. como bom ·marinheiro, si os mares lho estão verdes, 
si as ondas estilo do madria, . si os travessões. Ilhe assoviam 
nas enxarcias, homem não sert\ elle de pôr o peito á rventania. 
:\!Ji, 1) colheJ•'o panno, e andar com o navio á capa. Foi .assim 
q·ne ·mareou ·o· 0.~pc•rlo almirante, calculadamente retardãip, 
gastando tantos e tantos' .dias com o que em um pederia li- . 
quidar, como quem fosse· dwqui ·a Cabo-Frio,· no tempo no-
eossario para t.rnÍlspor o :Antlnntico de ida e vinda. . · . 

·Não é que soja nenhum pat.acho, ou. reme ús '•avessas. 
Puxou paJ•a tr·az mui de ca~o pensado, afim .dr ·se safar daH 
re~tingas, pum depois varar, enrunado na vela, pela garganta 

'· do porto cob1çado. A sua flstrolla amiga lhe pestanejava que, 
. uma vez amarrado no sm•gidouro do Itajub:í, estav.a em aguas 

do rio, onde não ba tempos vet•des, nem. ventos maruliheiros, 
ll podia .mer·gulhut· o mun:t.tlá na gamboa, pal!a pescar a gosto · 
o seu pBixo, viesse o que "'viesse,.. . ·· 

Hoje, senhores, a moral dos homens publicas vae sendo 
a daquclle DopuLado, que, estranhando ·um amigo vel-o sus

,t.onlar o (lov~~r~w Hm·mes, com rara 'l'olicjdade, lhe respondeu: 
«Não sou eu que sustento o ,Governo; elle 1\· qUe me sustenta.:~> 
(Riso), · · · - . . .. · · 

· Niio ~e poderia àofinir com mais espírito .. , nem com 
niais eynismo ... a verdade ahsolutament.fJ verídica da nos~a 
1ípnea c do nosso l'CI:(imen. Cognominados representantes da 
Na1,1ão, · vivnm agal'l'ados tí . domesticidade presidencial, como 
iJel'lles ao eomo rios ciir.s ou dos porcos .. ; · 

' ' , j '·. , 'I • 

· O ·Sn. ':\r.PJiiwo ET.l.lf1.-·0u bezerro ao ubre da. vacca. 
.. (Riso) . · . · · · . . : 

. ' -, . - . . 
'-0 'Sn. fiuy Rmao~M - ... e os :Ministros se acarra~am ao 

poder. como mu•J•apato 1í pello do· homem ou do; bicho. No 
s.vllnri;uno- dessas clelieias, ninguem ainda se saboreou mais 
g·ostosammllc •qurJ o rictunl Ministro da ~farinha. Do Governo 
do .l.rahido AJfonso ·Penna se baldeou ello para o Governo do 
J•cbcllão que o t.rahlm o mali'tra,. como de um ·para outro 
bol'do so guinda um 'fard·o pt•ocioso ou um animal de raça; o 
llll'Ol·a~ com a mesma :l'atnlidade, .o vimos, pendurado ao ganc:ho 
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da c:íbl'Ha, em um movimrmlo de guindaste,' icar-se,· com 11 
pr.ste· 110 sangue, de uma !!tiO de bandeira amarella, aban
donada att\ pelos seuR rat.os, pal'a um bU!'CO novo; são, de fla-
muliJs. o gualhardetes em :resta. . 1 

,\mda mal que nas suas manobms ma1s uma vez aceeta. 
At:er.tou dc:;la, gi'Uças ao el'J'O, a .que assistimos, de S·e encaL'- . 
tarem. em mn só gow:t·uo ahne.iado peln .opinião publica, mi
ni$1.ro., t: eollalJot•adorés de 'UlJl gorr.l'llo, que ell-a amaldiçoava." 
:\la~ uão me quet·o desviar· do· rnrm rumo de hoje. Esse J.•umo 
t'• o exame do inqucrit.o naval, qu.e, al'imil, nos chega ú~ mãos .. 

]~nlremos, pois, . ilo exame do iuquerito. · ., 
A opm.·a~lão adniiuistrativa de . que . nos vamos occupar, 

J'oi o adual l\linistl'O da Marinha quem mandou. proceder 
quaudo, ao J•egt·essar da :~Juropa, ('lll .1913, asiiurniu, no governá 
H et·mes, a pasta, dtJ que cónLinúa tr fJStUl' etWUI'l'Úgado. 

• 
Os desmandos ue~se ramo .da acjministi·acão haviam pro

vocado acres censm·as. O novo :Af inistr·o q,uiz abril• o seu 
período com um movimento, que désse alta idéa das suas 
intcncões mol'alizadoms. 1 . .\las esquecera que dos abusos incre
pactos elle. proprio· lança !'a a semente, CJUando pela primeira 
vez .gCt'ÍI'a o ·~IinisLt;rio da ~larinha. ~L'ocac a1ili seria descobri!.· 

, 'a sua co-l'esponsabilidade ·nas desordens arguidas. Mas ,iú 

• 

· ou tão et·a inevilavel envolve1· na. medida a sua administraoão. 
Est.a pt·ocedem .immndialamente as duas, sobre ·Que o almi
J.•aríle Alexanclr·ino resolvera a devassa .. Quem para com os 
seus dous antccessorüs desenvolvia tão rigida severidade; não 
se podia l!ximil· ao confl'Onto: Os ,iornaes reclamaram essa ·am
pliação, e;;lrictamcnto ,justa, da providencia adoptada. 1N'ão 
havia l'esistii;. Dctm·minilu--sr:, pois, que,. além do ministerio 
·i\laHques dc-.Leão,...(·J9l0-:J912) r. dó ministerio Belfort (1912-
1. !H3), o inqucrito abl'angr.ssc. o primeil'O min ist~rio •A:lexan- , 
dr i no (1906-'1 910) . . . .· . ·· · . 

: Nada mais cdi'l'icaute, ~enliOI'I!~, eomtanto que se tomasse 
ppr ponto USat• C~ O .minislt'O Vi\'O e actual· d~ .mesma isen- ( 
çao f!UIJ corn.os dous.mot•tos. -.. · · · 

:Em, po~·ém, isto, ,justamente, o que não dava .. a osp·erar a 
selecção do~ inqu Íl'idOI'Oí!, a quem S() commctteu a tarefa, bem 
J'abl quanto· aos dous mortos ·e, eomo mortos .ití sem c,ôrte, 
,j:'t ~em amigos,.· .iít ·.sem choro, mas assús espinho~a a t•espoito 
uo que lhes levava a am!Jos a vantag1Jrn de,- sobre não. sér de-
funto, estat· nll galarim do po'der; · · 

I•~scolhicla entro seus amigos pessoaes, a comtms~ao do 
iúquet·Ho v·eitt a cornpo1·-:ie de tt•r.s t>ritidades, q·ue não podiam 
innuietar o almirante :AJ.exaudl'ino: o almirante Gamier, cu,ios ~ 
vícios de politico milHar ainda ha bem pouco' sóbresahiram 
na ultima tentativa de promuwiamcnto, com que, sob a ini
eiativa elo. general Souza A:;niat•, so encer~ou·o governo Hermes, 
o eommisstn•io E·ruesto Leal e o auditor, a respeito de quem -
vamos vor·, daqui a nada, t~omo. se extl'cmou o. reconhecimento · 
do ministro. · ·. · · 

Cada nm desses tres afeic;oados seus, desempenhada a in
oum~encia, r·~ccbetl das mü.os ag~·adecidns e s-operosas do 1ni~. 
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,nistro, cuJo;; clesmanciJoii Livct•a n miRsfio de apurar e publicar, 
a gmtill'icaçfío dn um r:onto de !'lÍis. · 

'O acto rstll confessado pelo ministro no aviso n. ii, ele 3 
(lu no\·cmbro de J!li:J, po1·· cllo .mesmo enviado a e>·ta Ca;;a, 
e111 resposta no·:.!" ilc·m da8 inJorma1;ões. po1: mim requeridas:. 
Quando o :l'uneeional'io de .cuJos actos se S)'nclica G •que paga, 
<'L sua cliserip(;üci, os syndicautcs, e estes recebem o salario da 
Iibel'[tlidadr, do syndicado,- quem.dirü.-~JUe Alo. syndicancia nfio , 
rem1a ·todas às condições de idoneidade, independencia e rigor? • 
Quem ousar:í rmirmurar da sua sc1:iedade? Quem .duvidará CJtHJ 
se J:l1e haja do tributai· a eonfianoa mais sem reservas? · 

Pal'eee, entl'etanto, que, a la! respeito, l:.í .. de si para ~i, 
nlguo; · cscJ'U~ulo:; tev'-' no pratica!' desta graça o mioistJ•o 
ruotual. Pa1·e~e, . digo, fJO!'que o avi;;o tmz, a nota ol'l'icial de 
1'esm"mu/o. l~stá advcrtencia quer dizet· tres cousas: a pri
meira, que o· dinheil'O dado·não obedecia· a uma 'disposiciio 
leg·aJ, não reproson fava um direito dos grati J'icados; a segunda, 
que esse desembolso do erario exprime uma r-esolução dis
CJ•icionm·ia ·elo ministl'o; a terceira, que este; impondo-lhe a 
clausula de srl!l'·cto, 'J subtrruhindo-o, assim, '(t publicidade, 
consiclcJ.'ou· iucontr:niente a sua divulgação. E ·que se {)eduzil"di 
'daqui, a nüo sor (Jl\1) a moralidade, ·ou ·a curialidade, ou a 
deccncia do actu, si não inquietavam o beneficiadot·, nem 

' aeauhavam os hcnct'iciados, eram, 'quando menos, duv-idosas,. 
inem'tas, mal soguras, ou ]Hlt'a os Que reeebiam a mercê, ou 
"pal'a os t1ue l'ha faziam?· · . . · · · · 

Não sei, scn h ores, si os homens ele •agora serão sensíveis 
tí iudelicàdexa. civ easo. :Jias, ·quando a eonsciencia s-e ·nos 

· desobliterar, ou quando, mais l.atç!e,. houvermos do ser jul
gados por OLltrtB consciencias. não creio· que· se ha.ia de J)intat• 
com cut•cs benignas I!SI.a secna"de um membro do Governo do 
Estado- reeompensando, em moeda sonante, no CS(lUl'O, a Junta 
de inquil'idores que, nomeada ·por clle mesmo para conhecer•· 
rios seus. proprios ael'os. o~· absolveu ele toda a culpa e J'OS-
ponsabilidade. \ · . ·· . . 

Como, deante do tal quil:dr·o, não cntt•at• em duvida sobre 
a lisura c a .iustica do inquet•imento,· ·quando os f~ctos, os do
cumc!ntos, as pt·ovas, sobre que elle se exerc.eu, nuo os conhe
cemos sinüo pelo relatol'io dessa commissüo, tão suspeita e 
tão poueo exigente nas suas· rclaoões com o ministro, cujas 
J•esponsabilidades acceitou o encargo ·de averiguar? 

Esses -elementos rfo ·liquidação da verdade, uma vez reco- ' 
lhiclQs, sepal·ados e· entregues ao exame dos clevassantes, dc
vot•iam reuniL·-se em um só corpo, constituindo assim os autos 

' elo inqueritoi onde são a 1basc do l'elatorio, que o cmcerrn o 
que.· llflm o uonrmJ•sn desses testemunhos elllllJli'Ohatorios, dn-
enhc de toda a autol'idade. · 

O lnquorito nflo é o !'Ciatorio dos av.eriguadores. O in
CJIWI'il.o, 1! snJH·efmlo,. n massa de actos eomprovados, aul.lwn
licudos, YCI'il'icados, sobl'e os·· .quaes su exerce ,iuir.o dos 
inwstis:adores, n sua diligencia, o seu tino, o seu rigor. 

,. 
• 

-.· 

• 

• 

/ 

. 

" 

'• .. : ~ 
•. 

. . 

··,:'j 

' ' :~ 

,'j• 

L ~ '•' .. r; 

.'· . 

:,;; 
...... : '.\' 
''•i 

' .. . , ,., 
. ',: 



,.. 

108 AMNAllR DO SllNA.DO 

Opnrneão l.m:mi nnl do inqurrlto que o precede, o relatorio, 
·· analy~a a pi'DI'a obl:idn, c resume as impressões dos peritos.· 

Mas nfio ull.ima a cauôa, rlc que os juizes não são elles, não 
u ll:in,l!'· a ea~1sa, de CJUP l.qrão . de ser ,iui~es, mais. t!lrd~1 a 
,OPlll)no n.,uulwa, u coJ'JlO lc:;JslaLJvo ou os Lr1bunaes de Justrca. 
' Ora, o que se manda, com.' o titulo de autos de inquerilo, 
n~sirn no l.oeantt! aos mii1istel'íos Leão c Belfort, como no que 
l'cspeiln ao min.j,(itto Alexandri·no, csLú mui longe de corres- • 

" pondei' a .esses re9uisit.os. · · . 
· No eoncc,·ncnte ao pcriodo Alexandrino, com especialidade, 

l.nrlo o de que se eompüem os intitulados autos de inquerito, 
vr:m a c.iJ'rar se nas b<·eves dcillaroar;üo's de duns testemunhas, 
n diroctm· gel·al d.a SecretaJ•in da· MadnJha e o rlirector geral 
da Contabilidade da alarinlta, na relac.ão das quantias dis
pendidas naqtiellc minist.e!'io por avisos do ministro e na 
n;;re~ificacflD, pelos seliS nmneros e datas, .dos avisos que orde-
naram essas despezas. . · · . · · . 

'Mas não consta alli o teor de. tncs · avisos, e fallando-se 
na existrmr:in, m·a ele· -í3!l recibos, ora de. 4211. ou 429 do-

. , nurncntos, ora de documentos cujo numero se eleva a '900,· de 
nnn lmm clcs>r~s documentos, at.testativos, juitif'icativos e dis
ei·imináiivos dos var.ios · de~emllolsos, .com que se occupam os 
ayisos, constam os tct·mos, no traslado .que recebemos,. evi
rlencinndo-::~e, des'ru:te, que os, seus originacs se não acham 
nns autos. . 

Ji'altando, porl.anló, nestes elemmt~os capitàes da veri
J'icacão, a que o inquj;!J•.ito se destinava,- do autos de inquerito 
n~o podem f.et· ·nome es~es papeis omissos, Jacunosos, insuf~ 
J'ieir!nt•JS, onde nf(o se encontram esses documentos essenciaes,. 
CJtw, , si :r oram ~ullmettidos aos ol1hos dos membros da Com
missito, ·não chogaram aos desta casa, reduzi~a. pois, a ver 
peJa· vista e a ,julgar pelo ,juizo citt Commissão. administrativa, 
cu,ios trcs membros o ministro. catou dentre os furiccionarios, 
depr!ndr.nti!S nu fai'Ot·ecirJo;; sou8 ,em que mais se podia fiai', 
11fio ]lela ~cvm·idadc, mas pela sua indulgencia. . · -- . 

llotwo nos interessava a relação' dos avisos .que presore
VI!J'am as despezas. J~m hem pouco nos podia satisfazer o 
enn l~t•cim(•J1to rlnst.as, no seu t,otal, ou nas s'uas par.cellas. O 
rpw, aeima de Ludo, nos eumpria saber, et·a a natureza destas,. 
os seus !losLinutarios, as suas occasiões, as suas causas, os 
mol.ivn;; allegar.los om sua· oxplica~.ão; o de tudo isto só po
dc!•iamos vir a ter conhecimento pela. ex:hibição dos avisos, 
110 seu eoulcJ1do, e dos· recibos ou quiLaoõos, no seu texto, 
nns o outros em original, ou por traslado mas inteiros, fieis, 
rmt.hontieados, 'pura não haver duvida sobre a sua identidade 
ou sobro a sua integridade. · · o1 · · 

Soncgad os esses moi os suhsLanciaes de averisuacão, o que 
nos resta, não são os autos elo in1querito, o que ·Se nos envia, 
llli.o rl inqur:rito. Üt'Íl, q que o Senado, a pedido meu; requi
sitou, foi_ pnrlisamenlo. o ·inqu.erito. ·A; remessa, portanto, de 
fJUe J'omós NJI.J'egues, nüo satisfaz ft rcquisicão do Senado. Não 
J·~ccbemos o inrtucrito. Não r·ocebemos Qs qutQs' 4o inquerito,. 
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inoukados nos roLulos orfieiacs de· ambos os ·folhetos dacLY· 
Jographados, que aqui temo~. Apenas recebemos como parl.c 
desse · inqucrilo uma porr:ilo desses autos, -e essas logo as 
monos substanciaes; as menos rclwantes, as menos conelu- . 
<lenl.es. (Pausa) ; 

Sr. Presidente, é im[JOssivcl 1'allar com este rumor que 
se faz nos COL'l'edo!'es. H a Lauto 19gar1 para se conve~sar e, no 
emtanlo, ondfJ ma1s so conversa u em torno ao rccmto, pura 
não permittir qu-e fallem aquelles .que estão cumprindo o seu 
dever. Ninguem é obrigado a me ouvir, n~as todos são obri
gados a não .. rne perturba1· a palavra, a permittir que· eu :fali e. 

W S·J;. Prcsident.e [a.; som· os tu·mpa.·ttos ·e dá ordens 1Ja1·a 
que cesse: o 1·u.mor nos co1'redo1·cs, ·restabelecendo-se o silencio). 

:.:\. dei'iciencia· c magreza da papelada, que, debaixo. dos 
títulos de inrtue1'ito~ c seus a·utos; nos expediu a Secr€taria de 
't\J.arinha, se f.oJ•nam sunsiveis especialmente, como já vos disse, . 
no quu entende com o poriodo Alexandrino. Os papeis gue se 

. iVOs remetteram como cópia official dos «Autos do Inqúerito» 
l'elalivo ás administ).·a~õos Jlarques de Leão e Bell'ort Vieira 
süo mais abundantes. Ahi a accusação mereceu aos tres com
missarias especial desvelo. Os· depoimentos se reproduzem nu
merosos e .insistentes. Aproveitam-se eom cuidado u debu
:xam-se a cúres fortuo as circumstancias ,mais pintW'eseas. 
~<\s funcções- da censura ca1:rogam o mais que podiam sobre os 
dous jinados. Os inquiridores, cm summa, exercem a valer a 
sua austeridade so!Jrc os mortos, que, corno mortos, natural
mente se não haviam de queixar, e como mortos desta época 
esquecida u gozadora, seguramente não toparam quem delles 
se doesse. 

•Ha, porém, nesse ala1•do extraordinarió de uma severidade 
que so apresenta exclusivamente na m!3moria dos .defuntos, 
um luoo car•acterisLico da maneira corno l<sses averiguadores 
l'Cconheciam a sua subalternidade ao. ministro actual e da li
berdade com que elle, r1~0 neste processo, se impunlha •á obedi
cncia servil dos seus processantes. '· 

Refiro-me, senhores; ao topico onde, a 1'ls. 32 do traslado, 
se nos· declara que, em seguida ás declaraoões de dous infor
mantes alli nomeado~,· «foram retjrados dos massos dos do
cumentos comprohatorios dü despezas, apresentadas pelo •Sr. 

· direcLoJ• geral da .Seeretaria da Marinha, Heurique Roclriogu<Js. 
N obrega, os di:wumonl.os 1'!!SC'I'vadissi:ttl!ls, sob n u.mero sr~ssenta 
e no·ve o ~e tenta. e tres, na importancia .total .de trinta ;e dous 
contos dp 1•éis, c cut1'cau.c.l ao Sr. ·vice-alm·i?·ante' 'Ale:carzdrino · 
Paria. de !lkncar, M ini~'l'l'O da Jlia1·iulta. a JlCrlitlo ·deste.» 

Havia, pois, uó"acervo de papeis submeltidos ao inquerito, 
documentos nwis que ?·csc/'1Jados; havia «docU'In'entos 1'eser-

·. •v(uliss·i.m.ps ». Sül? as palavras da commissão mesma, no te~'
luinunho •que al11 exara, do facto. E essos documentos ma1s 
(jUIJ r<Jsorvndns; es.scs « tlor:mncutos 1"t:Sel'IJUdissimos », a com
missão r.lc; inqucrito os subtrahiu, não só, aos autos da· questão, 
mas, ainda, ao archivo do iVlinislerio da Marinha, para os 
liUmir na algibeira do ministro Ale:J.:andrino de !Alencar. · ' . ' ' ' 
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Ora, si-. resu1'va CJnct' dizer re~lllo, ;ogTcuo, r.osponsabi
lidade, mel.illdre no assuniplo sobr·c que rccae essa. nota, claro 
cst(t que quanto maior 'l'or a ·rese1·va d~cla.rada ou rccom-

·. mondada, maior se lm de ropulat· a importancia, ·a delicadeza, 
a valia do ob,jecto, a que essa clausula .disser respeito. !De 
sol'l.e quo, em um processo anele, entre muitos papeis reser
vados, i:il;;;-uns houve rcservaclissimos, usLes se hão de ter, 
uecnssariamontc, 'pelos á1ajs secretos, peloH ma'is deliocados, · 
pclós mais graves da causa, c; como tar,s, pelo fJUC, ·SObre todos; 
nunea, de modo nen'•hum, Ae poderão desviat· do' seu deposito 
legal. / . "- · . . , · 

Destes, porém, ,iusl.amentc, 6 •f]ur;, na especie de qtte .se 
trata, r·esoil•cm .apossar-se .. o destemido miuistro;: e .nos ho
mens· por ello cle'itos para .i uir.r:s da sua, moralidade no in-. 
querilo ordenado não. encàntt·ou si não instrumentos submissos, 
prompf.os a irwondicionaes de semci'hanf.e attentado. Que tal, 
senhores, o ministro? J~ que taes os' seus aquilatadores? Quo 
lacs, 1lo cscrupulo, na correc:c~ão, na inteireza'/- . 

. 'Os documentos ·reseri•atlisshnos, por <isso mesmo· que,. no 
earac.:tcr de reservaelissi mos, a todos o's demais deviam .sobre-. 
levtu.· um interesse, rc1evane ia c considemcão, eram os que, 
i.>rn um inqurJrito, se ·hav.iam de examinar· com mais tempo,· 
er.am os que, em um inquel'ilo, cumpria se apurassem com 
mais rigor, eram os que, em ·inquerito, importava recom
menelar eom .mais empenho ao estudo ulterior dos Julgadores 
da causa; eram, por·lan to, os 'CJUC, rematado o in'querito, cabia 
Jixat· com segm·atu;a mais acautelada nos autos, para. se não 
i nu Li I ir.arem, J!UT'a se não ·estragarem, para. se· não. :desenca-
mi n1harem . . ' 

li\f,as são logo ossos os que as autõi·idades,~a {Juem se com
mci.Leu o inquerito, .desviam e extr·aviam, sorrateando-os ú. 
guarda Jogai da repartit:iio, a que pertencem, para se entre~ . 
. garem ao mini.siJ'O intel.'essado e.m os· esconder, . L'l11 os · cx-
plom:·, em os. consumir. . · · . 

Que outro intuito, .real'moule, poderia elle alimentar, so~ 
negando aos archivos -do Ministerio, cu.io r:;lwfe era, documentos 
do earacter scet•etissimos, par·a os occultar no seu bolso e os 
l'uc.:olhL'l' a. sua casa? Em que sentimentos legitimas e confos~ 
·i:'avcis ·se ,poderia inspil'lll' um secretario ao Estàdo, para se 
as~.cnhorear de uma propriedade publica, e a. converter em 
sua Jll'Opricdade?. . · 

.·,,Ias nilo é só a ct·ilninosa apropriação de papeis de lDs~ 
· tacJu por um membi'O do gabinete elo Ch.efe' da Nar;ão o que 
aqui escandalixa. E', uiJida, a protecc;ão do segredo perpetuo; 

. assegurada aos abusos, de que oram prova os çiocumontos em
palmados. E' o véo do mysterio, corrido sobre irrogulari
ducle", r•xcessos ou crimes, nos quaes o inquel'ito se destinO:va , 
·a dei'J'amar lux. ·C •que um •eonluio ela Commissão r.on1 o mi
nisli'O envolveu para sempre cm uma obscuridade lalvez .it~ 
•~~~~~odi~cl. 1 

, Qut: é •que se conteria, senhoi·es, nesses documentos se-. 
creLissimos, ou 1'ese1'vad·iss·in~ps, comQ n propr_ia .Ooromissãq 
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dll · inquerito o.~. qualifica, para que o Jliui~lro da i\larinlia 
tiveti~e esse empenho em o~ conl'i'seal'? Felizmente, seja por
que nem t.odos os ·etullJll iecs guardassem o· devido sigillo, como 
tantas vezes aeont.ccr! na hisloria dos crimes, seja porque · 
cii'CUJnsti.lincias JH'ovidcnciaes deixa·ssorn i'illl'~l' mn;a restea. 
dr.' eht~.•idade nas sombras dPsla acr.:fln r:ondeninavel, o certo IÍ 
que o abuso não se r:olnutqttr;u sem deixar rastro,· velo menos 
quanto ·a um dQs papeis, subi.L·al~iclos. . 

]~s>e documento que o. alrnh·ant.o :.:\lexunddno guardou nas 
~lia' gavetas,. ou eomo· ar·nm r:ontra:. o seu collega de ·gabinete, . 
ou por um L'asgo ele solicitude' pal'lt eom .o r:ompanheil'o de 
_Gpvemo, que o imnrudent.e escripto .l:omprometto, esse do
enrnento, digo, · rl a r~ pressão directa de um dos episodios, 
sinistros ·e rnemomveis, da ndl'anda trageclia. do SateWte. 

~·ella ho.ie so ;;abe que teve um dos papeis de alta respon
;:abilidade o entfló ?1Iinistro da Justlr;à, desgraçadamente apro
~'cilado ago1·a na PL'Il'l'eitm·a do ])jstricto Federal. Poi em sua 
pJ•esent!U ·que o mal'echal IJlresidente da Republica deu a:o. 
comnu:iÍtdanle dessa r.'Xpediçfw c mela as insl.i·ucr;ões, das (Juacs 
provav·elmente resultoti, das depois, o barbara espingardea
nicnt.o de oito ou der. creaturas humanas, restos da hecatombe 
de der.cmbro. sacJ•i:l'icaclas com iur:l'irel atroeidacle no conV·I~ti 
daquell'e navio, c:u;j.o nome :ficou immortalizaclo pela scena de 
medonhá deshumanidade que nelle .se repres-entou em -pleno 
oceano,. buscando-se a· sua solidão para confidente do. terrivcl 
segredo. I 

Do que alli se passou, UI)Ssa confidencia tenebrosa foram 
t.estemun:.lu~s unicamente o_s ll.·es culpadás ;. o IChei'e do !Estado, 

, ,. .ú se,u. ~ilmstro e .o submisso .executor. de. ord.ens SU.J!erior•:.s;, · 
· o ol!tcml pervertido nos habitas de 'obedJencJa. .passiVa que 

.lhe obliteraram na co!11sciencia os· sentimentos humanos. 
N·cssc colloqui9 ol'ficial de cons•cqueucias ·tão . odiosas nilo 
tiveram parte os oútJ•os membros dn. administraç\ãO, quo prr>
ravelmcnte nada souberam das tremendas severidades appa. 
l'elhodas. sinão depois, sinãó •d:cpois quo· rebentou com.' estam
pido o· escandalo do crime. ·Mas, dil'fcrentes miuisterios ·:&orar;, 
postos, ó de cre1• que innoce~l~cmonte, cm- contribui~ão. O 
da' Guerm concol'l'eu. com a força nrmada, ignorando, na lu-. 
ra.lmente, a ·missão abominavcl que se lhe rc5crvava, c no 
da Marinha' então exercido pelo a.lmiranl!e Marques Leão, &O 
dirigiu- o. ocln Justica estipulando-lhe uma quota . de trinta 
a Lrintà e dous contos para os· gastos ela ~xpedicão projectadtl.. 
Como lm pouco vi.steis, ·Scnhore§, 'o inquerito diz que os dous 
documentos, reseJ•vádissimos, ·embolsa(.los pelo almirante Ale
xandrino· do:·Alcncrit· iiLtcstam uma,,despeza montante, no seu 
tod·o, eTn trinta e·'(]ous ·contos de réis,: .Pois, .bem: os tl'inta, 
desses Ll'int.a e dous, ou Lodos elles, são a importancia do os
cote, em' que l'oi taxado, Iinra o crime do anuo bom de 101l, 
o Miúistcl'io da Mm·iuha; e um desses dous secretíssimos do
cument.os ... a que p almjl'áute· Alexandrino de Aloncm' lançou 
,míio, .é .a carta ~ndQ,;:eç!ld.a ao Ministro· L.eüo pelo Ministro .. . ' . ' ' 
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lli:vn.davia Córrêa 'com essa· requisição, esse pedido ou ess!t 
ordem do 1\Iarecb·nl J?!·e~idunte. Eis n verdade, verdadeira, 
ue!'ta, absoluta, cuja primeira noLicia me chegou por teste- · 
mun h o, !le. CJUe não..J?OSso revelar o nu Lor, visto como as re
lações desse com os mdividuós envolvidos na questão o inJJ i
.hcm de assignar o seu depoimento, c as condiéões 'dfJbaixo 
das quar.s este se me confiou a puridado mo sollam a bocca. 
Mas posso dar ·a . minha palavra de honra em como ossa 
at~eslucão tí de uma autoridade inecu~avel. 'rraLa-se de uma 
possoa, ·cuja probidade illibada, cuja provada fidedignidade, · 
cuja iutcgridadu mO!Ia-! no habito de exercer a ,justiça. a ele
vam acima de l.oda a· :;uspeiia, dtr todo o risco, cte todtt a du
vida. O· informador a que alludo é testemunha do vista; tAve 
debaixo dos 'olhos a carta, por· communica()iio de um dos cou
niventes da facilidade abusiva que m-etteu nas algibeiras do' 
actul\.1 Ministl'o ·da .. Marinha esse documento. Não posso be-

. ~itar, _·portanto, em ]J}e subscrever as deoJaracões, c!)nsideran
do-as como ·de valor capital e decisivo, · iilvocando o honrado 
J)J·esidentc da Republica, afim de que esse papel de Estado, · 
'si ainda não foi consumido pelo seu ·subtractor·, volte ao ur·
ehivo daquella secretaria, para· dahi vir··ter· ús nossas· mão_s 
em original ou pot· traslado. · 

J~mquanto assim não se proceder, nií·O terá o Gover·JJo 
obedecido á l'equisiçiio que o Senado, attendendo ao meu re
querimento, ·votou unanimemente. · 

O que o Senado por esse· voto requisitou é, tios termo~ 
· do meu r·equerimento,- «o inquerito». Desse inquerito são elc
rncnlos car:deaos, pelo seu alcance moral, politico e ..judicial, 
os dous papeis subtralridos. Não no!-os commimicando, J)oiM,' -.. 
o Gov-er·:no não nos communica o inquerito no seu todo; mu- , 
Lila, adulte-l'a. inutiliza ó inquerito, moral o materialmente, 
desfalcandO-'Ihe dós autos as pe1;US de mais monta, violando-
lhe assim, a inteireza; attenlantlo-lhe contra· a verdade, ·lml
dando~o nos seus cffeitos · natili·aes, que eram·. a verificação 
das responsabilidades c o castigo· dos r·esponsa'1eis . 

Tenho, por; conscquencia, que insistir,· ·senhores Senado-
' . 1·cs,. 'no meu requerimento, por vós já deferido, impeti\1ndo 

oul.ra vez a vossa intcrfer·encia, para que o Govel'Ilo cumpra a 
vossa J•equisil;ão cm conformidade cori1 os seus termos, obri
gando o MinisLl'o da .Marinha a se desapoderar do alheio, da · 
propriedade publica indebitament.e recolhida. ao seu domillio 
privado, e remettendo a esta Casa; por c~pia certificada 
ou cm· or•iginal, esses documentos cuja eapitulacão oJfi.cial do 
«i·escr·vaclissima:.- · attesta a súa .gravidade· excepcional. 

Foi, cvident;ementc, a sin:;ular· impoJ•tuncia dessns papeis, 
os . alLos interesses. p~litir.O§ ·.lig~dos. ~p seu conteír.dD;" o que 
levou o it·requicto e1. ambtcwso 1\hm&tro da· ·Marmlla · a SJ 
apossar delle~ como 'Ue uma ·preciosidade .l'arn, siniio, corno 
de um maravilhoso lali9m.an. Mu!Iindo-se com armilS desta 
naturer.a é que os politicos desabusados entram na ·liça <las 
grandes amb.icõ.es, o:pparelhados P.ara os grandes potes. 1\las, 
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como úúio se trata de papeis particulares, 'sinão do valores 
historicos e adrn.inistr·ativos subtrahidos áo archivo da naciio 
·por mãos interessadas em os oxpJ.orar, consumir ou esconder·, 
l'e!eva que, po_r bem ou por mal, se destruni'e o culpado; resli
turndo o alhew, que absorveu. 
· · Os serviços que nessa cond•escendencia criminosa -rer.ebon 

dos membros da Commissão o Ministro da Marinha· expl.i~am 
de sobra a proprina distribuída, que o autor da liberalidade 
quiz jusUfícaJ·, allegando nas informações prestadas, tra
tar-se ele servü;o. feito fór'a das horas do expediente, como se 
diz" no jú- citado aviso de 3 de novembro de 1913, quando; pelo 
~ontrario, .o certo é que o inquerito BO processou .cqm toda a 
1 o.Jga, no lapso de quasi dous · mezes, sem urgencia, excesso de 
trabalho, nem diligencia de espeeie alguma, dentro nas horas 
destinadas ao expediente. ' . .... 

Mas, ao que me consta, não pararam ahi as complacencias 
e ge!lerosidades do Mipistro. O auditoa 'que, por sua escolha,· 
servm nesse inquerito, ·e conveiu na entrega dos taes do
cumentos l'eservadissimos ao almirante -Aifixandrino, tinha, 
com· tres outros i'unccionarios da mesma categoria, tim dos 
quaes filho de S. Ex., um litígio pendente contra a União, 
!Higio no qual pleiteavam elles os· direitos de auditores effe,.. 
ctivos, ·que, uma vez rec.onhecidos; lhes elevariam 06 venci
mentos de 15 a 21 contos 'arinuaes. Pois querem saber .os nobres 
Senadores como se houve o actual Ministro da !\farinha?. An
tecipou-se ao julgamento dos tribunaes (si não mantem, as 

·minhas informações, que creio exactas), sanccionando as rei
vindicações litigiosas, a· que attcndeu totalmente,· já ordenando 

-que de então em diante se pagassem a esses. auditores os seus 
"encimentos na razão de ·21 contos, já mandando embolsar-lhes 
a · differença ate aJli verificada entre ·essa importancia e a de 
15 contos annuaes, que aiJuelles magistrados -percebiam .. · 

Nem é tudo. Si não erram' os meus informantes, a lar-· 
gueza do predigo administrador ainda a m'ais se estendeu, 

·· : re.solvendo . elle eximir· os -v.éncimentos desses i'unccionarios ao · 
imposto que os ãuditorés ·de guerra até a;o·ra pagam e cuja 
dispensa o .Congresso Nacional a· todos tem recusado. · . · 

Os factos, com que me acabo de occupar, demonstram. exu-· 
bcra:rttemente ·não monos de tre! cousas entre si diversas e 
todas capitaes. · . . . 

Demonstram,· primeiramente,- que· os papeis enviados Pelo 
. Mini~t~rjo da .Marin1ha. tí Mesa desta Cama·./: . não satisfaz. em ·á . 
reqursJcao do Senado. . . . , . 
· Em segundo Jogar, demonstram· qui) o actual · d.et(mtor 

dest,a 'pasta varreu da sua administraÇão tOdos os escrupulos·. 
Demonstram, emfim, que, sob- a influencia desse acjmi

. nistrador, até as medidas assoalhadas ·como actos de, energia 
contt•a os abusos e. dolicto.s; redundam em occasiiio · de novos 
desregramentos -c ·crimes. · · · .. · ·. . · · . . · . -· . 

Vol, VIII ·' 1· 6 ' . 
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A titulo de sanear os costumes administrativos, manda-se 
· proceder a um · inqu'erito sobre o · espólio -de . certas adminis

trações. Mas quando, na liquidação delle, se chega ao escon- · 
derijo do peior, do mais clandestino, do mais obscuro, do mais 
escandaloso na ·delinquencia · official, . o proprio Minist.ro que 
ostentava desprezar todas as conveniencias, romper com todas 

. as consirl(lmCõcs, para servir unicamente á verdade e á mora
lidadé, é quem assume o papel de receptador voluntario, de 
encobridor solicito, .de compadre vigilante, para furtar ii acçã'p . 
da lei ou á sciencia 'da Na~lãO as grandes culpas. 

Com isto, por_ conscquencia, me seria licito dar fim aqui, 
oscusundo-me a maior canceira, tão inutil, porventura, .afinal, 
como toda·.a que até agora tenho ilespendido. Mas não quero, 
penso que não devo deixar serr; uma exploração mais detida 
a tarefa que me/ impuz, abstendo-me de vos dar uma . idéa, 
.quando ser possa, approximativa do já agora famoso inquerito, 
em si mesmo e nos faptos de que devassou ou a que se buscou 
esquivar. •· . I · 

Na perquisicão que se . lhe incumbiu, a Commissão não 
usou até ao 'cabo dQs·mesmos pesos ·e medidas. Emquanto lidava 

· com o ministeriQ Marques de J.eão e o ministerio · Belfort, 
oot·tou como escalpello em ,mrne viva, dissecando com o rigor 
de anatomista, talhado com indifl'erença, com miudeza .e· com . 
afinco, pondo em relevo as menores irregularidades que se ·lhe 
deparavam. · - · '. -
· Esse não foi, porém, o n;ethodo ·a que se ateve quando 

atirou pela administração Alexandrino. · · 
O almirante Marques de Leão deixou no c0fre da secrec 

taria todos os. documentos comprobativos .das suas despezas 
Teservadas·. A .Commissão, ahi, destacou e · miudeou todas as 
parcellas,. exercendo, ao considerar o .emprego. das sommas dis
pendidas, uma critica csmerilhadora com. relacão . a cada pa-
gamento. · " 

Do · almii•ante Belfort Vieira, .que esteve no Governo 19 
mezes, só a seis destes se estendem. os ·documentos existentes· . 
<Juanto. á .despeza. No que toca aos demais trese, os documentos · 
que deviam justificar o desembolso de· cada quantia com a 
quitação do credor pago se .substituíram por simples resalvas, 
dadas pelo Minist,o, de seu proprio punho, aos í'uncciGnarios, 

. que, por incumbencia deli e mesmo, pagavam, ou . recebiam. 
Evidentemente não se pódc articular. cousa ·nenhuma·, em 

defesa ou e:xculpação .·da um t.al systerr.a. · Não pó de haver 
processo mais ab~savel, mais ·tumultuaria, mais sem garan
tias para os interesses do Thesouro, para os direitos dos 
credores, para a r()putacã.o dos ministros,· para a limpeza 
da administracão. · Com e!! e não teve piedade a Commissão, e 
nllo haveria que lhe ·extranhar a .rispidez, si no rest9 do seu 
trabalho se guardasse igual· severidade. 1 . 

Mas; em chegando o MiDisterio Alexandrino, os censores 
po~ elle designados, já não o sujeitaram a normas tlto exisentes. 
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fAJhi a Commissão ora .toma eng!obadam1enLe as despezas, ora 
lhos contorna as .escabr.osidades, colorindo-as. euphemicamente 
com. o matiz . de rubriilàs indulgentes,. ora,deslisando po1· ellas 
ao de leve; as enverniza cqm um :aspecto. de leg!llidade: Sem 
1·ecorrer, pois, aos documentos 4os. autos, 1mp~ss1ve~ ser1a co
lílhecer nos· seus traços caracter1st1cos a P.hY.S10nOmla moral e 

. legal dessa administração. _ · · 
· . Felizmente outros sU:bsidios,_ pondo á. nossa disposição 'in

formações e provas eloquentes, nos habilitam a estudar P.OL' 
menor, em muitas circumstancias expressivas da sua realidade, 
esse ministerio votado ú: desordem e á desorganização. Gra~as á 
'brecha que por ahi se nos abriu, a subserviencia da Commissão 
não prevalecerá e poderemos rasgar á verdade uma clareira, 
por onde se nos descubra o que:-se quiz acobertar .. : . · 
· Como a investigação de :r<Iue se trata aão teve por objecto 

· sinão desvassar dos abusos oooorrentes, de 1906 a 1913, :no 
1\Unisterio da Marinha, em materia de gastos reservados, cum
pro; antes de encetaz·mos o assumpto, esboçar aqui certas noções 
elementares quanto ao mecanismo administrativo da despeza 
:flublica, designada sob esse qualificativo, sua p_raxe, seu jogo,· 
su.a legitimidade ou illegitimidade. 
· Ne-ste particular a concepção que, :antes de mais nada, 
r'eleva ter ém ' mira, é a de que,- no em,l!rego de uma verba 
reser·vada, ha uma differença essencial entre a legitimidade· 
e a moralidade. Um dispendio irreprehensivel quan.to á sua 
legitimidade, póde se· resentir, essencialmente, da maior im~ 
moralidade. Freios positivos· não existem sinão quanto á.. ille
galidade. A.immoralidade, ahi, não encontra sanccão material 
_que a possa cohibir .. . · . 

' Segundo . o regulamento do Tribunal de Contas um Mi
lil.istro se póde valer de qualquer .verba consignada no orca
menta da sua pasta para acudir a um pagamento reservado. Em 
taes casos, p,nra os effeitos legaes da verificação ás suas contas 
·nesse tribunal, basta que o ministro declare a quantia gasta, 
a conta e a verba de onde à tirou, e envol\'a o dispendio sob a 
!!lOta reservado. Taes dispendios excluem, por (lefinição, por es-- · 
senofa, por. necessidade, a indicação do seu objecto Jl 

O Tribunal de Contas, que, ante uma despeza -not'mal, tem 
que apurar a realidade da verba invocada e a legalidade da 

· sua applicação ao caso emergente, fiscalizando o emprego dado 
-ao dinheiro, quanto á cou~a em -que se despende,-quando 
se trate de uma despeza reservada, não ha de verificar sinão 
-a existencia ·de saldo que á comporte, na verba por onde o 
ministro pretende que corra essa. despeza. 

. Assim qu'e, em principio; todas as despezas reset·vadas, 
C1Jj.O pagamento sai de verbas não exhautas, . são legaes. A 
lei não exige que os ministros digam uma pal·avra sobre o 
destino especial da quantia empregada. Basta· que de reser
:vada a classif~quem e lhe .assumam a responsabilidade. Mas 
as despezas que, satisfazendo assim as modestíssimas exigenoias 
da !e1, .escaP,am á sanc.cão dos · tribunaes colistituidos, ~ 
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llOl' isso evitam a da opinião publica, a da ~ribuna, a da censura 
parl_amenLU;l'. E, .qua_ndo se ins~au1·t~ o ~lenario sobcra.no dessa 
JUstlca, ,cuJas lms sao as da conscwnc1ií c da honcsL!daclc, as 
despe~as reservadas teem de so expor ú luz do sol, rôto. o véo 
da immunidade que •as cobria, para se averiguar si preenchem 
as condicões de moralidade, a saber, si attenderam ao bem 
commum, si obdcceram a necessidades nacionaes, si acudiram 
a ·compromissos justos, · si remuneraram'· serv~cos Ie_gitimos 
e reaes .. : · · 

E' o que succedó nos inqueritos desta natureza. Ahi. não 
se cogita unicamente de saber si a despeza era legal, mas 
ainda se foi .honesta, si o titulo de reservada não era, um truque, 
para dissimular favores illegitjmos, ou negoüios inconfessaveis~, 

. Mas as ·p_astas militares franqueiam •aos seus minis~r.os, 
nesta materia, um campo de abusos, que lhes é peculiar a . 
ellas sós. · · 

Nos mi~isterios onde não h a pagadm.'ias (e todos os civis 
estão neste caso), .só é dado aos ministros mandarem1 paga·r: 
despezas não justificadas, isso debat"'o da sua responsabilidade, 
lançando-lhes a no~'tl de reservadas. E' o que prescreve a 
legislacão do 'rribunal de Contas. E, quando assim o fazem, · 

· a acção deste reduzt!'Se a verificar si a verba designada ainda 
compiJII'La nos seus recursos o dispendio que se determinou •1 

Nos ministerios militares, porém, os quaes, entre ·nós, des" 
fructam o extravagante e ruinoso privilegio de terem as suas 
.pagadorias .especiaes, os pagamentos ordenados pelos mi" 
nistros se executam, · porque assim. digamos, em casa; inde" 
pendentemente do prévio registro commettido .ao Tribunal de 
Contas .. , Não tendo a pagadoria, de .que dispõe eada um desses 
ministerios, idoneidade para ·contrariar ordens ministeriaes, 
os .pagamentos que ellas determinam teem de •se cumprir, 
comquanto não reservados, embora ainda sem o assentimento 
do Tribunal de Contas; e desta facilidade material ~e apro-: 
veitam . os ministros, em lhes convindo, para eximir abusi ... 
vamenLe .qs avisos não rese'I'Vados,-como si reservados fossem, 
ao prooesso legal de comprobacíio das . despezas que ordenam.: 

Desta anomalia· os exemplos reprovados, que nos dépara. 
· este .inquerito, cabem todos. ao ministerio Alexandrino, sob 
o .qual as ordens concernentes a· pagamentos, discrecionarios, 
ernbo!'a não se expedissem median~e aviêos reservados, eram 
cumpridas como si . reservados i'ossem esses avisos, soi'Irendo 
apenas uns e outros, indistinctamente, o summario processo, 
que, I og.almente, só aos l'eservados guadra. 

:Mas, antes de chegarmos a administracão deste ministi·o, 
que; aliás, si bem que seja a ultima examinada no inquerito, 
é chronologicamente a llrimeira das- tres, c,onsideremos . as 
duas que a .precedem,. a eomecar pela . do· almirante Ma~ques 
, de Leão, sobi'.e qúe antes ,4e toàas re9ahiu n .d.evassa •. 

/ 

• 
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MIN!STEniO MARQUES DE LEÃO 

.. 
· .O MinisLTo Marques de Leão requisitou para pagamentos 
de caracter reservado, em avisõs reservados, 2CH :500$, quantia 
de que deixou de saldo ao seu successor 15 :767$52'01, tendo,: 
.portanto, gasto em pagamentos desta naturer.a 245:732$480; 
como se vê a pruginas ·1.5 do traslado em que o inquerito nos 
,chegou ás mãos •. 

Os· pagamentos cfl'ectuados foram: 
:nratificaçúes a empregados da Secretruria, etc.:.. 73:087$600 

O ministro, que distribuiu .essa importancia, deu gra
tificações em dous Jinaes de anno ('1910 c 19H), algumas pre
vistas na lei do orçamento; teve de acudir a serviços extra
ordinarios,· decor:rentes da revolta dos marinheiros; attendeu 
a outràs gratificações; que são de praxe, como as que se cos
tuma dar pelos serviços de redacção e revisão dos relatorios, 
or.camentos, regulamentos e mais trabalhos alheios ao expe
tiiente ordinario das secretarias. 
· Ao D,r. Clovis Bevilacqua, 201:000$000. O pagamento desti
nado a retribuir a esse eminente. jurisconsulto o trabalho, 

. que se lhe commettera, d~elaborar, o Codigo Penal 'Militar c 
o Rét;ulamento Disciplinar, effectuou-,se debaixo da responsa-

. bilidade do ministroJ não porque a despeza fosse illegitima, 
mas ;;impl•esmente para . evita1· a demora com a solicitação 
de ·credito· ao Congresso. Esse trabalho . fõra encarregado ao 
Dr ... Clo'vis ·com~ a autorizaoão do Presidente da Republica. 
i\o presidente da Camara de Angra dos Reis .. · .. 
·Destinado a pagar ·o· ~usto de parte do terreno 

para a Escola de Tapera, bem. como · as 
despezas do imposto e escriptui'a: 

~t\.·o .Club /N'ra,.vai .•.. · •..•... · ....•..••• ~ .. · ........• 
. Dispendio com bailes e banquetes a Officiali

. dades de esquadras estrangeiras. 
A' Ga:etâ da T,arde -publicações ............ ·' 
Pagos ·em diversas parcellas ao Sr. Victor· da 

Silveira. 
' 'A' Folha .do Dia, umá 'transcripcão ........... . 

Ao Jornal do Commm•C'io, uma transcripciio .... ·. 
Despezas vencidas 'na portaria: ................ : ~ 

' Despezas habituaes para. a alimentação· do pes
. soai que trabalhou extraordinariamen.tc du
rante a revolta. 

, •. t . . 
-r1.U OffiOVClS .• •• o •.••• • , •••• , •••••••••••.••.•••••• · 

' 

17:284$000 

:18 ;1896$000 . 

7:700$000 

340$000 
' 50$000 

7:866$740 

'· 

7:247$500 
· Desta parco !la· 3:50:0$ ,col1responclem ÍL quota, com que 

entrou· o 1\Iinisterio da'·Marinba para n compra ·do auto.movel, 
. . 

' ·"''/ 
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que deu Jogar a discussão travada, ultimamente, entre os· 
Srs. Teffé e Barbedo, e que se destinava ao palacio d() G()-. 
verno. O resto foi dispena~do com automoveis · empregad.os 
na época do levante da mâfuJa, etc. 
Q()nfeita'l'ia Paschoal. ........... "' .... : .... ~ . . . 9 :923$900 
:A officiaes para representacã() ...• ~. ... . . . . . . . . . 15'_:049~100 

Despezas feitas por officiaes postos ás ordens de chefes 
estraDJgeiros e por outros, que acompanahvam officiaes · es.:. 
tran_geiros: . · · · .. . 

' . 
Ao almirante Souza Lobo ........ .'. . . ... . . . . . . • . 7:400$000 

• 
Despezas com. () tratamento de -um filho, official de ma-' . 

rinba. 
Desembolso evidentemente irregular e injustificavel. 

~o engenheiro RosaUJ)() de Almeida,. gratificação . 
p()r serviços extraordinarios .......... ~ . . . . . 3: 000$000 

' 
O Sr. Presidnte- Observo a v~ Ex. que a hora llo expe ... 

diente está terminada. · · · 

. O Sr. Ruy Barbosa- Peco a ,y. Ex. que ·consulte o Se.o. 
nado sobre si me concede .meia hora de prorogacão. . 

.:(Consultad(), o Senado concede a prorogacão). 

O Sr; Ruy Barbosa (continuação); 
' .. 

Ao . almirante Alves Gamara .... , ................. . :. . .• ·i :200$000 

'Acquisição de 4!00 exemplares dé urotrabalh'o de su~ àu .. ' 
toria. . · · · · · }.' 

' . 
. Duas esta tuas .............. ;, .................. _ ... ... 720$000 

'Adquiridas para premios de Clubs de Regatas. 
Dous revolveres ..... .- ........ · ............. ,:,. ............ · 1120$000 
Ao almirante Jaceguay. . . . ... . . . . . . . . ..... . ... ... . . :1.2 :000$,000 

•Compra de suas· obras, .conforme compromisso tomado pela 
. -administração anterior, isto é, p_elo almirante :Alexandrino,.) . 
. Emprest.imos a diversos ....... :.................... 2:150$000 

Tres secretas (gratificacoos. do periodo d'a re- ... 
volta) . o o 0•0° o~o o ~,~O o o ... o O o•o O o 1 o O•l o ,O o 

0 
'o O o.o••',o.o o[ ::t'00$000' 

Camas e almofadas ....... ;........................... . 85$000 
Para serviço de um destacamento que aquartellou no fA:r..; 

sena!,· durante a rev!Jlta. 
·' 150$00() 

335$00kl' 

Moraes Costa & Comp ............................. . 
Dr. Joã() Lopes Rodrigues, chefe d() Corpo. de 

!Saude .. o •• : ••• . • •••• .'.•'• ............... - •• , • .,:_, ..... o1 

Disperidios com a remoção de doentes .. 
'I 

• 

... 

• 
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' o 

Refeições ........... ~· ......... ·-· .................. . 
·Pedro Plinto ;Monte·iro ... ·····. o!o. ·····I ......... ·~·· o 1 

· Trabalho da planta da Escola dá Tapera~ 
Dr. Lucas Blcalho ........ ~ ........ ··-····· ... · .. : .... · ...... . 

H9 

iSUOOO 
i :000 •. 000 

Pagamento de pas~agens a que não ·tin!la direito.· . 
Ao commanda~te, ho,ié almirante A:delino Martins 3:000$000 

Despeza irregular, a titulo de auxilio ao tratamento de. ' 
um filho. ' . ·. · 
Ao peJsoal da Imprensa Nacional1 gomo. gratifica-

. çao por trabalhos para o mm1ster10 ...••..• 
A-o commandante .Mavques Couto. . . . . . • . . . • . • • . 

Para uma viagem em serviço a Friburgo. 

1 :800$000 
sooeooo 

:A: um official ·em missão secreta.. . . . . . . . . . . . . . 717$000 
co\! Alberto de. Gusmão ...... • ..... ,.. ... ...... ...... ... 12:000$000 

' · · Gratificação de praxe pela ,elaboração do relatorio. 
Compra de uma caneta de oro. . . . . . ... . . . . . . . . 200$000 

~ caneta serviu para l!wrar a acta de inicio das obras rla 
Escola .da Tapera o desappareceu e mseguída. (Hilaridade). !t 

A 'Antonio .Dias Lima,. .................. -··· ........ · 4 :284$0'00 
· ·Presidente. ·da Gamara Municipal de :Angra, para. a re- . 

copcã:o do marecf1al Hermes. Despeza indubitavelmente in- . 
,iustificavel. · . · . .. . 
A co\lfredo ArthÚr de Fjgueiredo. . . . . . . . . ...... . . . 500$.000. 

NãÓ se sabe •quem •seja, neni o serviço allegado, que se 
remunerou com tal quantia.. · · · · 
lo\! diversos como gratificações.. . .. . .. . . . . . .. .. 980$000 
il,)ospez~s de càraoter reser.vado. . . . . . . • . . . . . . . . 32 :000$000 

Realizadas com a expedição ·do Satellite, organizada ex-
. clus.ivamente pelo Ministerio do Interior,· que, entretanw, de
pois, como já vimos, -exigiu do Ministerio da Marinha, essa 
l]luota. Os documentos comprobatorios .dessa despeza 1foram 
arrecadados, ·.como já se disse, pelo :Ministro Alexandrino· que, 
ao que consta, mais t!Mrde, com elle presenteou o Ministro. Ri
vadavia CorriJa, livre, assim, da pres·enr,a desses papeis ac
eusadOTes nos arohivos do Governo .. 

... 
Indemnizações a estrangeiros, etc. . . . . . . . . . . . . . 3:318$020 

' ' ' 

Esses estrangeiros ·eram empregados em servioos do Go
verno, na ilha das Cobras, por occasiiío da revolta. 

Como se vct•ifica dessa relacão, poucas são as despezas, 
que, .sob osso ministorio, se podem taxar de irrcgúlares. Essas 

. mesmas, a~rov,citaJ·am a camaradas em circumstancias .dif-

!.'' 

• .r• 
" 
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'l'ictils, sem redundar nunca .em pr-oveito;·· moral ou. material, . 
proximo ou remoto, do ministro . 

.Passemos agora ú 

• , · · AIDMINISTRAÇÃO BELFORT -' 

Os documentos deixados vor esta . são em -numero dimi
nuto, rclat!rvamente t\s somma·s, qúe se gastar.a1,11. 

· . Ef:Cectivamente além do saldo, que lhe f1cou do seu an
tecessor, na imporbancia de 15 :767$520,' recebeu· a Contadoria 
da M!lil1in~a, . durante essa _ g·ei!1encia minis1terial,' mais 
.\45:524$340 P·I!Jra pagamentos de caracter reservado; o que 
eleva as despezas de tal caracter, desse período, a 461 :291$860, 
visto _não haver. ellc deixado s·a;ldo. . 

Foi nessa administraçã·o que se introduziu a praxe con.:. 
demnavel de tomar o Ministro a si a responsabilidade total 
pelas despezas reservadas, fo.rne~endo ao empregadó, . a quem 
confiava dinheiro para· os pagamentos, documentos 'de qui
taç'ão a lobal, em troca ·dos documentos de quitac;.ão . parcial, 
que recebia e guardava como seus. / · 

Assim . só existem· documentos em . comprovacão das ·des
pezas, que se fizeram de 4 ··de' ·feV'ereiro a S" de setembro de 

O -1912, documentos de onde se apura esta distribuição: .· . 
Despezas miudas pela portaria .......... · ........ - 17:729$500 
.A administração Leão, em 14 llllezes, nos quaes se · · 

abrange o período 'da revolta, . gastou com . 
essas despezas apenas ................ ·....••. 7:866$740 
Occupando-se com esta verba, diz a' Commissão : 
«Das . c01Ítas que a justificam vê-se tudo: · desde o café . 

·até o champ'agne; desde as flôres até os almoços, merendas, · · 
Jantares, au'tomoveis diariamente. carros .. cor~as funebres, 
toalhas para rosf.Q e banho, quinquilharias e muitas outras, 1 tudo. a preços excessivamente exaggerados, · destinados ao ' 
Ministro, ao director geral da s.ecretaria. aos officiaes de gabi- · 
nete e demais serventuarios da secretaria. · 
· . «E só assim se comprehende como . attingiram a .quasf 
18 contos em um espaço de seis mezes. A discriminação de aJ-. 
guns dos artigos, comprados por conta das «despezas miudas~· . 

· com a portaria, dá idéa bem nítida dos abusos praticados. 
Assim vê-se que, só durante o mez de jtlnho, com almoços para: 
o director geral e óútros serventuarios. se despendeu a quantia: 
de 480$; com automoveis. a de 4 :010$; ~m fronhas para as' 
almofadas do. automovel do Ministro. 300$; com champagne, 
'48$; com perfumarias. 125$; com enfeites parà o gabinete, 
100$; com escovas. sabonetes, pentes •.. guardanapos e toalhas 
de rosto, 17 4$; por outra conta, com escovas para cabei! o, para 
unhas e sabão, 194$; com bebidas. 107$; com charutos. 35$; 
com cigarros. 4$; em dinheiro, tomado pelo capitão-tenente 
Dias Vieira, 695$ afóra·75$, que ficára restando dos 200$ ·quo 
,iá tomára, e em' relação aos quaes só apresentar~ conta de 
125$ gastos em perfumarias, como acima 1'icou dito. 

' 

. ' 
' 

I 
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· «Convém,· ainda, ponderar que de nenhuma das despezas 
acima mencionadas exhibiu o director documento, q·ue provasse 

. a.ordem .do Ministro autorizando-as, nem mesmo sobro as que 
lhe dizem respeito; pois o que apresentou, é uina cartr. do 
chefe do gabinete mandando-lho dar a quantia de 12:524$34.0, 
p-or ordem do mesmo Ministro. . . 

«Sem, comtudo, duvidar da veracidade de taes despezas, 
procurou a Con1missão, entretanto, como era de seri dever, 
syndicar do assumpto, · chegou á. conclusão de que o Ministro 
requisitá.ra, por meio de avisos reservados, á. Contabilidade da 
Marinha certas quantias: que eram entregues ao director geral 
da secretaria, e este ia satisfazendo ás requisições, ora· por 
ordens verbaes cjo respectivo Ministro, ora por •cartas e bilhetes · 
dos. officiaes e do chefe do gabin:eto em nome ·do mesmo · 
ministro. . 

<~:Sem.prettmder·.a Commissão entrar na apreciação de some- ' 
lhante praxe, assignala, todavia; que ella difficultou os seus 
estudos, poJ.:.que ficou ·impossibilitada de conhece1• a verdade .. 
, · .«Entretanto, 'dessa praxe resultou, sem. duvida, a facili
dade do se despenderem ayultadas quantias,. cori}o o provam 
as contas de «despezas · miudas com a portU!rJU», as quaes,. de 
4 do fevereiro· a 3 de setembro de 1912, ascenderam á. impor-, 
tancia de 17:729$520, constituindo a média de quasi tres con-
tos m'ênsaes. · · 

Pequeno nl1o foi o estudo da Commissão para. chegar a. 
essas deducoões, e menor não foi o seu esforço pa,ra entrar na 
apreciação da applicaoão das quantias despendidas; por que, 
conio se· vil das suas proprias declarações, o director nunca 
Jlrotocollmt as despezas, nem possuía escriptttração, pela qual 
·se pu.de.W.! '1-'tl1' a cm•aa e descaraa das quantias 1•ecebidas e 
despendidas.»~ · 

' 
«l4.ttt01' do inquerito, por tra-slado, folhas 42 a IL3. » 

, I lo 

Ahi está retratada, . na parte cftncernente á despeza pu
bli-ca. a administração n!avn\ sob -o Go\"erno Hermes, que veiu 
·restabelecer a ordem, a lei, a moralidade nas cousas mil i-
tares. -, · 

.Dentre as outras despezas que a Commissão de Inquerito 
registrou no tocante no decurso desse exempl:or semestre., se 
notam· estas: 
Com autotnovei.s · ................ ~ .. .' .... : .· 3:897$000 

·Convem notar ·que o Ministro. dispunha de automoveis 
" officiaes, além de embolsar mensalmente 1 :000$, para despez!i 

do transporte. · . · . · . 
\Com um retrato ...... ; ............. ~ ......... ·.... 1 :500$100<f 

E' a offigio do marechal~ Bem exiguo saorificio pnra ac" 
'quisir;ão de tn~nnha utilídnde. 

: ·, 
' ' •':t ~1 
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O inquerito nos não . diz se lhe suspenderam, por cima 
ou por .baixo, a figa do costume contra a urucubaca. 
Com objectos de photographias ................ ,... .•• 5.&0$000 
Com o director geral da Secretaria. . . . . . . . . . . · 112 :524$240 
. 'A\iuda de custo e passagens de ida á Europa, e volta, para 

. elle e os ,seus. . . • 
Com o 'almirante Adelino Martins ............. r. • ••• . 2:0100$000 . ., .- ~ 

Para .o enter"ro de seu filho. E' irregularidade que escusa 
commentarios. · · . 

Outros dispendios enumera a Commissão, classificados, 
eloquentemente, deste modo: · . ' 
De gratificações abonadas aos funccionarios da 

Secretaria e da Contabilidade, na importancia 
de um mez de· vencimentos1 aos do gabinete, 
na razão de um 'IJonto de ré1s ao sub-directór, 
na de · u mconto e quinhentos, mais as , des-
pezas d~ portaria,. automoveis e uma corôa. 139:000$000 

Ao Cluo NavaL ....................... , ... . ... . ...... f.5 :0001!1000 
Uu retrato do almirante Bélfort. . . . ..• ... ..... ......... 5 iOOOI!IOOO 
· · Este valeu por mais tres, dos do marechal •. 
:Publicações. em jornaes ............. ,_.; .. ; .. ~, .•. ; ... .,, 9:0001!1000 . . . 

' ~ . o· que tudo pe~faz a somma de ....... ; ...• f.68l:000$000 

Dos 233 :OM$, em que, no conselho. de guerra instaurado 
ao chefe do gabinete desse ministerio, ·se apurou montarem as 
quantias distribuidas aos auxiliares do ministro no seu .gabi
nete, couberam, termo médio, a cada official i5 :000$. Isto 

·embora. já tivesse havido, si bem que ··em proporções menores, 
outra ·distribuição de gratificações. · · · · 

·Os .abusos cresceram, bem se vê (como da naturéza. do 
mal é medrar sempre, quando não atalhado), cresceram, digo, 
do ministerio· Marques de Leão para o ministerio Belfort 
Vieira. · . · · 
. .'Ma,s si já estavamo~ em desenvovimento no mlnisterio 
Marques· de· Leão,. é porque se haviam semeado, anteriormente,·' 
no ministerio Alexandrino de Alencar, a qrue aquelle succedeu · 
immediatamente: 

Consideremos, . pois, agora a 

'· 
ADMINISTRAÇÃO ALllXANDRINO .(1906-1910) t· . . . 

• 

Ahi vanios encontrar a raiz dessa desordem administrativa, 
que, implantada . oom a primeira gestio desse ministro, cul- .. 
mina a sua ·gestão actual. . 

Já vos c:hamei; senhores, a attenção, de .passagem, para 
o· facto que esse ministro, na sua administração de 191()17 n 
:!910, valondo-sc de não ter a pagadoria da,Marinba autoridade 
para se oppôr aos pagamentos ordenados pelo ministro, re-

' 
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• 
quisitou grandes sommas destinadas a pagamentos,. que se Iam 
r·ealizar debaixo da sua responsabilidade, , não .só quando no
tados r,om a clausula de reserva, .que os cobre legalmente, 
mas ainda quando não ·legalizados com essa clausula de re
servados; na .auscnBia da qual nenhuma discrição tem o mi
nistro para autorizar. despezas não previstas no seu or.camento., 

. 'Durante essa administração gastou •o almirante Alexan
drino discricionariamentc 358:582$. Mas, nem tudo em des
pczas rese1·iJada.s. Desse total, i43: 492$ se empnegaram em 
gastos, cujas ordens se expediram mediante avisos não reser
vados contra· a lei, que, onde a materia não i!'Or de· caracter 
reservado, 1~fio admitte o dispendio sinão quando se achar aver-

.• h ado no orçamento. 
Esta, a primeira illegalidade .grave; a .primeira contra-

. vcncão formal da lei. verificada em um inquerito aberto com 
o presuppost.o de não haver na adminis~ração naval despezas 
oxtraórdinarias sinão as •que por .;;ua ·natureza com o assen
timento da propr.ia lei, escapam á sua fiscalizacão. 

Os outros dous ministros, contra os quaes o actual mandoU: 
abrir a .sua ·devassa, só se atreveram a gastar ·á discricão, 
cruando a materia lhes parecia caber na categoria. das des
pezas reservadas. O almirante ~\lexandrino prescinde livre
mente desta condição legal, para . gastar no seu talante :fóra 
ela lei elo orçamento. ~o\té aqui. observamos irregularidades,. 
.arhitrarir.dades c immoralidades lP.aaes·. De ora em deante,. 
remontando ao primeiro ministerio Alexandrino, comecamos 
n ver. a arbítrio fóra dos termos em que a lei o autoriza, a 
immoralidade, mão por mão, abertamente com a illega!idade.1 

Os documentos que deviam comprovar es:sas. despezas, 
reservadas ou não, escasseiam no inquerito enormemente. 

«!Não é· de esLranhar, observa a commissão, « que .ele
vando-se a quasi 900 o numero dos documentos,· se tenham 
extraviado alguns ~. (Inquerito sobre a administraç§.o Ale~ 

·xandrino, fJ.. i3). !Algu'IM? •Como assim? . .Si os documentos, . 
de que se trata são os documentos de paaamento, isto é, as· · 

-provas. de. que os dispendios ~e realizaram, a commissão est;l: ·· .. 
cm contradição flagrante com sigo mesma. Ella propria de- ' 

· clara a fls. · 9 •que não encontrou sinão 421 documentos, cujo 
numero; na folha subsequente,. se eleva · a 429, e · que n!o 
podem ser sinão .os recibos, de que falla a fls. i·2, .mencionando 
ahi 439; Si os documentos, pois, que achou foram apenas 422, 

·ou 429, ou 439, e os documentos que deviam existir, eram. 
ella mesmo é que o diz, não menos .de novecentos, clarõ está 
que os documentos desencaminhados sobem a mais de 570; .o 
que, erri uma somma de 900, representa quasi 60 %, do total.,, 

:As despczas discricionarias que sobrecarregam a primeira 
administrac~o Alexándrino, estãio, p'ortanto, na sua grande 
maioria, incorporadas, estão sem documentos de ·sua realidade., 

· Vejamos, porém, essas despezas, de muitas das quaes, 
para supprir as lacunas de um inquerito, rvos trago. aqui os 
dr)cumentos photographados. 
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ANNAES DO SENADO '·' 

. . 
"Dinheiros enviados par111 Escolas de L~rendizes 

Marinheiros, em diver~sos Estados, e arsenaes, ..•.•••• 
36 :9!H$1õ0,»· • 

/ . .· Foram enviados para saldar compromissos •que deviam 
ser att.enclidos por ve1•bas esootadas, que constit1:w illegalidade 
_gr•osscir·a, porquanto não ú, na realidade, sinão estornar verbas, 
quando o ·recUl'so legal era solicitar reforço para as que ti-
nham arr'cbentado. · · ' 

' 
~ Réprescntar;ões, comprehenclendo recepcões, festas, 

llanquetes, etc.,. a esquadras estrangeiras, ,.52 :3/10$100. » 
Ent.rc outras ~espczas comprehende esse total: · • 

1 
Auxilio ao Clull dos Diarios, por intemedio do 

seu presidente ..... , .......... • ....... :.... 10:1000$000 
Auxilio ao •Cong.ref3_so Brazíleiro de Estudantes. 1 :000·$000 

... çento e vinte bouqnets para peito, comprados a 
. Coetho · & Góuvêa. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . • ...... . 50$000 

<Dinheiro .entregue ao proprio ministro ·para des-
pezas com officiaes da esqUadra americana.. 3 :0<00$000 
Aqui estt\, senhores, a photographia desse documento, que 

f.rm .. no nlt.o, a rubrica do ministro, cm um Alencm· .. com l 
dnphcado. . 

O tr~xto reza assim : 

~Entregue ao Éxmo. Sr. ministro1 por intermedió 
do capitão-tenente 1\'Ial·colíno Alves de ISouza, para pa
gamento de desp.ezas com a offícialidade 'da ·esquadra 
americana, 3 :•000$. Em 17 de janeiro, ·908.» 

' . ' 

Note-se bem· o caracter indece'nte desta familiaridade, 
assumida pelo ministro nas suas relàções com a contabílídade 
navaL A despeza não se realiza mediante um •funccionario, 
incumbido pelo ministro de a pagar. Não, · O ministro, tque 

. ordena o pagamento é, ao mesmo tempo, quem o recebe •. Não 
JJ6de haver maior indelicadeza administrativa,' maneira mais. 
suspeita de presidir tí 'gestão ;.ct{l um ramo· da Fazenda Na
cional .. O ministro, ·CJhefe supremo da contabílídade, autoriza, 
oxiga e recebe, da pagadoria, suje i ta ao seu mando, a ·quantia· 
que lhe convém, para despezas que elle não justifica. 

Ainda na hypom1ese de. que fodos ·os ministros 'se:iam 'in
corruptos, intemeratos, illibados, immoral seria· e indecoroso 
o. exemplo. i\Las, admittido, como força é· admittir, que não 
ha creatura humana· livre do risco de peccar, nem ministro 
que não deva ser .fiscalizado em todos os seus actos, mormente 
quando tocam ao emprego do dinheiro publico, então, além 
de indecorosa ·e immoral, é absurda, monstruosa ·e .insensata 
esta. praxe. . · . , . 

O minisLro, a quem se reconheca o direito .de tirar dos 
cofres ela sua repartição, ou impor a subalternos seus a en
trega, a clle 11wsm,o, de uma\ quantia exigida <l despendida ·ú: 

· •. sua cliscri~ão, para gasto's de quo não dtí conta, nem exhibc 
• 'I •lt 

• 
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docurnen(os; o ministro, •que do tal pL'ivi!egio dis.pOnha, assim 
como tirou um dia tres contos, póde embolsar, de outra vez, 
Lrinta ou trcsentos, com a mesma autoridade :e a mesma il'l'es-
ponsabilidade. . 

1Com um abuso .desLc's se pôde i·cconsLituil• toda uma ad
ministr::u;ão, do mesmo modo que, com um osso, se reconstitutJ 
toda a estrutura de um mastodonte. · · 

Seguem·se, na lista, as graLilricações extraordinarias ao 
pessoal da secr·cLaria, da Imprensai IN'acional ·e Naval e do ga
IJiuete, que se eJ.evilint ú somma de 50 :ü65$0,00. 

Com a compra de obras c o ·a-uxiljo pat•a a publicaoão ele 
livros .elo o'fl'iciaes da Àt·mada se despenderam 25:120$360. 

· O inquerito não diz; mas a verdade é que, debaixo desta 
rubt:ica, se inclue a ar,quisi(;ão de 400 exemplares da poly
anthéa, com que um general r·el'ormado fez a. sua côrte · ao 
Chefe do Poder Executivo, c que se intitula «O, Marechal. 
llcrm.es e sua eleição. á 'P·res·idencia da Republica.:. 
. Bem se vê que o assumpto é essencialmente naval. Os 
exemplares desse. monumento 'consta que nunca c:hegaram · a 

· arribar no Ministerio da :Marinha. Mas o seu cofre por elles 
pagou a somma de' 2: 000$00'0. . 
·, Na mesma somma de publicações e obras, se engloba a 
compra do· livro «Duas ;Patrias », do Sr. ·Augusto de Lacerda, 
feita por intemedio do capitão-tenente Thiers Fleming, e .que 
custou ao· orçamento naval a somma de 50,0$000. · 
. No mesmo vão se aconchegam os versos do Sr. Vitruvio 

Mar•condes, com uma contribuição de 50$000. 
F\ouco .e, mas, edirficante. Nós outros, quando nos apraZ' 

darmo-nos· ao luxo de animar os poetas ·engeitados, faz.emol-o 
do nosso· bolsinho. Na ·Marinha, porém, a .caridade litteraria 
dos ministros. se exerce á custa do Thesouro. A Nação é que · 
ha d·e pagar os capricos intellectuaes dos nossos Mecenas, 
quando os Alexandrinos occupam as secretarias de Estado. • 

No mesmo .total se agrupam ainda varias outros. pa.ga .. 
mentos, mais ou menos analogos. 

Taes são.: . · ' .. . 
5tl:O •exemplares de uma ·coni'erenciâ· do almirante 

Alves Camara, em 18-77, cu.io importe é de. · 1 :000$0!00· 
25 cxçmplares do «Livro de Quro », comprados ) . 

·ao Sr. Botelho de Souza, por.. .. .. .. .. .. .. i :000$00>0. 
· 500 exemplares da .«[llustraç_üo Bra'zHeira....... 1:1000$000 

Isto só para não fallarmos ·em outras cjusde.m, {'lt1'{ttris. 
iDeixo os moveis e· ob,iectos decorativos, inscriptos oom 

a som ma, de iG :714$1'40, ,as despezas com a portaria, aqui-
. nhoadas com a importancia de 12:629$560, para notar que o 
l'omccimento «de velas ao deposito naval» figura, nas des
pezas reservadas, com a ,quantia de .9·:•·íS'D$120, quando sabi!lo 
ó que os pagamentos de material se fazem no Thesouro, o, 
portanto, nito .se compr.chende que um fornecimento desta na-

. tm·eza, em proporções tão consideraveis, ao deposito . naval,· 
!wuvesse de entrar ll.ela porta· das desp~za~ s.eQr!'ltas .• :· 
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i26. ANNAES DO SE~ADO . 

. :Ainda não acab.ou o rol das cousas curio·sas ,' E' o relatorio 
mesmo da 1Commissão que consigna como: · .. 
Dinheiro dado ao Dr. Felisbello Freire a somma 

·de ,o o o •.-o,oNo ••o o ,•• o o.o '"" -• "'•l•,.o.o o o o. o •.•.'•,o,o o o o o .3:000$000 
.A: expressão ~dado" não ,é minha .. :Está. no. texto deste 

.• ·documento. · · · · . 
. O l'ecil!o, que aqui ·.está em photograpllia . (mostrando uma 

pllotogr•aphla) . reza ass1m: • . 
Impórte de publicaoões feitas por ·conLa do mi-

. t . d 'M . h. ' "' . 3 "00$000 n1s er10 a " arm a .... ·-·.· ..... ; .• ~ .......... ..... ·.-·:··· · ;., 
:Mas não se diz como, por 'onde e quando se realizaram as 

publicac~cs allegadas. Livro? Pamphleto? Boletim? Cartaz? 
Jornal? . · . . 

Parece -que, mn um documento · de despeza pUblica, a 
omissão é inexplicavel. Assim, porém, não entende o nosso 
almirante. . • · . · 

· Logo após este registra o·relatorio est'outra verba: . 
:A:o oildvogado iA •. de Vasconcellos .............. -· ... :1. :ó00$000 :- · 

O. recipo, · que cá está ,J.llhÇltograP.hado (móstrandp uma 
photographm) é .deste teor: . . ·· 

. Ré is 1 : 000$. Recebi do Exmo. Sr. :Ministro da !Marinha 
a quantia suppra de um cónto de réis para despezas extraor
dinarias com serviços gratuitamente prestados ·ao Ministerio, 
de que S. Ex. é titular. E por ser verdade firmo este. . 

Mas a maior das verbas é a da imprensa, cuja conta oc-. 
cupa duas meias laudas, de folhas 16 a folhas •27 no relatorio· 
. da Commissão. Es~a verba tragou· naquelle per iodo .ministerial . 
146:676$500 • · . 1 . ' • ' ' •• 

Isto é,· em 48 mezes, mais de' tres ·cohtos·de réis mensaes. 
:Será que todo esse dinheiro se ·absorva no serviço da 

Marinha? .. Longe· disso. Boa parte do malbarato que essa grande 
somma . accusa, representa o custeio das transcripcões desti
nadas a reproduzir a litteratur·a interesseü·a ·dos .penegyric()õ 
ao Ministro da Marinha e a grangear-lhe no mundo variado e 
inconstante d11 publicidade'·uma.olientela de adherencias uteis; 

· Essa propaganda não se limita aos apedidos e ás seCol,io6es 
livres; e]:!tra, · muitas vezes,. pelas columnas editoriaes, · onde 
sob pseudonymos historicqs e classicos, responc:!l~ o. ministro,. 

·, com a ]'ltlnna . de . seus am1gos, ·aos pseudonymos classicos ou 
· 'historicos que o·atacam~ Depois vemos obsequias de mão bei
-~ada, as barretadas com o chapéo )io '11hesouro á · multidão 
:i ornalistica de to.das as classes; os semanarios illustrados, os 
period.icos sportivos, as revistas · de modas, os moldes e cos
tumes. Da Rua do.-Ouvidor tomou o 1Ministerio da Marinha·seis 

. assignaturâs de . anno ·em quatro annos. O M<ez apanhou os 
seus 400$.· O R'ebate, um pouco mais feliz, a quantiazinha de 
:1. : 777$0()0 .• , . . . . ... . 

Mas. ha outros casos de mais graça., CoDJhec.em os npbres 
Senadores o DeatR'I, . . . . . · ' 
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SESSÃO EM 1~ DE DEZEMBRO DE :1914 i27 · 

Não supponllam que é gracejjo. Lá o tetnos a fls. i7 do 
relatorio da Commissão. , 

Suppunha eu <qtte o Dcgas pelo desgarro e prosapia do 
nome,. fosse um capadocio de marca, ou um rapagão de ar-

. romba: um tkebas, .um pimpão um tuna.nte refinado. · 
Deus me perdoe, si' havia temeridade· no juizo, que era 

. sem· malícia. Pois não era nada disso Degas. O Dega·s pelos 
geitos,· era um orgão. de publicidade acreditado, judicioso, dado 
ao cultivo de assumptos navaes. E depois bom de contentar;. 
porque não torceu o nariz aos modicas 300$, com que se ar
ranjou. Era poucó para um Degas. E quando um ministro co- · 
meça a ser amavel com um companheiro· de tão fidalgo nome, 
porque ratinhar-lhe tão miseravel quantia? Vá que uma pessoa,· 
quando dá do -seu, aperte os cordões. da bolsa. Mas quando se 
dít tlo alheio? Se eu meL to a mão em, uma gaveta que não é 
minha, para tirar trezeqtos mil réis,. pol'que não tirarei,· po-· 

· dendo, trinta oil trezentOs contos? · . · . · 
Mas, afinil.l, um Dcgas apura honras e não contas .. O .gosto 

de sEi"ver lDscripto nas do ·Ministerio da Marinhá já l:he ha 
de· valer por uma verdadeira mencão honrosa. Eu o que não 
.sei, nestas relações do !Ministz·o da Marinha com ·a eelebridade 
jornalistiea que ellle nos rooommenda, ·é qual dos dous lucrou 
mais com a distiuccão de fazer tão bom conhecimento corri o 

, outro: si o ·neaas, em apparecer entre os ·credores do !Minis
terio da rMariD!ha, si o Ministerio da Marinha,· em figurar entre , 
os credores do Dégas. . · . 

Depois do .Deua.~. o Frou-Fro·u. Já ouviram fallar os· 
nobres Senadores no Frou-Frou. Eu, que, apezar da idade 
adeantada (já me aborr.ece ouvir-me tanto chama!' ve~ho), eu, 
que,· apezar dos 'annos, ainda não tenho .embotado o olfato 
nem o oúvido,· senti; a esse nóme de Frou-Frou, um ·aroma, 
um rugir. de saias, umas cousas, que me não lembram nada 
as emanações o os rumores da• imprensa. Frou-Frou, duia 
··eu ·entre <mim,. Frou-Frou ha de ser uma rapariga de truz, 
alguma ·menina qe .filia roda, uma dessas . divas scintillantes · 
que estonteiam a rapaziada, um exemplar de graça, trave8sura 
e·bem vestir. · • · . · . : ·. .. 
. . }lois, . senbot'es, ainda aqui me 'enganei eu outra vez. 
Fro·u-Frou nllo era nenhuma fot•mosura vertiginosa,' nenhuma 
estrella ·do, ·alto damaismo,'. nenhuma · dessas celebridades do 
grande mundo, do nieio mundo ou. de todo o mundo. Era, sim-. 
plesmente, ao que me a1lfirmam, uma revista do luxo feminino, 

·• uma galeria jornalistie'a de bordados, sei:las e rendas, um 
· .mostruario de manequins o modas ... ·frequentado, nas, horas 
· vagas, pelo almirante Ministro da Marinha. (Riso). · 

· . Nfio est<l.iam os nobres Senadores a sorrir. A ·prova aqui 
a tecm SS. EEx. nesta photographia. (S. Ex·~. passa a allu
dida pltotographia ao Sr. Senador Alfl'edo Ellis). Os nobres 
Senadores. podem verifioal-a tí vontade. O Frou-Jilrou .recebeu 
600$, pot~ ter inserido entre as galas e toilettes femininas da 
sua exposição de modas uma edioão dos grandes planos navaes 
do . almirante Alexandrino de :A:l.encar... · 
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:128 ANNAES DO SllNADO 

A ~onla apresentada c salda e deste teor: 
• 

« F·rou-Frou . ..,.. Rio de Janeiro, 1!J de _junho .de i!JO!l. 
O .•Ministro d\1 'Marinha deve: . 

· Imporlancia de unia publicação sobre a' reol·ganização da.' 
Marinha, em n. 7 ·do Frou-F1·o·u., 600$000. . · 

Recebi, &00$. Juruho de 1909. · 
(Assignado) . · (J. Carnpos. » 

<' 

• l'oderiamos terminar a:qui, senhores, si. me · não faltasse 
. -tocar a)nda em um ·ponto característico desse vaudeville naval. 

Entre as despezas reservadas sobre .que ver·sou o inquerito 
.se encontra a de . 225$, com a acquisição de 1perf'escopios, Ílp
parelhos .destinadàs ao recreio. infantil; que se compr!llmrarri á 
custa. daquelle minister'io, mas lá não. ficaram. o··o ministro 
não os mandqu guardar alli entre os :\llodelos de con~truccão 

· naval, as marmhas celebres e os quadros de batalhas ··famosas. 
Os brinquedos foram arrecadados. IPara onde?. Para a casa 
do ministro? Ou ,para a dos seus auxiliares? . ~ 

Até ahi chegam os csperdicio, a delapidação; õs abusos 
sob a gestão· naval do ministro, que estreou a sua adminis
tração actual ·com a abertura de uma devassa contra a mo
ralidade dos seus dous mais proximos · antec~sores.. Essa 
medida, voltando-s.e contra· elle, ó .deixa nas. lastimosas con-
dições a 'que· ac'abaes de assistir. . 1 . • . · . 

· 'Pelo que toca ao inquerito, pois, podemos· dar por con
cluído o nosso trabalho .. ,;vras outros abusoo de maior tomo 
chamam por um exame parlamentar. :A: elle ·iremos ter em 
um destes dias, si· Deus m'o perinittir e o Senado ainda me 
puder escutav sem aborrecimento. (lliuito bem; muito bem)',, 

ORDEM DO DIA: 

.O Sr. Francisco Glycerio · (para ass'umpto uroente)
Sr. Presidente, foi Hda no expediente, da,' sessão de hoje .. a 
pr,oposicão vinda da outra Casa do Congresso, regulando a pro
l'()gacão da, moratoria. Ha nessa proposição medidas de. ur- · 
grmcia que devem s1e~· attendidas 'immediatamente pelo Senado. 

Eu· requereria, nessa conformidade; a V. Ex;, que con~ 
súltassc ao Senado ·si concede urgencia. para que essa pro
posição, independentemente de . parecer das respectivas Com

. missões, entre desde logo em discussão • 
. v 

o· Sr. ·Presidente- O Sr. Senador Glyce.rio requer ur
gencia para que seja submre.ttida immediatamente a discussão. 
e votação. a P·roi:>osiciio ho.ie recebida da· Camara dos Depu
tados, providenciando sobre a prorogação da moratoria. 

Os senhores que apwovam o requerimento de urgencia 
queiram levantar-se .• , t(Pausa.) . . 

Foi apprp:vad.o .• : · · · 

' -
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SES.SÃO EM 14 DE DEZEMBRO DE 19:14 i2~ 

. P~OnOGAÇ,\0 DA MOilATORI:\. 

z• discussão da proposição da Camara dos Dt~puta'Cl~s. 
n. 82, de HJH, que proroga pO[' mai•s 90 dias, a contar de 1:5 
do corrente, o prazo de. 90 dias, a que se :refe·re o art. 1" da 
lei n. Z :866, de 15 de setembro ul•timo, nos mesmos termos e 
para os mesmos effeitos. do art. 1" da lei n. 2.862, de 15 d~ 
agosto findo; e dá outras providencias. . 

O Sr. Sá Freire ( •)- Sr. Presidente, desde a primeira 
vez que se· discutiu a moratoria,. pronunciei-me contra, quer 
no seio da Commissão de Finanças, quer no plenario. · 

· Quando •se discutiu a sua prorogação,. tive· oppo.rtunidade 
de ofi'erecer considerações, tambem no sentido de demonstrar 
a sua inconveniencia; 

Não pretendo de fórma al,guma insurgir-me contra a opi-
. niiio da maio.ria. ·Si p,orventura pretendesse offerecer á con

sideracão do Sena;do um p·rojecto subs·titutivo á proposição 
da Camara, teria uma de duas solur..ões: ou a Commissão 
respectiva daria, de accôrdo. com a m:gencia requerida n vo-

.. !ada, parecer contrario ao meu p.r.ojecf.,o e esse seria rejeita:do, 
ou o Senado .resolveria que· o projecto voltasse á Commissão, 
de accôrdo com a disposição expressa do Regimento e desta 
arte seria sacrificada a ·medida da moratoria. proposta, de 
fórma a pretender que a· ·minha opii:lião sobrepuja;sse á opi
nião da maioria. 

Sabe o Senado ·que a proposito da questão da· moratoria, 
a minha opinião é divergente de quantos se teem occupa'do 
do assumpto tão importante. . . 

Fóra do estado de guer-ra, estando . em pleno vigor ai 
Constituição da Republica, que estabelece que não podem ser 
votadas leis de caracter retroactivo,. pergunto: póde o Poder · 
Legislativo votar a lei da moratoria nos termos em que foi 
proposta pela Camara dos Deputados? 
· Podiam ter sido votadas as lei·S anteriores? 

. São· questões estas, Sr. Presidente, que merecem exame 
detido, di> qual não me occuparei agora ·porque vejo que o 
Senado deseja ardentemente votar a proposicãõ que lhe enviou 
ti ·Camara. · 

O SR. A. AzEnEoo- As leis anteriores terminam amanhã.. 
O SR. SÁ FREIRE-/Exactamente .por isto é que estou pro. 

curando ser o mais breve· possível. · . · 
·" Collollada a questão nestes termos, collocando-me eu neste 
modo de· sentir, neste modo de ver,. tive opportunidade de offe
recer á consideração da digna Commissão de Finanças um pro
jecto sobre moratoria, entregando quasi quo ao credor a fa
culdade de concoder a mortaoria, porque penso,. Sr. Pr.esidente, 
que a e!lo credor é que ·compete resolver semelhante assumpto., 

. (•) :Este. discurso não :foi revisto pelo orador . .-· 
Vo!, VIII 
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130 ~AES DO ~ENADO 

O SR. A~ :AzEREDO- Aliás, o projecto de V. EX:. foi muit·; 
bem recebido pela Commissão de l!,inancas. . 

O SR. SA FnEIRE-.Não ha duvida. O pro,iecto; .~omo bem 
diz o meu nobre collega, foi muito bem recebido pela Com
missão de Finanças. 

Si fizel'lpos um estudo ·detido a proposito das moratorias 
perao te a legislação brazileira, veremos que desde as O.rde
nacões do Reino já se concediam moraLorias. Sómente du
rante a permanencia do regimen monarchico houve um caso 
especial referendado pelo . c.onselh.eirc Furtado, que admittia 
a prorogac~o · dos pra.zos da moratoria. Esse decreto, em~ora 
seja eonhec1do de todos os nobres Senadores,· merece ser hdo •. 

Tinha elle o n. 3. 308, te era datado de 17 de setembro 
de :1864. · . . . . · 

Oriundo de difficuldades motivadas pela crise financeira 
.que se deu nesta praca cm virtude da quebra de um impor
:tante banco. Eis a menta do decreto: 

«Manda obsel"var diversas disposicões· extrao-rdinarias du- · 
rante · a crise eomm.ercial cm que. se acha a praça do Rio de 
Janeiro. · · . . . 

Attendendo á suinma gravidade. da crise cmr.mercial que 
domina actualmente a praca do Rio de Jane.i.ro,· perturba as 
transaccões, paralysa todas as industrias do paiz e póde aba
lar profundamente a ordem publica, e. a necessidade que h::i de 
prover ·de medidas promptas .e· e!'ficazes, que n!lo se encon
temem de tão funesta occunencia; Hei por bem, conforman
do-,me com o· pa•recer unanime do ~conselho de Estado, de-
cretar: · 

Ar L. i.' Ficam suspensos, prorogados por. 60 dias, conta
dos do dia 9 do corrente mez, os vencimentos das letras, notas 
promisswias, e quaesqucr outros titulas commerciaes ·paga
veis na Côrte) e Provincia do Rio de Janeiro; e tambem sus
pensos e prorogados pelo mesmo tempo os .p,rotestos, recursos 
em a-arantias, e pres·cripcões dos referidos títulos. 

Art. 2. • São app!icaveis aos negociantes não matriculados 
as disposicões do art. 898 do Codigo Commercial, relativas 
ás moratorias, as quaes, bem como a.s concordatas, poderão 
ser amigavelmente ·concedidas pelos credores que ·represen-
tem dous tercos do valor de todos os creditas.· · 

Art. 3. • As fallencias dos banqueiros e casas bancarias, 
occorridas no prazo de que trata o art. :l •, serão reguladas 
por um decreto que o Governo expedirá. 

Art. 4.• Estas disposicões são applicildas a outras PI\aças 
do lmperio por qeliberação dos Presidentes de Províncias . 

Art. 5." .Ficam revogadas provisorinmenté as disposicõe.s 
em contrario·., . , 

UM SENADOR ,...-, E 
Ex~~,utivo. · 

tra!tava-se de um .acto do Poder 

••• 
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O SR. S..í. FREIRE - Foi por isto, Sr. Presidente, que eu 
comecei dizendo q4e sob a Mono.rchia occorreu um caso iden
tico n .este de que agora nos occupamos. 

Não 'foi agitada, porém, Sr. Presidente, por aquella oc
casião a questão da. constitucionalidade ou inconstitucionali
dade dest,e decreto, pelo menos ao que me conste. 

0 Sn.•FRANCISCO GLYCERIO - 0 decreto foi vivamente 
combatido pelo Sr. Saldanha Marinho.' • 
. O ·.~R. _SÁ FREIRE 7'" Mas não houve nenhum pedido de 
mdemmzaçao, pelo qual se pudesse dar a manifestação do 
Judic.iario, declarando. inconstitucional o decreto. 

Em relação, porém, á actua.! mor-ª'toria, já hou.ve um PL'O
nunciamento judicial, é certo que não em relação á questão ca-. 
pita!, mas em relação á disposição que determinou que o Con
gresso approvava os dias feriados dados pelo Executivo. 

Ha .uma sentença, creio que do honrado juiz Pires .de Al
buquerque, achando· inconstitucional esta disposição.· 

· Como disse, · porém, Sr. Presidente, o momento não é 
de discutir detidamente assumpto de tanto valor. Quero de
monstrar ao Senado.- é esse o meu principal objectivo -
o. motivo que me determinou, como membro da Commissão de 
Finanças, a offerecer á consideração dos nobres Senadores um 
projecto de moratoria restabelec•endo quasi a antiga moratoria 
revogada pela aCtual lei de fallencia. · ' 

Em todos os codigos qas nações cultas se estabelAce uma 
disposição outorgando ao Executivo a faculdade de, em· ·caso 
de peste, de guerra, de. grave commocão intestina e de . per
turbação de transportes, suspender os v>encimentos de .todas 
as -obrigações n'egociaveis . Mas, não temos agora, na nnssa 
legislacão, • nenhuma dispo'sição velativa ao assumpto. til lia 
existe apenas no projecto de Codigo Commercial do Sr. In.gloz 
de Souza,· que ainda não foi transformado em lei. 

Eis, Sr. Presidente, os motivos que me deter~iiiat·am 
a insurgir"'me contra o proje~Yto da moratoria, ter votado con
tra ella, quando se. discutiu da ou.tra vez e ter apresentado á 
consideracão da Commissão o ·projecto que agora 9ubmetto 
ao Senado. . . . ... 

Sei que o Senado deseja votar a proposição da Càmara, 
tarito que concedeu a .. urgencia requerida. · Si for obrigado, 
voltarei á tribuna. O meu objectivo unico foi mostrar a minha 
divergencia com a proposição da Camara. (Muito bem.: .muito 
bem.) .· 

O ·Sr. Victorino Monteiro (') - Sr. Presidente, o meu 
illustre collega, representante da Capital Federal, acabou de 
declarar que o momento não é para discussões, visto que o 
Senado' approvou a urgencia requerida para a proposição da 
Camara. . . .._ ·. .· . . ..... ··'' ... " , 

.( •) Este discurso n~o foi revisto pelo orador .• ; .. J 

·' 

.. 

; 

' . 

. :·: 

' I ~ 

: .. · 
' . ' 

'' 
' 

',...,, ·, 



.I 

,.,,-. 
r' .· 

., 

., 
··: 

:<··-
·:·, .( 
I'-·' 

~ '. 

··. •' 

', ', 

,. 

J ; ' 

:1.32 ANNAES DO SENADO 

Não posso, porém, deixar ·de lamentar que um pro.iecto 
de tão alta magnitude seja su.i cito ao nosso estudo e delibe
ração, quando existia na Commissão de Finanças. um projecto 
nesse sentido apresentado pelo illustre Senador pelo. Districto 
Federal, que .foi recebido com sympathias e que, ao que pa7 
rece, poderia resolver a questão, porque entregava a solução 
deste importante problema aos pvoprios credores com os deve
dores. E' o que· está aconte,cendo na pratica, em S . .,Paulo e no 
Rio de Janeiro, onde. os cvedorés se· teem harmonizado' com 
os deVJedores, prorogando o prazo de vencimento de seus de
bitos, estando ainda, ao que me consta, as contas. correntes 
múito reduzidas. · 

Tambem eu, Sr. Presidente, no momento actual tenho 
que resalvar a minha responsabilidade, porque votei contra 
a mOI·atoria, ·quando aqUi pela primeira vez foi apresentada . 
. E votei porque entendia que ella vinha prejudicar interesses 
commorciacs . ;e. economicos do paiz. A PI'OVa é que agor~ 
toda. a classe commercial, sem excepção, ·e. quer o commercio 
imporíador, quer a ·propria lavoura, teem-se insurgido contra 
a nova m01·atoria, que virá perturbar as .relações commerciaes· 
em todo o paiz. . . 

Allega-se que S. Paulo, com o seu mcontestavel predo
mínio, foi quem fez pressão, que exigiu a moratoria. No em
tanto, fui a S. Paulo c veriJ'iquei, por in~oir:macões de commer,
Ciantes imP<Jrtantes, que a moratoria era ultimamente julgada 
rm:.•.iudicial, collocando-nos em uma situação· da qual não en
contramos porta para sahir. · · 

Neste · momento as classes commercfaes :se maJnifestam 
contra a moratoria. O Governo ouviu· a todas ellas.pelos seus 
orgãos competentes. Entretanto, a Gamara dos Deputados votou 
essa medida de maneira tão rapida que não nos deixa mesmo 
tempo para melhor estudo do assumpto. . , 

' Não quero discutir a materia em debate nem desej.o em
baraçar o seu andamento nesta Ca:sa. As minhas palaVJras 
servirão .ape.nas do protesto contra o projecto em discussão. 

. O Sr. Raymundo de rMiranda (')-Sr. Presidente, a pro
posição da Camara dos Deputados n. 20.\, deste anuo,· é, como 
1wm disse\ o nobre Senador pelo Rio· Gr·ande do. Sul, uma lei 
que não resolve e não aproveita absolutamente ao commeréio. 
O pi·o,icclo favorece exclusivamente os interesses dos bancos, 
que por sua ver. foram a causa el'ficiente da crise que avas- · . 
~alou, inopinadamente o. cornmcrcio desta Capital e d~ paiz 
inteiro. . · 

Depois de tantos mczes dt~ momtot·ia o Congresso Nacioual 
ainda não cogitou ·de um mefo de J•esolver a crise das classes 
t•ouservadoras, no int.uit.o df.! habilitai-as a cumprir com as 
suas obrigações, depois do ·seu vencim~nto. · 

.(') Es(c discurso não foi revisto pelo orador; 
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Existe ahi um pro,iecto que tive a honra de · submetter 
á consideração do .Senado e que até hoje a Commissão de Fi
nanças não se di!gnou de dar parecer, embora contrario. . 

O Sn. SÁ FnEmE- A Commissão de Fina:nças tem estado 
sobrecarregada de trabalho. · . 

O Sn. RAYMUNDO DE MIRANDA-Mas o assumpto do pro
jecto é importante, porque mandava fazer uma emissão de · 
iOO .000:000$ ao Banco do Brazil, regulando o modo de operar. 

Porque, pel'gunto, qu,ando é que o commercio desta praça 
poderá saldar as suas obrigações, quando não recebe centenas 
de milhares de contos, que ·lh1e são devidas pelo GoverRo?. 
Como é .que os poderes rmblicos deixam que os seus credores 
sejam victimados pelos bancos estrangeiros nesta . Capital e 
vo.tam uma lei que é mais uma affliccão e uma tortura pwra. 
o commercio, do que uma medida de salvação 1 . 

Feitas estas ponderações, e solicitando da Commissão de 
Finanças .se .. digne de dar pa:recer, .ainda mesmo contrario, ao 
meu prüjecto, para que este entre em discussão nesta Casa, 
l'!nvio á Mesa uma emenda ao projecto em debate;· · . 

Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas em discus11ão 
as seguintes · 

. !!MENDAS 

'Ao ·a:rt. 1• - Onde se diz : 4: São prorogados por maia .90 
Qias, . etc. », . diga-se:· «E' prorogado até o dia 16 de julho ·de 
1915:. (o mais. como está) . · . . 

Ao art. 2•-Onde se diz: «com 25 o/o no fim dos pri
meiros 30 dias, com 35 o/o no fim dos 30 seguintes e 40 o/o no 
fim dos 30 restantes ,,diga-se: • 

Com 10 o/o no dia 16 de mnrco de 1915; 
Com 20 o/o no dia 16 de abril de 191,5; 
Com 20~% no dia 16 de maio de 1915; 
Com ,25 o/o no dia 16 de junho de 1915; 
Com 25 % no dia 16 de.,iillho de 191•5. 1 

.·-sãiãdas se-ssões: H de dez001bro de 1914.-Raymu'lldo de 
'Miranda. · 

O Sr. Francisco Glycerio pronuncia ·um discurso,. dando 
. parecer c·ontrai'io 1\s emtmdas elo Sr! Raymundo de 1\hrap.da, 
que será publicado depois. 

' 
O .Sr. Alcindo· Guanabara (*) - Sr. Presidente, o Senado 

acaba de. ouvir, magistralmente exposta pelo nobre Senador por 
São Paulo, o Sr. Francisco Glycerio, a situação creadn ao. com
mareio do Brazil, por· effeito da conflagrnção européa. 

( •) Este' discurso não, foi revísto pelo orador. 
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. ·E' n~sta situação que S. Ex. acceita a necessidade da 
approvàção da proposição vinda da Gamara dos Deputado~. 

Desejaria que S. Ex. me informasse se· acredita que den
tro do período assjgnalado pela: proposição esses males des
appareoeTão, essa situação se modificará e não haverá nece.s
Sidades de nova intervenção do Governo decre(.ando providen-
cias congeneres a esta. · . . 

Esta afigura.,.se-me a questão capital neste momento. · 
Não sou jurista e, por conseguinte, não é de surprehender 

que não saiba .. effectivamente o significado exacto do art. 1" 
da proposição da Gamara. Não sei si a moratoria é prorogada 
por 90 ou si por 180 dias. · 

· O Sr. Deputado Irineu Machado na sessão da Gamara, 
hontem realizada, interpretou a lei por esta fórma: 

· Desejaria que o honrado Relator tivesse a · finr.za 
de me informar qÚal o seu exacto pensamento neste 
artigo. Creio que S. Ex. adoptando o pensamento do 
projecto do honrado Deputado por São Paulo, Sr. Gin
cinato Braga, quer r.onceder um· espaçamento de. mais 
90 dias para o vencimento das obrigações. . . . · 

O SR. MAXIMIANO DE FIGUEIREDO -·Perfeitamente . 
. . . . I 

O Sn. !RINEU · MAcHADO ·- ... sem que dentro âeste 
período os credores tenham o direito de exigir dos seus 
devedores a satisfação total ou . parcellada dos sens 
compromissos. · · · 

O Sn. MAXIMIANO DE FiGUEIREDO- Diz .muito bem; 
é· «tactamente isto. 

O Sn. !RINEU MAcHADO __; A Commissão propõe, 
pois, uma prorogativa do prazo· por mais 90 dias, pro
rogativa ou prorogação integral com a completa suspen
são do veillcimento integral· ou parcial de qualquer obri-
gação. ·, 

No art. 2• que se redigia: «Essa prorognção só é 
applicada ás obrigações já sujeitas ás morat<>rias con
cedidas pelas citadas leis e· que forem amortizadas, tanto 
dó .capitàl quanto de ,juros, com 15 •j• .nos primeiros 
20 dias, com 20 •j• nos . segundos ' e com .25 •j• nos 
30· dias finaes~. a Gommissão propõe que a partir de .11$ 
de março começarão a ser exigíveis as obrigaoões. 

0 Sn. MAXIMIANO DE FIGUEIREDO - Ou da data dos 
vencimentos. 

0 SR. IRINEU MACHADO - Ou da data dos venci
mentos. 
. O art; 2• ·dispõe : «que a partir ou expirado esse 
prazo inicia-se uma phase de pagamento, · parcellado, 

. por conta, s.endo 15 •j• a primeira prestar.üo. A Cofl!
missão o.ra propõe que sejam 25 •j• no fim dos ~o prl:
meiros dias, 35 no segundo mez e 40 •1• nos 30 d1as re- · 
stantes. 

• 
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Quer, pois, a ComÍnissão, no. fim de trcs · mezeH, 
exigir o pagamento integral. · 

O Sn. CAnooso DE ALMEIDA - No fim de seis mezés.
porquanto a amortização parcellada começa depois dos 
tres mezes da moratoria. . . · . 

0 Sn. IRINEU .MACHADO - ·Expirada a mora,toria, 
quer a Commissão que .todas as obrigações sejam amor
tizadas, integralmente, no período de 90 dias . 

. .. OCicupando a tribuna, o Sr. Cineinato Braga explicou o seu 
pensamento do seguinte modo : · · · · _ 

De m~neira que o que quero tornar claro é. que I' 
Gamara nao está dando uma nova prorogação pura e 
simples a todos os vencimentos de· mais 90 dias, sem 
pagamento algum. Não; a Gamara, mantidas as proro
gações concedidas pelas duas leis de moratoria que já 
estão vigorando, concede apenas um período de liquida
ção de 90 diás (apoiados), facultanao · aos. devedores •. 
dur!lnte~ esses 90 dias1 pagarem parcelladamente as suas 
obrrgaçoes. Nada mars.» . · · 

. ·O SR . .ADOLPHO GORDO - O Sr. Deputado Cincinato Bragl' 
:iá corrigiu as palavras que pronunciou, e fel-o da tribuna, de-. 
elm::ando que este não era o seu pensame~to. 

O SR. A.LCINDO GuANABARA - Agora vejo que o nobre 
Deputado por São Pauto corrigiu as palavras então pronun
ciadas, mas eu estimaria muito mais que esta explicação esti-

. vesse na .lei. 
. Eu preferia que esta explicação,. em vez de ser daàa. no 
discurso, estivesse no corpo da lei, prescindindo-me de in
commodar o Senado para lhe pedir que me explique· o que 
é que se vae votar; . · 

O que justifica esta medida da Gamara ó a situação cm 
que o paiz se encontra e que foi desenhada com clareza e 
verdade pelo meu illustre chefe, Sr. Francisco Glycerio. PElr
gunto a S.· Ex. se daqui a noventa dias - que é o prazo. 
em que a lei dá esta injeccão de oleo camphorado - se a 
situação se terá. modificado, se a conflagração européa es
tará extincta; se a ·nossa importação e exportação se terão l'e
gularizado,. se teremos sabido deste passo, cada vez. mais an
gustioso, em que entrámos em agosto. Não. E o Congresso 
[J,ão estará reunido, não poderá tomar nenhuma providencJa. • 

Poderemos nós, Sr. Presidente, com a conscieneta de q11e 
daqui a noventa dias a situação será mais angustiosa, v·otar 
este projecto, só mente pela estreiteza do tempo, sem uma 
providencia que habilite o Executivo, no momento mais 
agudo da crise, quando recomeçar effectivamente. a guerra 
na Europa, a tomar medidas que attendam á verdndeira si
.tuac~o ·em que ont&o se achará O· nosso paiz? 
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. Pe~so que poderia mos formular uma emendo,. dando au
to_rlzaçao ao Poqer Exccu~ivo ,Para ·agir nessa situaÇão, caso 
se declare. Terwmos ass1m acautelado os graves interes"es 
da Nação. (Muito bem; mu.ito ~em.) -

Encerrada a disctissilo; é · appro~vada a proposição senC.:o · 
rejeitada a emenda ao art. 1 ", ficando prejudicllida · a do 
art. 2•. · 

' ' 
. Votação, em discussão unica, do parecer da Commissilo· 
de Finai~~Jas n. :1.45, de f9f4, solicitando a audiencia da de 
Justiça e Legisla~lão, relativamente · á proposicílo da Gamara 
que garante o direitO\ de accesso aos estafetas cujas classes 

. foram extinctas em 1910, · 
:Approvado. 
Votação, em discussílo unica, da redacoão final da emen

da do Senado á proposição da Gamara dos Deputados, n. 45, 
de 1913, concedendo licenca a Honorio Gonçalves Ribeiro, 
funccionario da Estrada de Ferro Cent11al. · · 

Approvada; vae ser devolvida á Gamara dos Deputados. 
E' annunciada a votação em discussão unica, do véto do 

prefeito do Districto Feder:.al, n. ü, de .1914, á resolu~~ão elo 
Conselho Municipal, que manda revogar a ultima . parte ào · 
art. :t• do decreto legislativo n. 1.107, de 12 de novembro 
de 1906. 

O Sr. ·Francisco Glycerio. far. um discurso, .enca:nirshando 
a votação, contrario ao véto. · 

· O Sr. Mendes de Almeida - f:.lr. Presidente, vou apenas, 
âizer al~mas palavras para exp!icar ao Senarlo o ·procedi
mento da Commissão. 

·Exonerado o Sr. Godoy, por acto do··Prefeito, (.~~gundo o 
Prefeito, a pedido, segundo o bllletim, sem ;Jsta cinu!•ula, 
pouco importa--que fosse a Pt\dic!o ou não a pedifli'l), ·~xone
rado, levou es~e funccionar.io alguns annos fóra d>• ex•,rr.ieio 
do cargo mas o Conselho 1\íunicipa l votou agora uma propo
sição determinando que esse ftmnrionario volta.;se n·Jva
mente ao cargo com a obrigacrto de não recE"ber. os· venrimen-
tos atrazados. . . 

O funccional'io em qur8L1lo, nc,•ament.e nomeari0, v:1nou ao. 
seu servico na Muni:)ipalidadc. . Passados tempos. rl'f]Uereu 
el!e, ou o Conselho l\funirJipa.l determinou que se lhe. contasse 
para a sua aposentadoria o tempo fJln que elle não ~~~·vira na 
lllunicipaiidadc, e de ,novo retirou n clausula· que dei ~rminavn 
que por esse fact.o elle não t.•;,•ia. direito a recebt>l' os wn.!i
mentos anterior·es. Por duas vc~es o acto do Cons~Jlho foi 
'acceito pelo funccionnrio e p~>la Prefeitura. 

Acontece, porém, que o Con~r.J.ho Municipal, em terreiro 
turno •. ~andou pagar ao funcrJionario a quantia a q11c nlle diz 
,ter d1rerto e que monta a perto de 70 contos, provenientes 
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dos vencimentos que devia ter pe;•ccbido durante o tr•mpo em 
que não esteve em serv ico. · 

. A Gommissão. entendeu, porém, que não poditt prejudi
car n: Municipaliclndo eorn eR~a qunnLia, unicamente parn. ga
lardoar um funccionario qúe por duas vezes acceitara a. con
dição que lhe foi imposta c que 1 ecebera o favor de se lhô 
contar o tempo que não este\ c a ~ervi~-o, para o. fim da sua 
aposentaclorin.. · · 

Eis a questão. 

Approvado; vae silr dt'volv!do ~~Jo Prefeito. 

. · Votação, em discussão unica, ·do véto do Prefe\tü do Dis
tz:r~to .Federal, 11. 9, de 1 011, ú t·,•solucão do Con2P.lho · Mu
mcrpal q_ue ,manda contar, para el'fcitos ·da aposen!.~doria, a 
José Ma<Ht (.iranado, :;uarda dn Tn:•p~('.to-t·ia de Matt.a• o tempo 

·-em que serviu como auxiliar da mesma inspectoria: 
Approvado; vae ser devolvido uo Prefeito. 

· Votal}à(l, em discuss:'io uniea. oo v~ ao .Prerelt:.J do Dls_ 
tz:i<:to I•'ederal, n. H. dê 1914, ú resulução do Comrlho l\Iu
mcrpa;l que c~nc~de a Alaor d•! A:'buquerque ou empr(lt.a que 
orgamzar o drre1to de e..\':plor·Jr por 2(1 annos um 'ervico de 
limpeza de chaminés. ' · ' 

Approvado; vae ser devo! vide ao Prefeito.· 
Votar.ão, em· di.scussão unica, do véto do prefei-to do Di_, 

s~ricto Federal, n. 15, de 19~4, á resolução do Conselho Mu
mcipal . que estabelece que nenhum estipendiad!o municip·a·l 
ppdez:á receber estipendio sem exhibir no acto cartei11a de . 
identi-drnde. 

Rejeitado; vae ser · enviado ao prefeito. 
Votac.ão; em 3' discussão, <to projecto do Senado n. H, 

êe 1914, autorizand~o o Pr.esidente da Republica a considerar 
promovido ao posto de 1• sat"S'ento e reformado no de· 2• te
nente, na d'ata ·desta lei, o cabo Francisco Manoel de Almeid\t. 

App!'ovado; vae 'á Commissão de Redacção. . . . 

Votação, em 3' discussãó, da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 1;5, de '1914, concedend•o, a Manoel Paschoal de 
Fari:i, guarda-freios d'a Est1·ada d'e Ferro Central do Brazil, 
.um anno de licença, com dous terços da dia ria que percebe. · 

Approvada; vae ser submettidll. á sane cão. 
Votação, em · 3' discussão, ·da proposição da Cn.marn. dos 

Deputados, n. 52, de 1'914, concedendo a Aldo KLeper da 
Silva, praticante da. Administraoão das· Correios do Paraná, 
um · anno . d'e licença, em prorogação, pllira tratamento idle 
saude. • 

.Approvadn; vne ser submetti~d·a á sanc(lãO. 
. ''otnoão, em 3' discussão, d.n. proposição. d.à Cf!.m:ira dos 
Deputados n. 68, de 1914, abrmdo, pelo Mnmte·rro do In
terior,' o credito ç!e 266 :5'10$856, supplementn'l' á verb(!. o' . . 
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- Secretaria dn: Camara dos Deputados ~ cón:sfgnaçãó «Mti
. teria!), da lei n. 2.842, d'e 3 de janei·ro do corrente anno. 

Appr•ovruda; vae ser submetti•da á sanccão. 
Votação, em 3' discussão, do. proposição da Camara dós 

Deputados n. 4~, de 191-1, autorizando a abertura, pelo Mi
nisterio da Fazenda, do credito especial dle 1 :093$312, para 
occorrer ao pagamento devido a Julio Victor Ross, em vir-
tude de senuenca ,judiciaria. , · 

Approva.da; va,e ser submettilc!a á sanccão. 

O Sr. Presidente - Estando esgotada á ordem do dia,. 
!vou levantar a sessão~ 

Designo para ordem do dia da seguinte : 

3" di1scussão da proposição do. Camara dos Deputados 
n. 82, do 1014, que prorogu por mais 90 dias, a contar de 
15 do corrente, o prazo de !lO dias, a que se refere o art. 1 •· 
da lei n. 2.866, de '15 de setembro ultimo, nos nrasmos ter
mos e para os mesmos effeiúos do art. 1• do. lei n. 2.862. 
de 15 de agosto :!;indo; e dá outras prov.idencias (incluída em 
'Ordem do dia sem parecer, em virtude de urgencia) ; 

2• discussruo da pDoposicão da Camara dos Deputados, ...... 
n. 21, de 1914, fixando ás forcas de terra para o exercício de 
1915 (com parece1• {av07'11YVel da Commissão de Marinha e 
!Guerra); 

2• discussíiio .da pr.oposição 'da Camara dos Deputados, 
n. 43, de 1914, abrindo, pelo Ministerio do· Interior," o cre
dito de 20 :399$996, supplementar á consignação «Officiaes 
aggregados), do art. 2•, da lei n. 2.842, de janeiro d.e 1914 
(com pa·recer da Commissão de Finanças · ,of{erecendo 
:emenda) ; 

2' discussão ·<la pr.oP'osicão da · Camara dos Deputados, 
n. 44, de 19H, abrindo pelo Ministerio da Marinl1a, o credi.to 
fie ·GS :446$760, para .pagamento de despezas com a canhoneira 
if>fissões, suo. dOéagem, e dando outras pro'lidencias ·(()Om par 
'recer favoravel da Cornmissão de Pinanç(,ls) ; . 

. 2' discussão da pvoposição da Gamara. dos Deputados,. 
n. 1t9, de 1914, abrindo pelo Ministerio do Interior, o credito 
de 62:000$, supplementar á consignaçãJo. <.:Para off.iciaes e 
praçns que se reformarem», da verba 15' do art. 2", da le·i 
n. 2.8-12, de janeiro do corrente anno (c·om parecer {avo
;ravel da Commissão de Finanças); 

2" discussãio da, pvoposioüo da Gamara dos Deputados, 
56, de 1914, abrindo·, pel@ Ministerio da Fazenda, o credito 
'especial de 5 :330$295, para occorrer ao , pagamento devido {L, 
D. Antania Viria ta ;de Medeiros, por de'J)osito f,eito na Caixa 
de OrJ.lh~os de ~obrai, no Ceará (com pw;,ecer (avo1•avel ela. 
'Cmnm'ISsao de Fmanças); r,.·, · 

, 
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2• discussiiJo da · p~:~op·osição .da Camara dos Depu Lados, · 
n. iii,- de Hl'H, abrindo, pelo M.inisterio da Agricultura, o · 
credito especial de 33 :350$633, para pagamento de funccio~ 
narios dispensados do serviço no exercício de 1913 (com pa· 
''ecer (avoravel da Commiss&J de Finanças); 

2• discussilio da pro·posicão da Gamara , dos· Deputados, 
n. · 71, de 1914, abrindo, pelo Ministerio da Agricultura, .o 
credito ·especial . de 77:922$350, ·para pagamento ·li Antomo 
Dias da Silva, pela construccão de um Posto de Observa·cão e 
Enfermaria Veterinaria, em Bel1o Horizonte (com parecer [a~ 
vm•avel da Co1n7!1-issão de Finanças) ; · , 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 76; da 1914, abrindo, p~lo Ministeri·O· da Fazenda, o cre~ 
dito extr·aordinario de 5:919$900, afim de attender ao paga~ 
mento depr:ecado pelo juiz da 2• Vara, em favor de Seraphim 
Gonçalves N•ogueira, inventariante do espolio de José de Souza 
Costa, ex~agente do Correio do Jarg10· da Lapa (com parecer 
favoravel da Commissão de Finanças); ,, 

Levanta~se a sessão ás 4 horas e· 20 minutos. 

176" SESSãO, EM 15 DE DEZElVffiRO DE 1914 

PRESIDENCIA DO SR, URBANO SANTOS, PRESIDENTE, E ARAUJO GÓES, 
f• SECRETARIO 

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre~se a ses;. 
são, a que concorrem os Srs. Pinheiro M~chado, Araujo G6'as, 
·Pedro Borges; Metello, Gonzaga Jayme; Gabriel Salgado, Lauro 
Sodré, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Mendes de Almei.da, 
José Eusebio, Pires .b'•err(lira, Ribei.ro Goncalves, Thomaz 
AccioJy, Antonio de .Souza, Epitació Pessoa, Wal:J1redo· Leal,. 
Ribeiro je Bri•tto, Gonçalves Ferreira, Raymundo .de Miranda. 
Gomes Ribeiro, Aguiar e Mello, Luiz V.ianna, José Marc·aJ!ino, 
Ruy Barbo.sa, J•oão Luiz Alves, Moniz Fre1re. Erico Coelho, 
Alcindo Guanabara, Augusto de Vasconcellos, Bu.eno de Paiva, 
Berna:rdo :Monte.iro, Adolpho Gordo, Alfredo E!lis, Francisco 
Glycerio, Leop()Jdo de Bu1hões, José Murtinho, A. Azeredo·, 
Xavier' da ·S'i1lva, Abdon Baptista e Victorino .Monteiro (41). 

· . Deixam de comparecer com causa justificada os SI1S. Sil
verio Nery, l'effé, Gervasio Passos, Francisco Sá, Eloy . de 
Souza, Cunha Pedrosa,. Sigi.smundo Goncalves, Guilherme 

· Ca.mpos, Bern!!-rdino Monteiro, Nilo Pecanha. Lourenço Ba~ 
:pt1sta, Sá· Fre1re, Braz Abrantes, Alencar Guimarães ·Gene~ 
roso Marques, Hel'ci!io Luz e Joaquim Assumpcüo ( 17) . 

E' lidr • ~osta em diJscussão a acta da sessãJo antarior.: 
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O Sr. Adolpho Gordo (sob?'e a acta) - Sr. Presidente, no . 
!Diario d,o Conaressu, ele hoJe, veiu publicado na integra o 
discurso que o llünrndo representante do Districto Federal, 
cujo nome peço licença para declinar, Sr.. Senador Alcindo 
Guanabara, proferiu h ontem nesta· Casa. Neste di,scurso fi:
gura o seguinte 'aparte: 

<r.O Sr. 4d>Olpho Gordo - O Sr. Deputado .Gincinato 
Braga jtí corrigiu as palavras que pronunciou, ·a fel-o 
da tribuna, declarando que este não erá o seu pensa-
mento», ' -

Sr. P'residen{,c, eu não dei este a parLe. Quando .o nobre 
Senador pelo Districto Federal, no· correr do seu discurso, 
referiu-se a palavras pronunciadas na >Outra Casa do Con- / 
gresso pelo Sr. Deputado Cardoso de Almeida, eu tive occa
sião de lhe dar um aparte, eom referencia a este Deputado, 
e não ao· Sr;> Cincinato Braga. 

' 
Peço a V. Ex, mandar fazer a neces~aria Tectificação. 

O Sr. Presidente- A reclamação de V.. Ex. ·Constará da 
~cta·., . . 

' E' approvada a acta. 

O Sr. 1• ~ecretario d{t conta do seguinte' 

'' 

EXPEDIENTE 
Of!icios: 
Do Sr. 1 • Secrr.tario da Gamara .~os Deputados, remettendo 

as seguintes proposições: · · · 

N. 86-19:14 

'1\rt. 1.• Os preparadores da Escola Polytechnica, nomeados. 
na vigencia do Godigo de Ensino de 1 de Janeiro .de 1901, ficam 
equiparados para os effeilos ·da vitaliciedade aos prepnrador()s 
da'S lraculdades de Medicina da Republica, que .. iú grisam dessa 
:vantagem, de accôrdo com o nrt. 5," da lei n. 2. 358, de 31 elo 
dezembro de HHO. . · . 

Art. 2." Rovogam-so as disposioõcs .crn c?ntrario. 

Gamara elos Depu ta elos, '14 de dcz.ombro de 19:14. ·-As
'tolpho Dutra l\'icac·io, Presidente.- Antim:lo Simeão dos Santos 
Leal, J• Secretar·io.- Elusio de A1·au.jn, 2" Secretario.- A's 
Pommissões de Justiça e Leg·islação e de Irinanças .. 

,, 

·' 
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N. 87..;..1914 

O Uongl'esso Nacional resolve: 

TITULO I 

Das minas em geral 

' CAPI'rULO I 

DISPOSIÇÕES GEIUES 

Art. ·u Entendem-;w por minas para os effeitos de'sta 
Iei as massas miner·aes ou fosseis existentes no interior ou 
na superfície da terra, e CJUe. consLitucm jazidas naturaes das 
seguintes substaneias: oúro, p1·ata, platina, mercurio, cobre, 

• chumbo, zinBo, cobalto, nickel, bismutho, molybdenio, anti
monío, arsenieo, estanho, glueinio e outros metaes r·aros, hulha, 
graphito, anthracito, JigniLos, oleos rninel'Ues, enxofre, dià
mante e pedras preciosas. 

§ Lo Não se consideram' minas: 
a) as· ,jazidas de ferro, sal, saliLrc ou terras salitrosas, 

materiaes ele .eonstrucção, crystal, amianto, kaolim, ocras, mica, 
t.uri'a, adubos e substancias congenercs, bem como as fontes 
mineraes; 

b) as areias metallifcras ou gemmifcras no leito dos rios 
ou nas alluvíões superfi<ciaes, quando seu aproveitamento fõr 
feito em estabelecimentos volantes, ou por apparelhos rudi..o 
mentarcs ·c installações passageiras, por uma ou duas pessoas, 
com a autm·iza()ão do dono dos depositas; 

c)· ,jazidas ele qualquer natureza lavradas a céo aberto. 
· § 2." A6 jazidas a que se refere a letra c do paragrapho 

anterior r:eputam-sc simples pedrcitas e tanto ellas como, as 
mencionadas nas letras a -e IJ, do mesmo parwgrapho ficam 
c.omo accessorios . do só lo sob o livre goso e disposição do 
proprictario deste, com as liinitaQõos dccorr·entes das regras 
de policia ·estabelecidas para··as respcc·tivas exploracões. 

§ 3.0 Quàesquer duvidas relativas ú. classificac.ão legal do 
substancias mineraes serão resolvidas pelo Governo Fede-ral, 
mediante consulta ao Conselho Superior das Minas, nos termos 
<lo art. 5° desta lei. . · 

Art. 2.·· A mina constitue propriliclade immovel, distincta 
do sólo, sendo alienavcl isoladamente. Os acccssorios perma
nentemente destinados· á exploração, obras ti' arte, construcoões, 
muchinas e instrumentos, unimacs e vehiculos empregados no 
servioo da mina, bem como o material do custeio em deposito . 
são considerados immovcis . . 

Art .. 3." Salvas as disposi~\Ões dos la lei, as minas se re-. 
;gcrão pelos preceitos do direito commum. · 

A.rt. 4.• As empreza·s de mineração organizadas sob o re
~ilnen dfi\:>ta ·lei gosarão de isencão do impostos de imp.ortaçãq 
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para machinas, apparelhos, ferramentas, modelos e materiaes 
de iJUSteio que não existirem no paiz. · 

Essa importação será verificada pelos fiscaes federaes das 
minas. 

Serão gratuitos os attestados no caso de emprezas lavrando 
por concessão federal; nos demaiS' casos, serão paS'as as des-
pezas de fiscalização. · . . 

ParagJ•apho unico. As actuaes emprezas de mineração, 
pa:ra gosarem desse favor, terão de pagar a quota annual .d~ 
i'iscalizacão. · · . · 
· Art·. •5." Fica creDJdo o .Conselho Superior das Minas, in
r.umbido de estudar e emittir seu parecer sobre todas as ques
tões teclmicas, .economicas 1e de dirreito privado referentes á 
mineração. . 

§ 1. • lEste Conselho, presidido pelo Ministro da Agric-ul
tura, Industria e Coinmercio, terá .como membros: os dire
ctores da .Escola Polytechnica e da de Minas de Ouro Preto, 
os len.tes cathedraticos de meta1Ju11gia e de lavra de .minas 
das mesmas escolas, o chefe do Serviço Geologico do Brazil, · 
o director da Estrada de Ferro Central do Brazil, tres repre,. 
sentantes das ·emprezas mineradorãs do paiz e o ·Consulto~ 
geral da Republ~ca. . 

§ 2.• O trabalho de secretaria deste Conselho· ficará ~ 
cargo da secretaria do Serviço Geologico do Brazi!. 

§ 3.• As i'uncções do Conselho serão consultivas. 
§ 4. • Os pareceres serão formulados por escripto e ne

nhuma remuneração especial por esse trabalho cabel.1á. aos 
funccionarios que fizerem parte do Conselho, salvo transporte 
gratuito e di:aT.'ia para aqueJI.es qwe residirem fóra da Capital 
Federal e forem ·obrigados a assistir ás·.reuniões do mesmo 
Conselho. · 

Art. 6.• Nos .regulamentos que o Governo tiver de ·ex
pedir para o cumprimento desta lei poderá oomminar multas 
desde 300$ até 2 :000$000. . 

CAPITULO II . 
. -

DA PROPRIEDADE DAS MINAS DAS PESQUIZAS E DA LAVRA: 

· Art. 7.• As minas pertencem á União, aos Estados,. ou ao 
proprietario do sólo com as limitações estabelecidas nesta lei.. 

Art. 8.• E' vedado o parcellamento ou. divisão material 
da mina, .salvo quando se tratar de alluviões superficia'Els, de 
areias do leito de rios particulares, e de oonveniencia indus
trial, a juizo do Conselho SUperior das Minas em se tratando. 
de jazidas do domínio da União. 

§ t• Em caso de successão causa mortis, os . herdeiros 
poderão continuar em communhão ou associar-se para a ex
ploração da mina, para sua venda ou· para seu arrendamento. 
· § 2.~ Não se . realizando a hypothese do,,,paragrapho an
t~.il)r, gualqu~r herd!lil1Q pod~~ adqu~r~l-a inÃell!n!zanclq 91:1 

• 
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·' 
co-herdeiros do valor de seus quinhões. Si mais de um h or
deiro so propuzer a fazer nssc pagamenLo, ser-lhes-ha licito 
associarem-se para tal l'im. Não se realizando o accôrdo, ha
verá licitar;ão entre elles. Si nenhum herdeiro se propuzer 
a adquirir a mina, será esta vendida em basta publica, por 
determinação do juiz do inventario. · ·. 

Art. 9,• E' permittido ao dono de .urria mina, ou, no caso 
de condomínio, ao conjunto dos .condominos, sujeitar sua pro
priedade á administração do Govemo ·Federal, para que este 
a aliene nas condicões ern que concede jazidas do domínio 
.da União. ' . 

§ 1. • Para esse fim deverão fazer um requerimento di
. rígido ao Ministe;rio da Agricultura, Industria e Gommercio, 
instruindo-o com os_ seguintes documentos: · · 

I. Titulas de propriedade; 
II. Certidões negativas de onus reaes; 
III. Informações constantes do art. 41 desta lei; 
IV. Condições exigidas para a participação nos luc·ros li-

quidas da lavra. · · 
§ 2.• Examinados os documentos, e verificado que a pro

priedade é legitima e sem onus, serão dadas aos interessados 
para garantir seu direito. tantas certidões do termo de entrega 
da jazida ao Ministerio da Agricultura quantos forem os .con-
dominos. .· 

§ 3.• A jazida ficará desde então sujeita ao mesmo re
gímen da~ c1e domínio da União, eom as unicas medidas com-
plementares seguintes: · 

L O Governo exigirá dos concessiona:rios de pesquizas · 
um deposito que garanta o pagamento das indemnizações ao 
proprietario.. · 

• II. O Governo estipulará na concessão da lavra a quota 
de participação do proprietario nos. lucros líquidos ·da em
preza mineradora ·e assegurará os mei'os de verificar. áquelle 
a -exactidão das contas de lucros apresentados. 

'Art. 10. Salvo o caso de .accôrdo entre as parte-s, sempre 
que houver. ,condomino na mina, a transferencia de sila pro
prie.dade se fará mediante deposito judicial do valor da mesma, 
e sobre 'esse preco ficarão subrogados todos os direitos dos 
interessados, segundo o processo marcado nos arts. 393 a 400 
do regulamento n. 737, de '1856. . . 

Parag>rapho unico.. Da mesma fórma se procederá. quanto 
ao deposito judicial do valor dos arrendamentos, ou das quotas 
mencionadas no art. 16, sempre que houver condomínio -na 
mina arrendada. · . · , 

Art. ii. O direito de proprieta;rio do sólo de proceder a 
pesquizas para a propriedade de minas em terras da .sua-pro
priedade e lavrar as que descobrir ou forem êonhecidas, será 
exercido sem -dependenoia de autorização,· respeitadas· as exi
S'~ncias dos :regulamentos de policia e de seguranca. dos ser.: 
:Vl,I}OS •. 
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Ar L. :12. Considura-se inventor da mi ria quem faz as pes
quizas, aquclle por cuja ordem foram feitas, ou, na i'a!La 
de qualquer desses, a pessoa que primeiro tiver feito :\ au
toridade ,judiciaria da comarca em que ·esUvcr sito o desco
lJerto, communicação minuciosa sobr·o a exeisLencin do mineral 
cm sua Jazida natural c a possibilidade de o lavrar. 

§ i." Essa communicatlãO ser'á tomada por termo no re
g·istro ele llypothecns, em livro especial, dando-se logo certidão 
ao inventor. · 

§ 2." Desse termo, a autoridade ,judiciaria da comarca_ 
envio:r{t ex-of{'icio uma ·cert.idüo ·ao Serviço Gcologico do Brazil, · 
onde se transcreverá cm livro proprio: que constituirá o Re-. · 
gis Lro Geral das Minas. · · · . 

§ 3." As duvidas occurentes sobre a· identidade do in
vento r e a veracidade. da communicação serão resolvidas pelo 
Poder Judiciar.io. . · . 

Art. i3. Terceiros só poderão fnze.r pesquizas em terras 
particulares com o consentimncto do •respectivo proprietnrió. 

§ L'' Neste caso, a remuneração do inventor de uma mina 
sertí a que constar do ·contracto existente entre o· proprietario 
elo sólo c o mesmo inventor. 

§ 2." Não existindo contracto prévio, se entenderá que a 
,ia7.ida pertence, Bm partes. iguaes, ao proprietario do só lo c 
ao inventor da mina. · 

§ 3. • Para gozar desses direitos, o inventor deverá tel-os 
resalvados na fórmn do a:rt. i2. 

§ 4." N1o .caso de condominio, o consentimento para effe
ctuar pesquiza:s deverá ser •dado pelo conjuncto des condo-
minos. · · · , · 

Ar L 14. Si, independentemente do consentimento do pro
prietnrio do sólo, fôr procurada o descoberta uma mina em 
suas terras, ao mesmo e ao inventor fica·r:í esta mina perten
cendo em partes iguaes, si o inventor, tiver feito as. pesquizas 
de bo;~ fé, por não saber ser do domínio privado a propriedade 
estudada, ou, por erro quanto tí p!essoa do proprietario. 

Paragrapho uniéo. O inventor só terá direito no pa~ga
mento dos gastos feitos nas pesqui7.as, si por má fé não tiver 
obtido o consentimento ·do proprietario. · 

Art. 15. São· tr[lbalhos de pesquizas tados os· que servem 
para · determinar· a existencia e a capacidade economica da 
mina, desde os simples conhecimentos e ·exeavacões super
fichws até os de sondagem e perfuração de galerias . 

. Art. 1.6. De.scobcrta a mina, e caso o inventor ou. o pro• 
pricLario do solo, ou ambos, não possam ou não queiram la
vrai-a, seu ineneio por terceiros se fará nas condicões fixadas 
no .contracto entre estes c aquelles. ·. 

§ :1.• IE.m. falta de contracto se ·entenderá que a remune
ração conjuncta ·da proprietario do sólo o do inventai· é de 
5 % do lucro liquido deixado pelo meneio da mesma. 

§ 2.• Si o inventor ou o proprietario do sólo, isolada
. mente, quizer lavrar a mina, a remuneração. daquelle que não 

• 
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pat·Licipar nos trabalhos da lana será a mencionada no con
tt·acto, e, en1 Jalta deste, se entenderá que é de 2 .ro. do lucro 
liCiuido deixado pelo meneio da mina. 

§ -3.'' l~iea assegurado aos donos da mina o direil,o de fis
- caliv.ar as operar;ões commerciaes e · a escripturacão da em

lH'er.a eXJploradora, para o. fim de averigua;t•em a exa<:tidão: 
das coutas. que lhos .forem prestadas sobre sua remuneração •. 

§ IJ." Si a lavra i'ôr trafegada pe·lo inventor ou pelo pro
JlJ'iBtario do sólo, nos tennos do § 2" deste artigo, cabe áquelle 

. tJUC· não oprurticipar nos trabalhos o direito do fiscalizar• . as 
· opcracões commerciãos ·ri a escripturação do outro, para o 
fim de averiguar a exactidão das ·contas que lhO' fot·em· presta:das 
~obre sua.1remuneracão • 

. <\!rt. :1.7. Si o proprietario dQ sólo r:ecusar .seu consenti
monto para que se effectuem. pesquizas .em sua'S terrsa, fica 
J•econhecido ao p•reterrden~CI it pesquizo. o direHo de desapt·o
PI.'iar as terras na fórma da legislação vigente. 

§ .1." Si o proprietario de uma mina não lavrada recusat' 
~mr consentimento para cJue se effectuc seu meneio por outrem, 
Jiea reconhecido a este o direito de ·desa-proprial' a mina na 
fól'Jna .da legislacüo vigente. . . · 

§ 2." Si .o· proprietario recusar recebei'. a indemnização . 
:fixada . no respectivo processo, poder{L. o dcsapropriante de
]JOsitaL' a· quantia, na l'órma da lei, c, eí'fectuado {I ·depqsito, 
o ,iuiz ·expedirá mandado de immissão de posse, que niio 
admittir{t de natureza alguma. · 

Art. JS. Quando forem differentes Q propl'ietarid do só lo 
e o da mina, .a este ultimo .fica reconhecido o direito de des-: 

,apropi·iar o brec.ho do só lo' preciso para as installações · neces· . 
sarlas aos trabalhos de exploração e d~ meneio.. · . 

Art. 19. :Nos arrendamentos serão observadas as p!'lescri· 
pções seguintes: . . · 

: L· ·o art•endala:t·io usarti da mina nas mesmas con:dfçõe,g. 
que o locador. . · · · · · 

II. E' vedada a sub-locat~ão, salvo expresso consentimento 
do locador. · ·. · · 

III. A cessaoão definitiva ou temporada dos trabalhos · 
ile meneio, 1'6ra dos casos previstos no contracto, dá logar á.. 
rescisão deste ·e obl'iga o Jocatario a resarcir. as perdas e · 
damnos. 
- Art. 20. O usul'l'ucto das minas se exercer[L na 1'6rma. do-
direito commum. · 

§ I: E' fa<:ultado ao üspfl'uctuat·.io: 
I. Usar das' minas nas mesmàs condicüos que o propric

tnrio, desde ·que estejam em tl'abalho ao te.mpo da constituição 
do usoi'ructo. · 

II. ~\brir novas minas, iudem11izando os .prejuizos miU
. sallos á !lL'Opriedade do sólo. 

§ 2." .O usol'ructual'io podet•t'1 dat• cm arrendamento o uso-
fructo da mina ou cedet: a o.ul.rcm o direi. to ·cte .c:xploral-a. -· 

~.~II ro 
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· :<\rt .. 2f. !Nas cmphyLouscs ou nos aforamentos; mesmo 
Ju rxi,LcnLcs, o dircilo 'ás minas pertence no senhorio dil·ccLo, 
llfi11 rr·,;Lando ao foreiro ou ao emphytouta no caso de menuio 
:poJo s~Hhorio directo ou por . quem legalmcn.Le o 110.presenLu 
outt·o dirciLo sinão t} ele ser indemnizado por bcml'eitorims, 
(]e acc!il'do com ·as regras e processo. de desapl'O!Jriacão por 
.uLilidade publica. · · 

Paragrapho unico. Exceptuam-se dessa reg·ra: 
I. Estarem as minas abertas e em trabalho, quando i'oi 

celebrado o contracto de emphyteuse. . 
· II. Ser a minera~'üo o motivo uni c o do mencionado ~on-

tracto. · · · . 
Art. 22. Continuam om vigor as ·concessões :feitas para 

pesquizas e para lavra de rri)4as que estiverem em effocti-
vidadc na data desta lei. . · 

§ 1.• São declara·das caducas todas as concessões ante
rior·es á data desta lei; cu,ios .concessionarias não houverem 
cumprido, dentro dos prazos marcflidos, as clausulas estipuladas 
para a effectiva exploração. · 

§ 2.0 Nenhuma novação nem prorogai)ão sérá i'eiLa nas 
concessões sinão nos Lermos desta lei .. 

CAPITULO UI 

DAS SERVIDÕES 

Art; 23. Reputa~se a mina predi~ enBravado. · 
Art. 24. Para a pesquiza c lavra das minas constituem-se, 

na propriedade ou nas•lll'Opriedades vizinhas .as servidões. se-
guintes, modianLo prévia indçmnização: . . 

.I. A oecupacão 'do terreno para a abertura de vias de 
communicac;ão e de transporte, 1jor quaesquer meios até chegar.· · 
ús· estações, depositas, usinas anncxas, embarcadouros, ca
minhos publicas e caminhos particulares mais proximos ou 
mais convenientes, e aos bebedouros, aguadas c pastos; . 

· II. O uso ,das aguas uaLuraes .para os misberres da cx
.IJlOriJ.cão; a ·passagem dellas cm aquedricLo pelo tecrreno alheio; 
a passagem ,da encr,gia resultante de sua utiliza1;ão por· meio 
de canalização electrica; aérea ou suhterranea; o uso das aguas 
para bebida das pessoas 'e dos animacs· empregados no tra-

' bulho da lavra. · . · 
Paragrapho unico ;_ Si a utilizaoão das · aguas correntes 

· j'izer falta ao cultivo elos .terrenos por onde houverem l:l.o . 
passar·, ou a ostabelecimcnLos .industrirues insLalladüs ou cm 
v.ia .elo 'insLallação, será li'IJiLada a servidão ú quruntidade d'agua 
que, sc•rn tal prc.iuizo, J'i\r susceptivel de ser derivada: . 

IJT. A occuracão do ter·r·cno :para eséoumcnto das 'ugTtaH 
sel'vidus ou das iligmus esgotadas da ruina. '"' , 

Art. !!li. Fica estabelecida, a bem du mina, a servidão 
do sólo c elo sub-sólo, nas ·condições do arLigo anterior, e 

' . . . 

' 
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para pormittir o. vchiculação, a vonLi,lação e o meneio nos 
tmballws subterrancos l'ót·a dns lirni~C\s pl'Oprios da mina. 

Ar L. ~ü. O uso do caminhos abertos para uma só miua. 
se estenderá ás outras, pagos os benefícios que, por \()ssn. 
J'IÍI'rnn. se a·ecobci'em, 'nu proporção ·do custo da obra, e dos 
gu'slos •de conscrvuciio. ' 

Art.' 27. J~stão os proprioLarios de minas eonliguas I'O
eiprocarnontu' obr·igudos a permiLLir os LI'abal!Jos, obras e scr
vinos utois ou necessa!'ios ít .exploração, taes como- cseoa
ménto das uguas da mina dominante, vonLilacão, passagem c 
outros ·da mesma natureza wmtunto que dabi não l)rovonl!arn 
fJIIejuizos .para sua propr·ia pesqui~a ou lavi'a. . 

Art. 28. Sendo de nalUJ:oza urgente os · trabalhos a se 
cxecutl\I'Om ou .já executados, poderá o •proprietario da mina 
consLiLuir a. sei·vidão ·mediante prévia caucão arbitrada po1• 
pol'itos, na J'ói·ma da lo.i, si advier real prejuízo da paralysação 
dos LmballJos até insLiLuir-se a scrviçlão. . 

_ ArL. 2!J. Cabe ao proprietario do Bólo que vac sei' gra
vado com a servidão oppôr: 

L A conlravcncão pelo proprietal'io do pr~edio dominante 
u PI'cceito· legal, ele que lhe resulte damno; · 

II. Falta. de pagamento do preço da indcmnizacão pelo 
tci'~·cno .occupado; · 

· III .o A falLa de caucão, no caso dp arL. 28. 

CAPITULO . IV 

DA POJ~IC!,\ DA liHNEll.IÇÃO 

Art. ?O·. A policia da mineragão consiste' no dirciLo, que 
tem · o Governo, de 1'iscaliza.r o scryiço de pesquiza ie Ide 

, lav!'à de minas com os dous objectivos seguintes: 
· T. Ao'[lrotccr;ão do pessoal occupado nos sei·vioos; 
U. A protect:ão ·do sólo, para se eviLú:rem os prejuízos· 

q uo os trabalhos. de minei't\t,ião podem trazer á segui'anr;a do 
publico c ú propriedade do sólo,.: ·o . .. 

· Art. 3'1. As· regras lcchnicas para garanti!' a protecção 
do Sólo e a segu,rança do !lt'SSOJll incumbido dos t.rabalhos da 
mina set•iio organizadas pelo Conselho Superior das !\finas, e, 
depois de approvadas pelo Ministerio da Agricultura, Industria 
n Commercio,· publicadas rro Diar•io O[{icial c communicadas 
por instrucoões c· circulares tís emprezas mineradoras. 

Art. 32. As ··wndicões .geraes do trabalho nas minas scrfio 
J•egulaclas pela lei J'cderal que se estabelecer sobre o contracLo 
de locacão do :ser·vicos nas industrias insalubres. 

Art. · 33. A fiscalização do cumprimento elas disposições 
mencionadas nos artigos ·an(Jecectentes caberá a funccionarios 
J'ederaes, nas minas sitas em terrenos do domínio da Uniú() 
o do Distr·icto l?ederal; o a funccionarios estaduaes, em todas 
as outras... . · 
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§ J.• Esta :l'iscalizar;üo se oxercerií sempre que houver 

queixa pnr pal'l.e do~ inl.er.ossados: o pessoal, si se tt•atar das 
eondif\ões do t['[).ballw; o pre,iudicado, si se tm.tar de pnejuixo 
eausado por !'alta de protecção do ·Súlo no seJ•viço da mina. 

·· ~ 2." !Não impedem as pt·esentcs regras o o:wr.citar-so a 
fiscali~a~üo especial JlOI'\'Otll.nJ'a resultante elo acto de concessão 
ou do J•og·imeu trihuturio quv.lis·a a ·lavra du mina ao podcJ• 
publico, · . · . · 

§ a." Gomo condicão para a scgurnntla pe~soal c g·e~·al do 
conl.l'acto de locac.ão de scrvir;os, a J'iscali;r.a~ão, duvidameuLc 
so!i!JiLacla pelos inLe:ressados, ·poderá CX!IJl'CeJ·-se em -todos os 
trabalhos de meueio. t.auto nos depositas classi:l'ica:dos. eorno · 
minas, como nas pcdroil·as e em quaosquer· trabalhos· subter-
J·ancos. · · · 

' ' 

ArL. :v,, Intimados pelo Gov1e;r·!lo, as cmpt·ezus miucm
cloi'as serão ob:t1::;ada~ a exe~uLar o~ planos dctcrmi:nados Jlal'a 
11 segur·an0a do pessoal ccpara a protce<;ão ,elo sólo, salvo ju~
tif'i'eacão plena ela adopção ·de melhor alvitre po1· parte dcilas. 

ArL :35 .. NG caso ·cm que o Governo considero perigoso 
o estado dr~ uma mina, poderá ordenat· sc.ia .sustado o prose
·;;uimcnto .do meneio, até tt rcalizaçiio de novos Lrabullios de 
aeeesso ou de garantia :í soguran1)a do pessoal ou ú .proteec.ão 
do sólo. . · ·· 

Al'L. 3ü. No. caso de accidenLc .ufl'cetundo a vida ou a 
n d:tr communfcação .immcdiata as autoridades Jocaes, c, de· 
·Pois, á repartição administrativa competente. 

TITULO II' 

Das minas do dominio da União 

CAPI'l'ULO 'I 
' 

."DA P.ESQUJí'.\ E ll.\ CONCESS.:tO J).\S MIN.\S 

Al'l. 37. Cabe a União, por· si ou IJOI' outrem, jlesquizar 
e• lavrar as minas. de sua propriedade. . · . 

Al'L 38. E' 1'acu!Lada a pesquiza do minas em to!'l'enos 
saude dos operarias, são os di!·eclor1cs ·dos serviços obl'igado~ 
do domirno da União, J•esrwitadas as disposir)õcs dos seguintes 
parag-raphos: ·' 

§ L" O pt•ef.endenle a pe~qu iza1· mi11as rec]uet·crtt ao Mi
nislerio da Agl'icult;ura, Tndustl·ia · e Commercio, pot• inter~ 
mcd.io do Sr.rvioo ·aeolog·ieo do Brazil, uma Iicen(:a para pro
cedei' a ·~sses tr·a!Jalhos, delllm·aado cspecificadtunente o Jogar. 
onde let•fio rle RI~ el'l'ectuar. A concessão da Iiconca sertt .gm-
1.uila, e se consülel'art\ dada, si no pràz.o ÜllJWOrogaNcl diJ :3,0 
dias, contados •da entrada (/o i·equet·imonto no ServiQo Gcoio:. 
gico do Bra~il, não fôr proferido o dCSllUcho il'Cspcctivo e pu-
bliçado no ·mario 0[/"icial. · 



§ 2." Nrmlwmu posqui~:l. :iC far{t nos cemilel'ios, no ro-
, cinto de pr•ur;a;; l'ortil'kadns ou no l'U i o de sua del'esa, a mono~ 

de 30 ·HWll'os de cada lado do eixo das vias publicas, nem a 
mQnos ·de GO melr·os .rle r~tH.Iu lado da~ edifieaçõcs, sall-o, nestns 
dous ultimos r•nsos, r:orn autrrr·izar;.tin 'rspreial da autoridade 
competente. . 

§ 3," As licenças serão yalidns por· um anno e serão p'ro-. 
l'Ogaveis por· mais nm anno no maxi:mo, si houver· rnanircsla 
necessidade desse rn·11zo para se ultimal'em os- traba!IJos .dr~ 
pesquiza. · 

§ ''·" O pescJuizador lení. do demarcar no terreno a ámn. 
definida. na licença para seus trabalhos, área. que não poder:í 
oxcrYdcr· de 100 hectar·es, ou, si se. tratar de pcsquizas em Jeito 
do l'io, da extensão dn :íO l\ilomett'fls contados se:;undfl o veio 
rl'agua. · 

§ 5.• O pesquir.ador pode.rú ulili7.ar-sc, sómente. no que 
fôr.' indispensavel aos sorvir;os, dfJs materiaes dQ construcção 
r! das madeira:> existentes na tírea r:orteodirla. para pesquir.as. 
Assim, tambern, quantfl ;í;; agua.s nascidas dos serviç-os, sem 
prejuizo ·das set·vidõcs .estabelecidas, dos accõrdos qull possa 
celebml!I.' com os proprietarios de outras aguas, ou com o~ 
quo se utilir.arem .de aguas de ·outra ori·gern, 

§ ti." ~erão sempre respcoitados os diJ•eitos do terceiros. 
Art. 3!1. A licenrJi- ·serú pessoal c sómr.nte lransmissivcl 

mediante aulo.l'izaoão r:Jo Governo, salvo os casos do successão 
cnu .. va-mo1'lis. !.imitada aos hcr·deiros nccessarios e ao iJon.iu,ge 
sobrevivente, e de successão comrncrcial. O pr~srJuir.adflr ·pr!dr 
ser· pessoa natur·al ou pesson. ,jurídica; 

Paragrapho unico. Os actuacs· foreiros de terras do dfl
minio da Uniãfl precisam ·de licença para pesquizar. 

ArL. ,;o, Sendo infructil'rH·as as pr:squizas, -devert\ o pes
quizadot• communicnl-o. ao Governo e rcpO·r· as .cousas em seu 
estado anterior, fechando ou entulhando os poços c as gale
rias; restituindfJ t\s aguas sou eurso natural si n:ssim exigirem 
as servidões existentes. . 
· J>aragrapho unico. Si ao caho de um annfl o pr~squizaclor · 
prceisar de novo ·prazo para Lermiúat' seus trabalhos, pnclrmí. 
l'üqur:wel-o nas condioões dfJ aJ•t. 30. 

· • A:r't. H. _-\él}adns as substancias mineraes, enviará o pes
quizn.dor ao Ministro da Agricultura, Industria c Commercio. 

· por intel'mcdio elo Scrvi~,o GcologJ.co, :tfnostPas bastantes .para 
aJuizar-se do valor· do minerio, 'l'azendo-,as acompanhar de me
morial, planta topographicil. ·e geolo,gica, eúrtes dos tet•renos, 
indi·eações do .Jogar de provenioncia <ias amostras, Joca~•ão da 
Jazida e descripr:ãn della, distancias clas povoações, meios dr. 
r~ornmunicar;üo e. mais i'lli'CII'rnnr;õcs pr·r!cisas pa:r'a o conhr.ei
mcnto cahal ·dos dopositos. 

§ .I." O. Serviço Geologico lanar:l. tr.t·rno de ·!'ecepç~n rio.~ 
documentos e das anJostr·ns; C!Jltrcgandfl. no pesqu izndot• uma 
cer·Lidüo para g·arantia· de seus di:reitos. · 
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§ 2.' ~s duvidas occurrentes sobre a identidade do in
ventor ·e a veracidade . de sua communicar;ão serão solvidas 
pelo Poder Judiciaria. . . . . 

§ 3.' Si o Governo exrgrr dados complementa:res para os 
fins 'deste ·artigo, podcrú. conceder ao posquizador ·um novo 
prar.o doe um anno, prorogavel por mais seis mez~ •. 
· · Art. <i2. Satisfeitas as exi,gencias do artigo antcrio.r, e 
recebido do inventor o requerimento. pedindo a concessão da 
lavra, mandará o Ministerio da Agricultura, Industria e Com
moreia; por intermedio do Serviço Geol01gico do Brazil, pu
hlical-o, por prazo nunca inferior •a t30 dias, nos orgãos prin
cipaes da imprensa do município onde ·estiver· sita a jazida, c 
p. or edital na séde da comarca a que pertencer ,lindo o prazo 
da publicação, si não houver ne:clamações ou sr--estas forem 
irnpl'ocedent.es, fará o Governo por decreto a conoessão da 
mesma, :fixando a :írea concedida c o prazo maximo para sua 
demarcac.ão. · 

§ 11." O loto de lavra corresponde :í superfície de cinco
lioeU~:res. O numero maximo •de Jot.es .concessiv.eis a um indi
viduo 1l de 10, si se tratar de ,jazidas. de diamante, de p~dras 
preciosas ou motaes raros, e de 20 nos demais casos. Ern 
·"'~' l.mtando de cmprcza elo mineraoão, os limites serão respe
l(',f,ivnmentc .cJe 20 no primeiro caso e ltO' no segundo. 

§ 2.• ~ratando-se de nrqias metalliferas ou gemmiferas 
I] o 11 rn !'io publico :fedem!, o lote de lavra de rio corresponde 
:i. extensão de CJinco kilomcf.ros segundo o veio de agua. O nu-· 
mero maximo ·rJc lotes de rio concessivcis é de 10 para· um· 
individuo e de ·20 para uma empreza. Serão semp.'!1c resalvmlos 
os interesses da navegação. . 

§ 3.• O pt·azo não exceder:\. de 30 annos, pror01gavel a 
.in izo do Governe. - . , 

~ <i.' O conccssionnr.io pôde ser pessoa nat.ura!.ou .pessoa 
.inriclica. _ . . . · 

§ 5.• A concessão ser:'t intJ·ans'ferivel, salvo prévio accôrdo 
e autol'iza1;ão do Governo, o exceptuados os casos do suceessão 
rdvil cau .. ~a-morl"is, Iimif.ada aos herdeiros n~cessarios c ao 
r'on,i Llgo sobrevivente·, c de successão commercial. · 

§ G." :Fica rcsalvado o direito dos :faiscadores eónt.inuarem 
n. m i11cr•ar nas alluviiíos <.lo !oito do rio ·por meio do instal
la(;ür..s rnrlimcntares c passageiras, n. cargo rlc uma ou duas 
pessoas. Para estas, basta uma .simples 'Jicencu, para ~aiscal', 
pessoal on intrn.nsferivel. Exceptuam-se os depositos oin ter
renos de ma!'.inhas, ns rrreia~ e nlluviões natu:ralmentc enri

. qur.eida~ eontendo minorias· de mot.ries ·raros, devendo todus 
estas ,jazidas :Ficar sujeitas ús mesmas· rcgr·as ·dadas para as 
minas. ' , , · 

§ 7." O ilOfl•CICssionm·io do loLes de lrrvra tom dircil.n: a 
Iodas as substancias' minor·aos que encontrar nos tenonos rruo 
fazem ob,ioeto ela concessão. Para aqucllas que não eon>Jt.nr·nm 
no titulo do concessão, esse diroit.o :I'Icn ostnheloaido pela com
municil~'iío no Governo dos novos dcscobcr.tos, que ~erão regis-
trados em ndditamento ao prin:iLivo titulo. · 
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ArL "3, DesroberLa. uma {azida ~ resnlvado noR l.rrmw 
do ni'L H o dfl'eilo ·de inventor, •easo este não qucim requerer 
a •concessão da lavra, fica-lhe assegurado o .. direito a rr•ecehor.· 
do concessionario desta, como remuneraoão de seu trabalho, 

'(t sua opoão, c além .do pagamento das despezas de pesquiza:. 
um ·premio em dinheiro correntB pagavel tt vista; ou uma. 
IJOlll.l'ibuicão annual, durante todo o p:razo da concessão; até 
2 o/o sóbre luci·os liquidas deixados pelo meneio. O onus desses 
pagamentos cabo ao concessionaria da. 'lavra, que entrará no 
·;;aso da concessão depois de ter expressamente assumido as 
!'cspecLivas obrigações.. · 

· Paragvapho unico. Cabe ao i).l\~entor o direito de fisca
lizar as operações· commerciaes .e a .escripturação .do conces
sionaria da lavra, afim de verificar a exactidão das contas 
que lhe forem prestadas sobre sua ·remuneração. 
. Art. :.4. Si houver mais de um· pretendente á concessão 

dn lavra, sendo todos is'ua·lmente i·doneos, o Governo a porá 
om hasta publica, que versará sobre a quota mencionada no 
art. 56, pwragrapho unico, nó capi.tulo III, titulõ II,. desta lei> 

§ 1.0 Em iguaJ.clacle de condições, terá .pne.ferencia o in
vonLor da mina que tiver resalvado seu direito nos termos do 
art. 41. . · 

§ 2." ·Preterido, o .inventor terá direito ao pagamento das 
despezas causadas pelas pesquizas c a um premio cjue con
sistirá, tí opção do inventor: ·cm uma quantia· em dinheiro 
r:or·rente pagavel ·ti vista, ou em uma remuneração annuaJ, 

· durante todo o prazo da concessão, até 2 o/o soure o lucr·o 
liquido 'deixado pelo' m·eneio da mina.' O onus desses pagn
ml:lntos cabe ao concessionaria, que só entrartí no goso da 
eoncessão depois de. ter expr~ssamente assumido as respect.ivas 
ohdgações. . ·· · · 

'Mt. 45. Nos decretos da concessão, virão. mencionados:' 
. I. . Os favores concedidos. . · . · 

. II. O prazo, nunüa excedente de um anno, para come
çarem os trabalhos de lavra, salvo caso fortuito do forca maior, 
J·cc.onhecido e aéceito pelo Governo. 

TIL Os onus impostos ao concessionario. 
IV. As penas legues em que po·derá incorrer. 
Arrt. ,.16. Séná recusada a concessão si a exploraoão for 

prejudicial ao bem ·publico, ou compromcttcr interesses de 
ta.l monta que as vantagens derivadas do meneio da lavra. nfio 
os compensem. 

Jlarag!'apho unico. Nesta ultimo hypothesc, terá o inventor 
direito ·a receber do Governo, além do pagamento das despezns 
fle pesquizas, umn som.mo. igual tí irnporluncia destas, a titulo 
de indemnizaoiio. · . · 

Art. 17. Serão nu lias as concessões feitas com violaçfio 
de qualquer das disposições desta J,ei. 

Pn.ragl'apho unico; A nullidade ser(~ declarada por sen
tença do Poder .Tudiciario. em acção summarjn, CJtlC scrt\ pro. 
posta: · · · . 

!. Pelos orgiíos compet~n~c~ cto l\Iinisterio Pl,lblico, 

.. 
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JT • .Pnl!Js ilücrcssndos, .denti'O do pt•ar.o 'dr um nnno. 
ArL. ~8. Por aclo do Governo, ouvido o Conselho Supe

rrior das minas, sertí dllct·oLada a cadueidade da eoncessão: 
I. Si forem excedidos os pra~os marcados no de~creto ·de. 

concessão, salvo caso fot'Luít:o ou 'de força maiot·, 'I'r~conlhecido 
·e acceito pelo Governo. . 

rr. Oc:correndo o abandono da mina, ou ·interrupção ·dOS 
Ll'abalhos por mais de u.m armo, salvo rcaso ·fortuito ou de 
i'orea maior, l'econhecido e acceito pelo Governo. . 

ITL Si o concessionar.io :rõr• ·declarado :incapaz de · con
tinuar os trabalhos, por ~i ou por seus ·representantes legaes . 

. IV. Si o concessional'io deixar de cumpr.ir -ordens, deci
sões ou instt·ucçõcs oriundas dó decreto de· concessão, ou das 
leis c J•e:;ulamentos em vigor.· 

Al't. ~9. Em caso de •eaducidade, havendo bemfeitorias 
feitas •pelo concessionario. J.er(l elle direito a ser indemnizado 
do valor dellas, deduzidos, porém, o preço dos materiaes ce
didos gratuitamente pelo Governo, assim como o total das 
quantias que, a titulo de favores pccuniarios, tiver·em sido 
l'ecehidos pelo concessionaria; · · . . 

. Paragrapho unico. A indemnização será paga,' ·pelo Go-
verno, que a tornará a haveJ· do novo concessionaria, easo ha,ia 
nova concessão. 

Art. 50 ... os aforamentos dr. f,et'Penos do domínio da União 
não transferem o dominio ut.il das· minas. :nellr~~ existentes. 

ArL. 51. Nas aliena1;ões dos terrenos. do dominio da União 
não se comprohendem as minas, as quacs l'icam :r'eservadas 
ú propriedade :federal. . · . 

Art.. 52. Tanto no caso do aforamento, como no de alie,; 
nação ele terJ•enos do dominio da União, .a qualquer será fa
cultado pcsquizar e la\•ral' minas, respondendo o ü:\,1Jlorador, 
na ft.rma das· leis vigentes, pelo damno .causado ·em virtude 
das pesquizas, mineraoãn ou inollser.vancia dos regulamentos 
sobro srg·~Jrança, policia, llygiene c via~iio publica .. 

CAPITULO II 

DA POLICIA DA l\1JNERA.Ç.~O 

Art. G3. iA: volicia da minera~;fio se erfectuará por ·intor
medio ·de ongon h oiros riscaes das minas, nomeados pelo Go
.vcrno o· por este .pa·~;os por conta do •concessionar.io, não -exce
dendo seus wmciment.os de :12:000$ nnnualmcntc. 

§ L" Para este :rim., recolhe!'(L o concessionaria, de trcs 
em Lrr.~ mozes adeantaclamcn te, aos cofres fodcraes, a quflta 
que l'ôl' mar•cada pelo Governo, nfto •o.xcedendo de '12 :000$ por 
anuo. 

§ 2." O Govm•no podorü exm·cor a fiscalização ele mais rl1~ 
uma lavra pm• um unieo enlg-enhcirn.fiscal. 

Arl. G'J. O pessoal da fiscaliznr,i'í.n leru, quando em sc:r
. viço, livre. ontrada na mina c e>m todas a~ suas. depcndencias, 

I 

• 
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podendo cxarn inar todos os ·detalhes da administração c ~xi:;it· 
os ·dados neeessarios :para a conl'ccr;ão dos mappas cs~a_Li!~kos 
·.d:t produccão mineral. 

Paragrapho unico·. As cmrn·czas mineradoras, assim como 
os directores de sorvir;o de pesquizas (j de lavra, ·serão obt·i
gados a facilitar a ir1specr.~ão dll todos os trabalhos aos agentes 
da fiscalizacão e fornecer-lhes todas as informações exigidas 
no tocàn L c ?!. mwrcha do sm·vir!o e ús estatísticas iridustriaes. 

Art. 55·. Supcrintendcrú ~ -policia das minas o Scrvir:o 
'(}eologieo do Brazil, ao .qual ficarão subordinado's os fiscacs. 
O mesmo serviço, por sua .secretaria, i'icartl rmcar.l!egado do 
tmbnlho de expcdien Le relativo {L mineração. 

QAPITULO III · 

ll.IS CON'rRIBUIÇÜP.S 

' 
Ar L. ·56. ·O concessionaria da •lavra, além do scllo da con-

ccssã~ c. d_!l quota annual de t'iscaliza(~ão, pagar:í. as seguintes 
coo trJbUJçoes: . 
. I. Uma quota annual fixa não excedente de 1•50$ por lolc 
concedido. ' · 
· II." Uma quota annual variavel, alt! 6 o/o solwe a renda 
liquida deixada p·e·lo meneio da mina. · . 

Para:grapho unico. Na hypothese de licitação entre pre
tendentes egua.Jmente .·idoenos ú concessão da n1flsma lavrn, 
haver{t uma tei'Cf.'Íl'a quota annual que -servi1·:í di' criterio pre
ferenieial parg, a escolha do concessionaria. 

Art; 57. As quotas :annuaes I e II do artigo anterior só 
começarão .a .ser cobl'adas do.us annós 'após o inicio dos tro.-
halhos de mineração. · 

Art. ·58. O Governo regulamenlarú a fôrma de cobranr:a 
.desses impostos. . 

· CAPITULO. IV · 
' . 

DISPOSIÇÕES GllllAP.S E DISPOSIÇÕES Tll,\NSITORIAS 

Ar L. 59. As novacões e prot·ogacões das conccssõcs vi-
gentes -serão feitas de accôrdo com está lei. . . 

Art. GO. O Governo nomeartí uma commissão para dis
Cl'.iminar os rios publicas l'ederaes. Seu -tmbalho, depois dr · 
approv~do .pelo Congt•esso Nacional, servh•:í de base para ns 

· concessoes. . · 
Paragt·apho unico. Si algum rio publico federal tiver sido 

·objecto de conc-essão ou de. contraeto de minoração. por parte 
de· ·s-overno estadual, l'icm·ú em vigor a concessão ou contracto. 
~ubstitu ido o Governo. do Est.ado pelo Govemo Federal, r 
Int;Jemnisaelo aquellc das despezns por ello feitas pnm aQl'O-
ye!lamcl}to go rio. · 
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Al'L GL Nos rcg-uÍUJmcntos que expnrlii' a exccuçilo dr~l.:t 
lei, o Governo providenciamí sobre policia de mineral)ão o 
consolidaDá as disposições de leis que !'orem applicaveis a. 
esl.e ramo de industria. 

'c'l.rt. ô2. ü 'Governo solicitarú. os crcclitos precisos para 
a execução dos arts. 5' c li O desta lei. · , . 

ArL. ü3. Revogam-se as· disposicõcs em contrario. · 
' . . 

Camara dos Deputados, 1 ele dezembro ele 191f!·.-~4.s
tolpho Dut:rri Nicacio, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos 
Loal, 1" ISccreLario. -El'ysio de A!'a!tjo, z· Secretario. -A's. 
Commissões ele Justiça e Legislação e de Finanças. 

O Sr. 2" Secretario procede ú leitura dos seguintes 

PARECERES •. 

N. 1'~8- :19:14 

Ao exame da Commissão de Justiça c Legislação foi · 
submetLida a proposição da Gamara dos Deputados, do 30. de . 
dezembro de ·1912, que autoriza o Presidente ·da Republica 
a reinteg.rar o chefe de secção da Alfandega do Rio de Ja
neiro Lucas Antonio Ribeiro Bhering, no cargo de que foi dis~ 
pensado por a-cto do i\Iinistro da Fazenda do Governo Provi-· 
s-orio, do 10 cl(\ janeiro de 1891, que o aposentou, relevada, 
para esse effeito, .qualquer prescripr.ão em que tenha incor-
rido. . · 

O requcrr.nte pediu ao Congresso Nacional «relevar-ão do 
lapso de tempo para o fim de poder o Poder Jludiciario co
n'hecer do fundo da cgwstão controvertida e que em -tempo 
algum foi .resolvida,' attenta a série repetida de preliminares 
levantadas.» . . . 

l<\: Gamara dos Deputados, reconhecendo a incompetoneia 
do .congresso Nacional para constituir'-se instancia superior 
an .Poder .Tudiciario, usando do direito. de graoa, amparou a 
pl'etencão do .requerente formulando a proposição. · 

rO Cóng~·esso Nacional p6de, sem· desrespeito ao ·Poder Ju
dieiario, conceder a graça, tendo .em nttencão os serviços 
.prestados pelo funccionario, os varias precedentes por elle 
allegados e· a informação· dada pelo -Ministerio da Fazenda, 
cóncebicla nos seguintes termos: . ' . . 

Sr. 'i • .Secretario da Gamara elos Deputados- Accusanclo 
' o recebimento do vosso Oifficio n. 243, de 27 de setembro 

ulLimo, em que solicitaes o parecer deste Ministerio sobre 
o pedido do reintegraoão feito por Lucas· 'Antonio Ribeiro 
Bhering, chefe de secção da Alfandega do Rio de ·Janeiro, · 
cabe-mo· enviat''-VDS, acompanhado dos· documentos que t.rans
mittistes, o incluso processo de a,posentadoria elo referido 
:funccionario e informar-vos que a aposentadoria foi conce- · . 
dida sem solicitaÇão, por portai-ia do M~nistorio da Fazenda 

• 
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rm 1 A!H e niío pot· cicct·clo, sendo que de tal. afJLo não cónsl.a 
si a inactividade foi determinada por qualquer dos motivos 
estabelecidos no decreto n. 2. 6110, de 1.0 de setembro de 1860. 
lleitero-vos os meus protestos de elevada: estima e 'consideração. 
- FranciSI!O Salles • 

. E, assim, a· Commissão O[)ina pela approvaoão da propo
sição com- a seguinte 

EMENDA , · 

Substitua-se o final desde as palavras- relevada ao 
mesmo, pelas seguintes : Sem quaesquer ·vantagens pecunia
rias, quanto ao tempo.em que esteve fóra do seu cargo·. 

rS:ala das Commissães, 10 de dezembro de 1914.-João 
Lu·iz Alves, Presidente.- auilherrne Campos, Relator.- An-
tonio de Sou:m . .::._ Epitac·io Pessoa. · 

PAflllCEB DA COMMISSÃO DE FINANÇAS, N •. 16., DE 1914, A QUE SE 
HEPEfiE O PARECER SUPRA 

' ' ' A' Commissão de Finanoas foi distribuída a proposição 
da Camara dos Srs. Deputados .de· 30 de . dezembro de· 1912, 

·que. autoriza o Sr. Presidente da ·Republica a reintegrar o 
·chefe de secção da Alfandega do Rio de Janeiro Lucas .An- ' 
f.onio Ribeiro Bhering, no cargo. de que foi dispensado por acto 
do Ministro da Fazenda do Governo Provisorio, de 19 de ja-' . 
neiro de 1891, que o aposentou,, relevada ao mesmo funccio-. 
nario, para esse ei'feito, · qualquer prescripção em que tenha 
incorrido. . . 

Distribuído ao Sr. •Senador Urbano dos Santos, em 3 de 
Junho de 1913, o interessado dirigiu ao. Relator uma petição, 
na qual decl!llra: . . . . 

«iA reintegração pedida teve por fim unicamente uma 
reparação moral, a annullacão do. acto injusto, lesivo á repu

. tacão do empregado, arbitraria, portanto 'nullo dC3 pleno di~ 
reito. .· • · · . · 

' Os documentos e projectos foram distribui dos a V. Ex., 
como Relator, c nesse caracter venho perante V. Ex. declarai' 
que, attendendo a .circumstancias financeiras presentemente, 
desisto. do cruacsquer vantagens pecuniarias qnu:nto ao tempo 
em que estive fóra do referido cargo e peço a V. Ex. para 
l.omar cm consideração si. entender opportu)lo.» . 

Do exame dos documentos .que acompanham a proposiçilo, 
vm•ifica-se que diversas questões de direitos precisam ser sol
vidas antes da Comm.issão se p.ronunciar sobre o· principal, 
relevando notar que dentre ellas se destaca a de saber si· o 
!Congresso Nacional póde relevar. uma nrescripoão depois ele 
doerclada pelo Poder .Tildiciario. . · .. 

Occor.re .mais ponderar que o intct•ossado já tendo de
sistido .da· percepcão dos vencimentos, cujo direit~t reconhece 
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a ·Jll'oposioão da Caniara pelo facto da t;eintegraoão, não cabe 
mais {t Commissão dt! Finanças cl'ir.er sobre sua protenr,fio e 
11im ú Com missão ele .Legis·lacão IJ .Tusl.ioa. . 

Assim sendo, opina a Commissão de .Finanças sc,iam·.re
metLidos a essa Uommissão a proposi(:iio c mais papúis que a 
aeompanl1am. 

Sala das sessõe:l, o do .iÚnho de :1 !'ll!t.-Francisco GlH
cc1'io, PI·esidenl.e, -Sâ P1·eh•e, Relator.- G011(!alves F'er1'ch!a, 
- Yictorino Jllonte'iro. -1'avm·es' thJ Lura.- .foão Ll/.'i: Alvr!s, 

T'JlOJ>oSJQ,\0 DA r..,\NfATIA DOS DEPU'PADOS, N. 8, DE 1913, A QUE SE 
HI~FilllEM OS PAilllCimES I~ E":mND.\ SUPIH 

,. 
O Congresso Nacional :resolve·; · 

. L<\rt. 1." Fica o Governo autorizado a reintegrar o chct'f'J 
do seccão .da Alfandega do Rio de Janeiro Lucas Antonio Ui
beiro Bhoring no cargo do que foi dispensado por acto· do 
Ministro da l<'azenda do Gove.rno Pr·ovisorio, de 1.9 de ,ianeiro 
de 1891, que o aposentou, relevada a1> mesmo l'unccionario, 
para esse eJ'feito, qualquer prescriJlÇãci em que ·.tenha in
cm•rido. · · 

.Art.. 2." Revogam-se as dispõsiçüeil r.m contravio. 
Camara dos, Deputados, 30 de dezembro de 191.2.-.Sa

llino !J.a1'1'oso Ju.n:io1·, Presidente.-.4.rttonio 8-inwiio dos San
tos Leal, 1'! iSecrelal'io . .,- Raul Momes. Ve·irta, 2" Seérctnrio.· 
-A impi'imii·. • 

N. 149-191-\ 

Tal, como veiu da Camara dos Deputados, o projecto dr 
fixação da Ji'orca Naval para o cxercicio de 1915 só diffr..r(l 
da proposta do Poder Executivo r.m dous pontos; eliminação 
do art. 6" dessa mesma proposta e ampliar;ão dos limites ma-. 
ximos para a matricula de candidatos .aos cursos da Escola 
Nnval. · . · 

· Não sabemos quat.J'oi o crite1•io rlel.er,m.inado dessa am
pliaoão. O ultimo regulamento, datado de . feverei.ro deste 
anno, c, pois, bastante recente, ,i 11 modificara o' limito do 
idade para admissão naquelles cursos, limites observados{ ha 
mais de meio secu.lo. c que pareciam corresponder nos · ins 
da profissão .naval. · · 

. üiulgamos que, das duas allerações indicadas, a estabr.
lecida pelo citado .regulamento se coaduna melhor com as 
necessidades de dotai' a Ma1•inha de o'fficiaes, ,io\·cns, evi
tando-se, ·assim, nos. pr•imeiros postos, .a incidcncia fatal ·da 
lei da compulsaria. Quanto ai~· cursos annexos, pamce-nos 
quo só ahi se comprohendcria bom uma altera~·ão. no rcgu
lamen to, rJi.latando-se, sem i.nconven iente, para 2 4 nnnos n 

·.limite dr idade para a maLI'icula. E assim ponsumos att.endt!J.' 
6 intuiUva necessidade .de fac·ilitar, entro p.ós,' o mais pos-
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sivel, o esludo profissional aos que, se quizercm dedicar ú 
ma!'inha mercante. 

·No estudo dos ]Jroblemas Jig·ados á nossa defesa naval, 
rmmpt·e-I'lOS ter sempre presente a li!ião ela . cxperi~ncia bri
tannica. A Inglaterra evita tH·udentcmente guarnecer suas 
uuidadc,; com officiaes que se não haJam. pe;t·fcita.mentc ada
ptados :b condições peculiares da vida no mar. P~ra isso, 
manLém sua Escola Naval de Osborne, onde proporcwna aos 
futuros o1'1'iciaes uma instrucção geral, commum a todos, que 
se dedicam á carreira naval, dando-l'hes, ai'ém dessa in
stt·ue.r;ão, formada por uma base de conhecimentos proprj
deuticos, um onsi.no pratico, cm machina, electricidade c 'ou
tt·os ramos de acti·vidade. Só depois de quatro annos de estadia 
om Osborne, durante os quacs iJS alumnos se familiarizam 

.i!Om o' mar, .servindo a bot•do, · oseolhcrn entre as t.res espe
cialidades- oJ'l'iciaes de marin'ha·, officiaes-artilheiros, ofi'i
ciaes-mecanicos- a CJUe preferem. Assim, q·uando chegam. a 
es~e ponto, não .~ mais J)Ossivel se veri·fique a renuncia de 
qualquer delles ú profissiw do ,mar,. pois suas aptidões phy
sicas foram provadas. . 

Não somos, dentro dessa ordem de idéas, partidarios de 
um augmrmtd do limite de idade para matricula na Escola 
Naval dos .que aspiram ser ol'ficiaes eombatentes. Precisamos, 
;repetimos, dotar a nossa 1:\'liarinha de Jovens, fortes e adextrados 

. ol'ficiaes, aptos. á prestarem ei'ficientes serviços ao paiz pelo 
maior espaço de tempo, de .modo a recompensar tl Nação dos 
.sacrifícios que, de bom grado, ella cumpre o dever de fazer, · 
visando esse unico proposito. Eshá provado que só quando 

·chegam aos altos postos de commando, os o1'ficiaes compensam 
os encargos ·que a Nação houve de supportar para os apP.a-
relhar.· · . 

.Sendo assim, é claro, tudo devemos praticat• para im'
.pedil· saiam da Escola Naval cm idade que possibilite a ín
.cjdeiicia da eompulso!'ia, dentro de um .praso relativa-mente 
curto. · . 
. Em nosso clima,. a rcsistcncia physica se enLibia muito 
mais depressa que, por exemplo, ·nos clima8 europeus. Si não 
podenios; p'or esse motivo, alargar o prazo da compulsoria, 
corre-nos, evidentemente, a indeclinavcl obrigação de lhe não 
J'acilitat•mos a accão, mandando para a Marinha o·fficiaes,. 
relativamente,. pOU{!O mo~ os, · para o inicio ele urmn. carreira 
arclua, em que se exige o maximo do esforr;.o, das aptidões, 
da rcsistcncia, no cumprimento de um dever :constante. 
· Deixando esse ponto, notaremos que, sem o scr.vir~o mi-. 
litar obrigatorio, .iá entro nós, decretado, mas, até hoje, não · 
executado, a administração do clepa1•tamento naval, tem sido 
f01'1;ada u voltar com redobrada insistoncia suas vistas· para 
as escolas de· aprendizes mn.t>inheiros. Esses estabelecimentos 
constituem o melhor,. o unico viveiro da nossa . maruja e 
nunca serão demasiados os cuidar;los de que os cercarmos. 

O •BJ•azil, alit\s, Joi cremos; um dos primeiros paizcs 11 
.cl·ea1·em tã() util irts~ituicão Q essa. iniciativa não tardou a 
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· ser seguida por .outros .. As Escolas de Aprendizes, do r~st(), 
r1ÜO interessam apenas •Ú i\Iarinha, pois é certo que sahmdo 
dcllas para os nossos navios do . guerm, os murill'heiros ao 
cabo, do tempo do servico, voltam para a vida civil ·dispoiulo 
de' con!Jouimentos elementares, obtidos nos bancos e o!'i'icinas 
escolares e, pois, mais preparados para o trabalho lwnesto .. 
Em um paiz em que é tamanho o cocfl'iciente do analp!Ju
bctismo, ·esse elemento de ponderação não deve, embora dr: 
passagem, deixar de ser· citado .. 

Restringindo, · porém, o campo das uossas observacõos, 
lealmente dizemos que, apezar de não haverem ainda ellas 
eol'L'espondido integ'!'almonte ao sac!'ificio do dote orcamcn
tario, nem por isso seria comprellensivel o descaso cm que as 
deixassem os. :Sem . entrarmos na apreciação das causas que. 
toem 'concor'!'ido para que essas , useolus. não deom tudo que. 
devem dar, notaremos .que nos cumpre· do .um lado, desenvolver 
esses· estabelecimentos, removendo ·aquellas causas, o, de outro,· 
crear· .incentivos que as tornem mais procuradas. · 

Em todo o nosso extenso littoral sobejam-nos elementos 
capazes de serem utilmente aproveitados na. constituição de 
uma cxcellente maruJa. Não ·é possível o que, a esse rcs

. peito, se'verii'ica em alguns de nossos Estados, onde a ma~ri-
cula diminue ,de anno para anno. . 

Cremos que esse defeito seria sanado si se ostabelec'esso 
uma segura e bem enti:mdida harmonia de vistas entre as au-· 
.toridades judiciarias c navaes das respecti-vas ;localidades. 
Sem essa medida, que não nos parece di1'ficil, e outras, que 
a exporiencia está aconseJ.hando, corremos· o risco de constatar 

· uma .diminuicãó progr·essiva · nos effectivos das escolas, de 
e:i::ercicio a exercício. 

'As estatísticas mais recentes evidenciam a procedenci:r 
desse receio. Em 'i!H3, o numero do aprendizes era de 1.!430; 
cm 1914, cahiu a 1.325. Em Matto Grosso, esse movimento 
depressivo. nas matriculas foi tal que determinou o fecha,
mento da escola alli existente, confor·me lemos no relatorio 
do Ministerio da Marinha, visto ser diminuto o numero de · · 
alumnos, não comportando, pois, a despeza, em proporolio, 
muito grande. ' 

;Consequencia fatal desse exíguo effectivo- menos da 
metade da maxima lota.ção :-é o insignificante numero dr: 
:wrcndizes,. remettido elas esco'las ao Corpo de 1\Iarinheiros 
Nacionaes. Os. contingentes assim fornecidos resultam bastante 
euros. Citaremos, como exemplo, o que determinou seu pre
paro no·exercicio 1913-:1914. Afóra 310, passados para a Es- · 

'cola elo Grumetes, foi apenas de 760 pracas. Entretanto, a 
· consi;;nacão orçamentaria,· na vel'ba conesp'ondento, era de. 

cerca do, 1. 400 contos I · · , 
Essa questão, portant.o, 1í das que dcvc1111· sel'iamciitiJ pre

occupnr a. attcnoão elos dirigentes, cumprindo que todos· bus
quemos para clla uma solução satisi'iwtoria · para tantos in
teresses cm jogo. ~t\ Marinha moderna, com o seu complexo 
appa~elhamento, exige o concurso de aptidões comprovadas, .. 

\ 
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nos altos postos como nos mais humildes, dentro, 6 claro, das , 
utLribuições de .cada qua]. ,"1.s Escol~s de Aprendizes i\Iari
nheiros devem fornecer a nossa Marmha o concurso de ma
rinheiros. idoneos, com os quaes possamos contar, na paz COJnu 

·na guerra, confiando em que as maehinas de combate nüo 
l'Csu!Larão em suas mUos appat·elilos de difficii manejo~ 

E1Ias l'epres~ntam, JJOis, no ·caso, o cadinho para os pri
meiros processos cte tr·ansi'ormnção c adaptação do· simples e 
bisonho individuo em profissional aproveitavel. 
. Não ó sem algum .receio, dada a def'iciencia actual do pes
soal da nossa Marinha de !Guerra, que vimos lembrar a conve
niencia, a que nos arrasta a extrema apertura das nossas fl.
·nanças, de examinar a possibilidade de. reduzir de um terço o 
:effeeti-vo llo Batalhão Naval, ora composto .rJe 600 praças . 

. . Ao passo que, por consideração de ordem financeira, le
vamos nosso eserupulo a suggerir a· curialidade· de uma me
dida que diminue . a lll'oposta pelo Executivo, comquanto 
subordinemos nosso pensamento ás necessidades do serviço, 
cumpre-nos deixa!' em· nítido relevo que sonios radicalmente 
contrarias ú. corrente que se. está formando no sentido de 
abrirmos mãos precisamente das du'as maior·es . UD.idades da 
nossa · !\farinha. 

· Não atinamos mesmo como tal proposito possa ser Justi
i'icàdo, qualquer que .seJa o prisma através do qual o enca
remos. ·Não vemos, por outro lado, que sentimentos logrem 
dar-lhe o aspecto quo lhe estão a imf)rimir. , 

Na situação em que nos encontramos, em relacão ao poder 
u·aval, não jJodemos; evidentemente, prescindir dos dous mais 
fortes clmucntos de del'esa da nação, tle sua soberania,· como 
potencia naval.. A venda dos d1•eadnoughts nos faria retro
gradar tanto ·nesse· terreno que annullaria de golpe os sacri- . 

. oficias que temos feito para dotar a nossa illarinha coni al
guma •cousa que justii'i:que a sua extistencia. A que ficaria 
esta reduzida,. si perdesser,nos aqull,llas duas unidades? Não é 
preciso ser um profissional para julgar. da gravidade de uma 
tal hypothese ·· Privados dos dous dreadnouo hts i'icariamos re
duzidos ú posse de dous pequenos guarda-costas, de eou
stt•ucção já obsoleta, pois nunca roais l'oi reproduzido o seu 
,typo em marinha alguma. Dous guarda-costas. que, entre nós; 
só poderão ser usados nos rios, visto como os· caracteristicos 
de sua construcc;ão não lhes permittiria uma acção eí'ficaz 
.cm alto mar. . . . , . 

Alqm desses . dous navios,. r~star-nos-hiam os 10 dcs
troyes, dous .Ycouts, ·e os submat·mos recentemente chegado~. 
para não l'allar nus demais unidades, notoriamente anto-
quudas. · · . 
· O nucleo de esquadra de que dispomos, niío f.Í, pois, for.ca 
li confessai-o, demasiado pn.ra a. menor das operaoües de 
l:llJCrra, em .cjualquer siLunçã?. internacional, quer se ·trate. do 
um· ataque,dc esquadra inimigà, quer se trate de manter ·cr.,. 
fectivn a sol,Je1·ania nas .extensas. aguas t.erritorias do :Paiz-
~ ' ' . . .. 
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. 
atti mesmo uo sel'\d(;o de policia dos mares. Como, pois,· pen

. surmos cm diminuil-o? 
.1A: conservacão dos dous •s-r·andes couraçados,. já agora, 

impõe-se como obrà de alevantado patriotismo, que nem mesmo 
uma situação cte maior calamidade pa,ra a v ida economicu 
e Jinanceiru·.do Brazil poderia· annullar. Si não temos a pro
tenção de possuir uma esquadra . para· rlesbamtar outras da~ 
grandes nações, devemos ao menos não perder a intuição do 
dever que .nos cabe de pr'éparar a defesa nacional. ' .. 

Com a composkão dada· á nossa esquadra actual, eon
.l'orme foi organizadá pelos que· maior responsabilidade teern 
ua gestão dos negados da iillarinha, ao menos, neste momento, 
.(lodemos. evitar· a repr.oducoão do ·lmmilhantc caso de que htt' 
meio seculo- foi theatro o porto da Bahia, · entre navios belli,.. 
g·erantes americanos do norte c do sul, por occasião da guerra 
de Seccessão. 

i.o\! venda dos dreaccnou.l/hts. além de,. em ultima analysc, 
nos reduzi.r ít posição de uma · nacã·o desarmada om face das 
esquadras extra-contincntacs, nos poria em· situação precar.ia 
nesta parte da America, fazendo. do Brar.il um.cravo no A. B, C. 
Seriam os destacados para um plano inl'erio•r entre essas· Repu ... 
blicas amigas que declaram conservar intactas as suas rna
l'irl'has, com as quaes a do Brazil se adm em equivalencia. 

Sejamos praticas mas, ao mesmo tempo, prudentes. Po
deriam os ter vendido os tfreadnon{fhts ha uns quatro annos, 
antes da queda ao mm· .do Rivadavía e do "1foreno, ou no mo- · 
menta em. que· a construcção destes era iniciada,· para con
struirmos outros mais fortes, que os· contrabalançassem·; 
Nunca, porém, na p.hase actual. 

. E depois a :que na cão poderiam os vendei-os? Aos Estados 
Unidos da America do Norte ou á Italia? Mas· estas potencias, 
além de não cogitarem em. adquirir, teem os sous typos de 
tl1•eadnouuhts com armamento e coei'ficientes. homogeneos eo'm 
os quaes, talvez, os nossos ctous couraçados niio combinem. 

Chegando aqui, mal nã'b vao fa~amos referendas a artigos 
JU apparecidos na imp.rensa européa, sobretudo na iuglez~, 
sobre o perigo que, para o equilibrio europeu, representam' 
certas nacões sul-americanas que. fazem construir poderosos 
navios .de guorra para depois' vendei-os. ' . 

iO IB'razil, seu renome c l~t·cdito uo esteange.i1·o,.· nada Lep1 
a ganhar; tomando-se passivei de semelhantes insinuações .••.. 

Possuindo uma ·eosta immensa, com uma defesa fixa o 
movo! deficientissima,. bem · mal avisados andaramos si nos 
lancassemos, illll.previdentemente, a tal empreza, meximu no 
momento em que o mundo rl thcatro da mais sang·uinolenta o 
vasta de todas as guerras, cabendo-nos, durante olla, o inde
(]Iinavel devet• de manter, do direito e de i'aclo, estricla c 
1 eal neutralidade. · · 

Por todo esses moLiYos que expuzemos )'CSumidamente, 
niio hesitamos nesta manii'cstn~~iio categoriea e i'ormalmentó 
contraria á venda das nossas duas mais pode.rosas machinas de 
suerl'a •. Não diJl'!inuamqs em· casq algum a UQêS!I forca n~ 
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mar. Elia repr~senta sempre um elem~nto ?e po.ndera9ão,. 
merce do qual poderemos ofl'erecer resiSL(3ncJa a mvest1das 
audazes, que defendam os nossos direilos de nação indepen
dent.o ·e soberana, reduzindo-nos ao papel de comparsa da von
tade do mais forte. 

Conservemos a nossa esquadra, ainda ú custa dos maiores 
saci:ificios. Por occasiüo da abc,rtura do parlamento italiano, 
o Sr. .Salandra teve uma. phrase energica ·C dolorosamente 
VL'rdadeira: «O primeiro cuidado do Governo deve ser o pre
paro militar do paiz, pois a. guerra actual nos está mostrando 
que ·a garantia unica das Jlações é a forca e mais que, só a 

. forc;a é capaz de manter o direito~. 
O tB;razi! sempre obedeceu a um sincero espirilo de. paz e 

de concordia. O grande numero de tratados de arbitragem 
que temos firmado é uma cabal prova dos alevantados ideaes 
de sua politica internacional. Urna outra é a solução paci
fica de suas. questões de limites. Nosso pendor sempre · foi 
e ser;á para a paz, para a ordem, para a tranquillidade,. para 
a adopção de uma sadia politica de approximação affectiva 
cultural, economica e financeira, que nos permitta progredir 
sem sobresaltos, dentro de urna bem entendida harmonia· de 
interesses interna,cionaes. Mas, por ·isso mesmo, que anciamos 
para attingir· a nossa finalidade no continente, trabalhando 
e prosperando, apparel,h·erno-nos para cercar de garantias es-
taveis esse trabalho e .essa ·prosperidade. . 

• Valham-nos as palavras do estadista italiano, acima ci-
tadas, de salutar e opportuna advertencia, nesta hora angus
tiosa em que o formidavel conflicto europeu se alastra e tudo 
vae convulsionando, na trag1ca devastal}ão. do Velhq Mundo. 

Depois do que .expuzemos ·neste despretencioso parecer, 
.só temos· a aconsel'har que o Senado approve o projecto da 
C amara dos Deputados. · · · 

Sala das Comrnissões, 15 de dezembro de 1914.-Pires 
Fa1'1'ei1•a, Presidente, pela conclusão.-.4.. Jndio do Brazil.
Lattro Sodré, pelas .conclusõ·es,- Gabriel Salgado.-F •. Men
des de .4.lmeida, pelas conclusões. · 

PROPOSIÇÃO DA OAMAIIA DOS DEPUTADOS N. 21, DE.1914, A QUi SEl . 
REFERE O. PARECER SOPRA 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• l<\. força naval para o exercício de 1915 constará: 
§ 1. • Dos o:!!ficiaes do 1Corpo da Armada e · classes an:.. 

.ncxas, constantes dos reSpectivos quadros. . · , . . 
§ 2.• Dos sub-offieiaes marinheiros e assemelhados con

stantes dos respectivos quadros. 
§ 3.• :De 100 alumnos da Escola Naval, aspirantes o guar

das-marinha, devendo os candidatos á matricula ter idade 
compreh0ndida entre 115 e 18 annos, ·para o curso .ele marinha· 
e 18 a· 2J annos, para os ·cursos annexos. ' 

Voi,VIU · . -·' 1
.. .:·.. J~ 
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§ 4,• De 8.500 praças do Corpo de M:trinheiros Nacio~ 
naes, inclusive foguistas, incluidas neste numero 300 pracas 
para as companhias fluviaes do Amazonas e de Matto Grosso, 
sendo 150 para cada flotilha. · ' 

§ 5.• De 3. 000 aprendizes marinheiros. 
§ 6." IDe 600 praças do Batalhão Naval. 
IArt. 2.0 Em tempo de gue!'II'a a forca naval compor~se-ha 

do pessoal .que fõr necessario. : 
.~rt. 3." O tempo de serviço dos mari.nheiros provenientes 

das · escolas de aprendizes marinheiros será de 15 annos,. a 
contar da data. da inclusão na respectiva escola, e o dos. vo~ 
!untarias será de tres annos. 

:A.rt. 4." Os claros que se abrirem no. pessoal da Armada 
serão preenchidos pela Escola Naval, pelas escolas de apren~ 
dizes, pelo voluntariado sem premio, pelo sorteio legalmente 
regulamentado nos termos da Constituição. 

· Paragrapho unico. ·Na insufficiencia dos meios dec!árados 
neste artigo, fica •O Poder Executivo autorizado a recrutar 
. pessoal por meio de éontracto. . . 

· Art. 5,0 As praças do Corpo de Marinheiro N acionaes · 
e do Bata.lhão .Naval que completarem tres annos de serviço 
com exemplar comportamento, terão uma gratificação igúal á 
metade do soldo simples da classe em· que estiverem, sem· 
prejujzo das demais gratificações a que tiverem direito. · 

§ 1.0 As que se enga,iarem terão direito em crud!a engaja~ · 
mento ao valor em . dinheiro das ·peças de fardamento gra-. . 
tuitamente distribuidas por occasião d•e verificarem a pri-
meira praça. , · . · 

§ . 2." As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes 
approvaclia.s no curso ·de especialidades e .as qu:e exercerem os 
cargos definidos. no decreto n. 7. 399, de 14 de maio .de :1.909, 
terão direito ás gratificaoões especiaes estabelecidas nas ta-. 
bellas annexas. ao mencionado decreto, além dos demais ven-
cimentos qu:e lhes comp·etirem. · 

Axt; 6.0 Revogam~se as. disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 3 de novembro de 1914. - Sa.

bino Barroso Junio•r, Presidente. - A.ntoriio ·Sime'ão dos · 
Santos Leal, 1 • Secretario. - Elysio de A.raujo, );!• Secre-. 
- A imprimir. 

. I 
A Commissão de Marinha e Guerra 'examinou a propo-· 

sição da Camara · dos Deputados mandaqdo extinguir o loga;:
de 2• tenente picador nos corpos montados de que trata o 
art .. 120 da lei n. 1.860, de 4 de ,janeiro' de 1908, e verificou: 

a) que essa extincção impõe-se porque· a instruccãó de 
equitação está actualmente sob a administração do comman- ·· 
dante das respectivas unidades; 

b l que ficaram os picadores sem serviço definido, pesan.., 
do sobre o oroamento c.O!ll .a quanti~ d~ .16:200$, impz:odu-
.~t~am~Jl.t~; .... ·-· .. . ........ , , __ , .. ___ ,_,_ 
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. c) que transferindo esses picadores que são em numero 
de tres para o quadro de veterinarios, irão opportunamente 
preencher quaesquer vagas que nesse .posto e nesse quadro 
forem sendo abertas, sem que haja augmento do mesmo qua-
dro, não havendo pois augmento de despe.za. . 

Assim, a Commiss.ão de Marinha e Guerra é de parecer 
que a proposição entre em discússão e seja approvada com a 
seguinte emenda: . . · 

Em vez de «intl:lndeJttes). diga-se: <VeterinarioP. 
Sala das Commissões, 14 de dezembro de 1914. - Pires 

Ferreira. - F. Mendes de Almeida, Relator. - A. lndio do 
Brazil. - Lauro Sodré. - Gabriel Salgado. · 
de Finanças. 

. . · E' novamente lida, posta em discussão· e approvada, sem· 
debate, a redacÇão final .da emenda do Senado á proposição da 
Gamara. dos ·Deputados, autorizando a abertura de um· credit<, 
extraordinario de 13:985$025, pel'o. Ministerio' da Viação, para 
occorrer ao pagamento de subvenções á Empreza Fluvial Pi-
auhyense." . , . . . · . 

· · O Sr. Ruy Bàrbosa ( •) - Sr. Presidente, a escaseez do 
.tempo que me obrigou hontcm a condensar materia tão abun
dante no estreito período da hora do expediente e mais a meia; 
da sua pro!'ogação, não me permittiu nem apresentar ao Se-

. nado o réquerimento com que eu tencionava ultimar o meu 
discurso; nem ler aqui uma carta a mim dirigida sobre o as-
sumpto a que esse requerimento dizia respeito. . 

·. Permittir-me-ha o Sen,ado que hoje, continuando o meu 
discurso de hontem, nestas d.uas partes, proceda eu á leitura: 
.desse documento para terminar ·.com a. apresentação do meu 
requerimento de informações. · · 

O documento.a que me refiro, Sr. Presidente, é uma carta 
do Sr. capitão-tenente Ignacio do Amaral, pessoa que occupou 
situação de. muito intima confiança junto ao almirante Mar-

. ques de Leão e que, pelo conhecimento que esta posição lhe 
dava das circumstancias · occurrentes naquella época, o- habi...: 
.li taram a •esclarecer com informações curiosas e reievantes o 
episodio tenebroso das duas revoltas da maruja, do movimento 

· da ilha. das Cobras e dos tragicos ·acontecimentos passados a: 
bordo· do Satellite. · . . 
· A carta, Sr: Presidente, para a qilal chamo a attencão 
do Senado e a seguinte: . · . · . · · · 

· «Capital Fedel'al,· f3 de dezembro· de 1914 - Exmo. Sr. 
consélheiro Ruy Barbosa - Satisfazendo ao pedido de V. Ex., 
passo a expOr os factos, de que tive conhecimento, a respeito 
da expedição do paque·te Satellite, nos ultimas dias do anno 

' de i9i0. · · · 

C •) Este discurso não foi. revisto pelo orador .• .. - . . . ··- ' ' -··· ~. . ..• ' . . . . ' .. 
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Nessa occas1ao exercia cu, no magisterio da Escola Na
val, o cargo em QUe j à me achava, ao se iniciar o Governo, 
que ha pouco findou, .cargo em que me mantive, até ser pelo 
mesmo Governo illegalmente exonerado em 25 de. fevereiro 
do COI'J'ente anno. · 
· Não oecupava nenhum posto oWcin l ,i unto ao Ministro 

da Marinha, o meu prezado amigo Exmo. Sr. almirante Joa
quim Marques llapti,;ta de Leão; mas a alta est!ma e gra~de 
confian~'a, com que sempre me hom·ou esse emmente am1go, 
Joroaram-me a acompanhar de p'erto os l'acLos principaes de 
sua administração, dando-me ensejo de conhecer as suas mais · 
intimas circumstnncias. · . 
.. Poi assim que tive sciencia dos acontecimentos, que passo 
a expor, alguns dos quaes testemunhei, tendo mesmo nelles 
tomado parte activa. 

Logo após a .rebellião da fortaleza da ilha das Cobras, na . 
noite de 9 de dezembro de 1910, intr.nsamente recrudesceu a 
insubordinação, que lavravà nas guarnições dos couraçados 
~'!finas Geraes, S. Paulo e Deodoro desde a amnistia, concedida 
pelo levante de 22. de novembro~ .. 

No Minas Geraes e rio S. Paulo caracterizou-se uma ver
dadeira rebellião, tendo o primeiro desses couraçados evo
luído pela bahia e guarnecido suas vedetas, sob a direcção 
dos cabeças do levante anterior. · 

Nessa situação, conforme declarou o almirante Leão em 
seu relatorio apresentado ao Presidente da Republica em maio 
de 1911, «foi resolvida a occupação a yiva -forca do Minas 
Geraes e do S. Paulo, para que foram expedidas as necessarias · 
ordens aos tlestroyers e outros navios ». 

Ulterior deliberacão do Chefe do Estado fez sustar essas 
providencias, sendo desembai-cadas as guarrüções dos· coura
cactos Minas Geraes, S. Piw:lo e Deodoro, :;raoas ao tacto e á 
presença de espirita do então coinmandante do S. !Paulo, se-
cundado por dive1·sos officiaes. . 

«Conforme observou o almirante Leão no relatorio· apre- · 
sentado ao Presidente da Republica, era de todo o·· ponto 
inconveniente a: vermanencia dessas pracas nas fileiras da 
Armada. · . · 

Aliás· bom' numero clellas manifestava o ardente. desejo 
de ahandonar· o serviço militar, almejando uns o regresso aos 
seus Estados, outros unicamente o. des!ig·amento. 

. ·A retirada, elo servi(.'o mili1ar, de tão elevado numero de 
homens exigia· que se providenciasse sobre a sua collocacão, 
afim de que. não fossem reforçar as 1'ileirns da vagabundagem 
o do crime. 

Essa questão preoccupou muitissimo o Ministro da 1\la- · 
rinhn, que, reconhecendo as cli'l'l'iculdades W•tn que lutava ·o 
Gove1·no, paJ'a por si sú rnsolvel-a, lembrou-se de .appellar 1 

·para o 1mncu1'SO de emprezas · parlieulares, que, tendo a ex
ecutar grandes trabalhos, poderiam ele p.romptci collocar avul..; 
~-ado numero de indivíduos. . ' . ' - ' ' .... ' ,":" ,, . ~ .• J. _ ....... • 
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Nessas condicões se achavam as emprezas constructoras 
das estradas. de ferro S. Paulo e Rio Grand~ a Noroeste do 
Brazil, a Madeira-Mamoré; e fui eu encarregado De lo Ministro 
da Marinha de entender-me .com os Emos. Srs. Drs. João Tei-

. xeira Soares e Carlos Cesar de Oliveira Sampaio, a respeito 
da possibilidade de uma collocaçfLo em massa de praças, que 
tendo baixa do servico da Armada, desejassem empregar-se 
nos traoalhos a cargo druquellas emprezas. · . , 

A generosa idéa do Ministro da ;:Jlarinha foi favoravel
mente acolhida pelos disLinctos engenheiros, a que me dirigi; 
mas a collocação em massa de mais 1. 000 homens, que poucos 
dias antes se haviam. rebellado, uão pareceu prudente aos ca
pitalistas estrangeiros, cujos interesses aquelles nossos pa-
trícios representav:;pn no Brazil. · 

Não obstante isto, grande· numero de antigas praças da 
Armada foi acceito pam os serviços das emprezas, a que já me 
referi, o .que, si não me falha a memoria, chegou a ser no-
. ticiado pelo imprensa desta ·cidade. . · 

Frustrada a tentativa de obtenção de trabalho ,Para .todos 
os ex-marinheiros que o pedissem, resolveu o Ministro da 
:Marinha conceder passagem, para o regresso aos seus Es
tados, dos que não quizessem permanecer nesta Capital. · 

Este .foi o maior numero, pois, conforme declarou o Mi~ 
nistro da Marinha em seu relatorio, de 1.216 praças que obti

. veram baixa do serviço da ·Armada até o fim do mez de abril 
de 1911, L 078 receberam passagens; 'para regressarem aos 
seus Estados, em paquetes do Lloyd lBrazileiro. 

·Começavam a ser executadas essas providencias, quando 
se. realizou ·o primeiro despacho collectivo, que teve Jogar 
após m terminação do segundo levante. Nessa reunião do Go-

... verno foi resolvido que o Ministerio do Interior, entre as pro
'Videncias para a manutenção da ordem durante o periodo de 
suspensão' das garantias constitucionaes, faria deportar para 
o . Territori.o do Acre todos os desordeiros e individuas que 
compromettessem a tranquillidade e a segurança publicas. .· . 
. 1Contra essa medida se. manifestou o Ministro da Marinha, 

· " opinando pelo processo d:~~quelles, cu,ia responsabilidade . pu-
desse ser apurada. · · .. 

Desse pensar divsrgiam todos ··os seus co!legas ·de Go
verno tendo mesmo, si não me falha a memoria, o Dr. J. J. 
Seabra lembrado que, por• occasião da revolta de novembro 
de 1904, o Governo do Dr. Rodrigues Alves, .do qual fazia 
parte, como Ministro do Intsrior, já havia adoptado medida 
identica, fazendo deportar para o Acre todos os arruaceiros 
presos por occasião de perturbação á ordem . 

.Regressando do Pal:~~cio do Cattete o Ministro da Marinha, 
ao chegar ao seu gabinete, soube com. surpresa e indignação, 
que a poucos passos do edifi.cio do seu ministerio, a policia 
prendia todos os antigos marinheiros, que, depois de regu
larizarem os papeis de suas baixas, se retiravam, para bus-, 
carem as passagens, que o · Govcrr>" lhes concedera, afim de 
regressarem aos seus Es tactos. 

' .. 
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iN essa occasião eu. me achava no gabinete do Ministro da 
iMai•inha, onde"'assisti ao 'almi-rante Leão mandar vir á sua 
presenÇa . o delegado de policia, que dirigia a odiosa caçada. 

Interrogado pelo Ministro, e recebendo de.ste a ordem de · 
immediatamente Cflssar as prisões, que. fazia nos arredores do · 
edifício declarou o delegado que assim tinha agido por ordem 
do chefe de Policia, o Sr. Dr. Belisario Tavora. . 

«Mandou então o Ministro que o seu chefe de gabinete, o 
capitão-timente· Heitor Xavier ·Pereira da Cunha, que tamb~m 
a tudo assistira, 'se entendesse, pelo telephone, ·com o· cht>fe 
de Polkia. Informou esta autoridade que a ordem, que trans
mittira ao seu delegado; lhe fôra ·dada pelo Ministro do In-: 
terior; Dr. Rivadavia Corrêa, pelo que o Ministro da Ma
rinha directamente passou a entender-se .com o seu collega, 
primeiro pelo telephone, e logo em seguida pessoalmente, 
para o que se dirigiu ao Ministerio do Interior. . 

Foi revogada a ordem do Ministro do Interior, e a pó
licia suspendeu a ·caçada que iniciáara ás portas· do 1\finisterio 
da Marinha. · · 

· Em outros pontos da cidade, poriém, foram effectuadas di- · 
versas prisões; e, como se veiu a saber muito. posteriormente, 
.entre os presos se ·contavam ex-marinheiros,. que .iá traziam 
comsigo a passagem para o regresso aos seus· Estados, con
cedida pelo Ministerio da Marinha. . 
· . ·o incidente, ·que acabo d.e narrar, .foi o 'ultimo episodio,. 

em que interveiu o Ministerio da Marinha, nos factos que 
precederam a expedição do Satellite. · 

O chefe de Poli·cia, naturalmente de accôrdo com· as in
strucÇões que recebeu de seus .superiores directos;' !} Mi
nistro do .Interior. c o Presidente da Republica, mandou, ef,. 
fectuar. grande numero de prisões, contando-se ·entre os 
detidos não 36 ex-marinheiros como vagabundos'' e desor-
deiros de toda a especie, e muitas mulheres. · · 

Esta . ultima circumstancia, penso não ser ainda conhe
Cida; mas Julgo dever ser salientada, para bem cara·ct11rizar a 
natureza da expedição do Satellite, paquete em que todos esses, 
detidos foram transportados para o norte, sob a guarda de 
um contingente do Exercito coinmandado pelo tenente Mello. 

No apresto desta expedição e na· elabora.Qão das instru
cções que porventura tenham levado os que della foram in
cumbidos, nenhuma ingerencia teve· o ,Ministerio da Marinha, 

· ao qual coube, unicamente, o pagamento de desp,ezas. o que 
posteriormente lhe foi requisitado pelo Ministerio do Interior. 

Em carta firmada pelo Dr. Rivadavia Corrêa, o Ministro 
do Interior esolicitou de seu collega · da pasta da Marinha o 
.pagamento aos cofres . da Policia, ·creio que de algumas de
zenas de contos, por despezas. com a expedi cão do Sa.tellite. 

Esta simples circumstancia, alliada aos fa·ctos de nesse 
paquete terem sido transportados presos, não só ex-marujos, · 
como muitos civis e, até mulheres, caracteriza a natureza po
licial ·da expedição organizada e dirigida pelo. Ministario ·do 
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Interior, dafÍnindi:> quaes as pessoas qua sobre o assumpto 
poderão prestar mais minuciosas in:formações. 

Creio mesmo que entre essas não !'lóde ser contado, como 
âas mais bem informadas, o 1\Iinistro da Guerra de então, cuja 
interferencia se limitou, segundo informações que posterior
mente ·obtive, :i expedição das ordens necessarias para o 
apresto do contingente do Exercito que embarcou naquelle 
navio. 

Quanto ao fuzilamento de alg-uns presos que se desti
navam ao Acre, nada posso adcantar ao que Já é do domínio 
publico. Só tive conhecimento dessa occurrencia, quando ella 
rapidamente começou a se divulgar, .tendo sempre ignoradô 
o.s pormenores desse tragico episodio, cuidadosamente man
tidos em reserva pelos qué a respeito delle tiveram mais 
.riünuciosas informações. Nesse numero não se contava o Mi-

. nistro da Marinlia que, em diversos documentos publicas, deu 
sobejas provas de sua franqueza, demonstrando não saber es
conder nem mesmo as suas proprias faltas. . 

. A sua ·conducta em relação aos tristes successos occor
ridos nas. prisões da ilha das Cobras, constitue o mais flagrante 
contraste á ctiiG!adosa reserva mantida em torno de fuzila
mentos que nunca foram ·convenientemente esclarecidos. 
. Nos successos da ilha das Cobras, achou-se envolvido um 
official superior de nossa .Armada, ligado ao Ministro da Ma
_rinha por estre'ita camaradagem e ao Presidente da Republica 
pelos laços da mais intima amizade. . 

Isso, porém, não obstou qüe o almirante Leão ordenasse 
a abertura de um inquerito ·fazendo proseguir ·O processo até 
o seu tempo :Jegal, e immediatamente apresentado ao Presidente 
da Republica o decreto que exonerava o commandrunte . do 
batalhão , Naval. 

· E, quando, antes de vinte e quatro horas da assignatura 
· desse acto, o marechal Hermes procurou obter de seu secretario 
que o decreto fosse tornado sem effeito e sustadas as investi-
gações a que o Ministro da Marinha mandárn proceder, o ai- ·-
mirante Leão soube significar-lhe que os dese,ios do Presidente 

. d[l Republie~i só poderiam ser satifeitos pelo seu successor na 
pasta da Marinha. · 

A revelação dessas circumstâncias, de que àliás não sou eu 
a unica teste·munha, não poderá causar .surpreza. · · 

O homem que, com raro ·civismo, encerrou ·a sua carreira 
publica, ·recusando a cumplicidade de uma violencia, por fórma 
que lhe valeu o applauso e a admiração de seus concidadãos, J 
não poderia ,iamais pactuar com os criminosos excessos nem 
com a impunidade de seus ·responsaveis. , · · 

Eis o que me cabe narrar afim de, satisfazendo ao pedido· 
de V. Ex., contribuir com o meu depoimento pessoal para o 
esclarecimento-de um tão vultuoso e ainda mnl ·conhecido acon
tecimento dos primeiros dias do governo que acaba de fiTtdar.., 

· /\proveito a opportunidade para apresentar a V; Ex: •. os 
protestos .de minha subida consideração e profundo respeito.-
Janaaio Amaral.» · · 
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Das circumstancins a que a leitura deste papel acaba de 
fazer-nos assistir resulta, acercn, dos acontecimentos a que se 
,refere esta carta 'um complexo de noções importantes, que re
leva ter em memÓria: para que acompanheis com a. attencão que 

, , lhes julgo devida, as observações em que vou apo1ar o meu re
querimento. Das occurrencias narradas pelo capitão-tenente 
Ig,nacio Amurai, resulta, em primeiro Jogar, que o Ministro da 
:Marinha, na primeira, pllase do governo Hermes, procedeu ao 
mesmo tempo com a maior energia e com a maior moderação 
no desempenho de suas funcçõcs, em momen Lo de tão delicada 
gravidade. Uma circumstancia quo vos ni:io deve escapar, 
Srs. Senadores, é a do que, ao estalar a revo!La dos maru,ios na 
bahia :do Rio de Janeiro, a primeira resoluç[to tomada com o 
conselho e a vontade insistente do Ministro da r.J:lrinha, fôra a 
de atacar os navios revoltados e reduzi!-os peia força. Esse 
foi Q alvitre suggerido ao Ministro da Marinha pelo seu conhe
cimento da realidade então actual daquelles graves successos, 
parecendo a elle que o Governo e a ·Marinha dispunham de 
elementos sufficientes para arrostar com as immensas diffi
culudes a.ntolhadas á situaçüo; parecia-lhe que a honra ·e a 
conservação da propria. Marinha exigiam o eQ1prego 'da força, 
em vez das medidas, de benemerencia e conciliacão. Nestas 
ideias entrou igualmente o Governo da Republica, o chefe do 
Estado, e só por deliberação ulterior, cuja explicur,.ão até hoje 
está por dar, é que, . com precipitação notaria em todos .os 
membros desta Casa, aqui se veiu levantar a ideia da amnistia, 
a.ffirmando-se a todos nós estar o Governo em condioões de 
não poder dominar a revoltrt. Por isso propunha-se a solução 
da amnistia, que, si por um ludo offerecia a vantagem de ser 
um acto de alta clemencia e nttrahir sob esse aspecto ·:1 sym
pathia ·de todos, por outro lado, encerrava o grave perigo de 
prejudica!' irremediavelmente a disciplina e a· conservação . ' 
moral e material da nossa marinha. de guerra. 

Até ho.ie, repito, os motivos por que tã-o rapidamente· se 
passou de um alvitre opposto são desconhecidos do Congr,esso, 
do pa iz, e creio que, provavelmente, a muitos dos proprios 
amigos daquella situação. · · - · 

Mas, como quer que fosse, uma vez. adoptado o alvitre 
da amnistia, que nas duas Casas do Co.ngresso passou com a· 
concurso de todas us opiniões e de todos os grupos da nossa. 
politica, o dever .sagrado que ao Governo assistia, era de ob
servar religiosamente esse compromisso de honra, ao qual, além 

'l; de tudo mais, estava evidente e incontestavelmente ligada, a 
iniciativa· do Presidente da Republica, por cu.ia conta, embora 
o tenham querido negar, corre a" responsabilidade suprema 
dessa medida. Foi de S. Ex., foi do marechal Presidente, que 
partiu então a voz de desanimo, a declaração categorica de 
que ao Governo faltavam outr-os meios para se defender e 
mós,· os gue não conheci amos os acontecimentos, sinão pe'!as 
commumcacões officines, ou pelas informações amigaveis dos 
nossos adversarias, aqui o fórn ctestn Casa, nós não tínhamos . 
outro recurso, como brasileiros, sinfio o c) e rendermos-nos a· 
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ôeclarações tão categoricas, como aquellas que vinham do Pa-
lacio do Cattete. · 

ü Sn. AÜ;'HEDO ELLIS- Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA- Bom· se sabe que o consclhdro 

Rodrigues· Alves, segundo seu proprio depoimento, interpel
lando o Presidente da Ilepublica, sobre si restavam ao Go-

. verno meios de resistir pela força, a resposta foi de que, real
mente, os não havia, ao que, naturalmente, respondeu o ii
lustre estadista brasileiro que, não havendo meios de resistir 
pela força, a necessidade impunha o recurso da."clemencia e 

· da conciliação. · 
Ora, um Governo que, deste modo, se entregou, devia ter, 

ao menos, o bom ~nso de se desempenhar das obrigações 
contrahida~, .não se elltregando a injustificaveis despe nos, para 
ir tirar ignobil desforra daquelles que tinham deposto as armas, 
confiados :rias declarações solemnes do Governo do seu paiz. 

Nessa disposição entrou, com a maior sinceridàde, o Mi
nistro da Marinha, promovendo os meios de facilitar aos ma
nheiros, a quem se havia dado baixa, por ser indubitavelmente 
inadmissível a sua continuação nas fileiras das forças nava.es, 
o transporte para os Estados do norte. . . ' 

De tal modo, com tal actividade enti·ou o Ministro da Ma
rinha nessa disposição, que de 1.200 e tantos marujos envol
vidos na revolta, a quem o Governo tinha dado baixa, não 
menos de 1. 070 haviam recebido·. passagens para se transpor
tarem aos Estados do norte ... 
· Não.· obstante, com violação imme_diata, clamorosa · e in
decente de todas estas obrigações, a administração publica 
:nesta cidade immediatamente promoveu uma caçadv para, en
volvendo na mesma rêde, com vagabundos e resordbiros, essas 
praças da .nossa Marinha .iá. garantidas pelas passagens que 
haviam recebido do Govêrno, fazei-os transportar ao Acre, 
pelo modo que sabe, na expedioão do celebre navio, cujo nome 
a historia brasileira fica.rú pet•petuado como uma das mais 
tristes nodoas que teem cabido até hoje sobre a nossa historia 
e sobre. a nossa raça. . 

Bem, Srs. Senadores; não venho historiar de novo o caso 
do Satellite, não rememorarei hoje as ·suas circumstancias, 
.:aão é com· isto que . me venho occupar. Desse episodio sou 
obrigado a recordar apenas quanto baste para ·,justificar a 
m.edida que ag.ora solicito desta Casa. 

, Emprehendida a expedição do Satellitc, bem se sabe que 
factos a ficaram caracterizando. No convés desse navio, o 
destacamento do Exercito a qu'em se confiara a guarda e tt 
segurança das praças,· fuzilou · barbaramente a oito ou dez 
cidadãos brasileinros, sendo que, segundo as informações cor
rentes e publicadas a esse tempo nos nossos ,iornaes, algumas 
houve que, apavoradas, tomadas de panico ·ante a ho!'t'enda 
sorte que as esperava, se lançaram {ts ondas. · 

Do facto o Governo teve o mais pleno conhecimento, teve-o 
não só pel!~s indiscreções da impresa, poJa reportagem dos 
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jornaes, e mais ainda por informações dire~tas. do iJroprio 
conmiandante do destacamento, a que se atLr!bUJa a respon-
sabilidade por esses crimes .. · .. · 

Senhores, eu espero que o Senado Jaça a justiça de vir 
ao sealimento com que hoje me levanto para fallar nesta Casa. 
Não actua em mim o menor desejo de avivar liostilidades, de 
reiterar recriminações, de revolver 'o ferro em antigas ferid!!S, 
venho cumprir um dever religioso, sagrado, inevitavel, qual 
uquelle que se me impõe, como membro do Congresso l'lacional,. 
como representante que sou do meu paiz, e obrigado pela Consti
tuição da Republica a velar pelo conhecimento das S].\as leis, 
venho cumprir esse dever, invo'cando o concurso do. Senado 
brasileiro, iavocando o concurso do Go:verno da Republica, 
no momento em que. elle já se acha em'-'mãos empenhadas na 
restauração da justiça, para que isto se faça, aproveite a quem . 
haja de aproveitar, prejudique a quem deva caber o pre,juizo . 

. ·Da minha sinceridade. no _fazer a justiça tenh~ dado as 
maJOres provas, as provas ma1s so!emnes, não hesitando em 
estar com os meus adversarios quando elles por. ella rhilitaril. 
Não é, pois, meu intuito mali'azer a reputação do marec~al 
Hermes, de seus Ministros ou dos seus amigos. Mas não se 
póde telerar que, quaado o. sangue derramado clama pela jus
tiça, uma das mais sagradas leis da humanidade, e se eXige a 
verificação de ter'riveis responsabilidades, .o Governo, os tri
b_unaes e as Casas do Congresso não tenham 1,1ni acto que pra-
tiCar, uma palavra que dizer. · · 

E' isto, Srs. Senadores, é isto, Sr.; P-1esidente do Senado, 
que hoje me traz á tribuna. . 

Oito ou dez ou doze creaturas humanas foram espingar:. 
deadas por aqueilles a quem estava confiada a guarda e .se
gurança das suas' pessoas e das suas vidas, por forcas e Nfi
ciaes do Exercito brasileiro, sobre o convés de um navio. de 
guerra. . 

Quando· ao mundo chegou o conhecimento desse .facto, 
por t.oda a parte se ·disse que o Brasil era um paiz selvagem. 
~s socie4ades Immanitarias, philosophicas e politicas. do con-. 
tmente europeu se levantaram para extranhar o pav.oroso 
crime e foi então que, envergonhado como brasileiro e indi.: 
gnado como homem, de que no meu. paiz, em plena· Repu
blica, e debaixo de leis que tinham abolido a pena de mo~te, 
taes rrresponsabilidades se puaes~cm mariter, vim ú Lribunn 
repet1crns -rezes, empenhando-me com o uongresso c com "' 
Govern,. paora qu13 os autores do crime, f·ossem elles quem 
fossem, passassem pela expiu'ção legal das suas z·esponsabili
dades. 

· O J'n.cto criminoso occorrcra nos fins de dezembro · de 
.HJ:IO, ou começo de Hli:l, e só em maio desse anuo é que eu 
levantei a voz aqui nesta. Casa intcrpellando O· Governo sob1·e 
o assumpt.o. · . · 

Permitta-se V. Ex., Sr. Presidento do Senado, sem vOr 
no meu neto o menor proposno de o magoar, qu·e não tenho 
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alisolutiimênte, mas apenas o de impôr ao facto o seu v·erdadei
ro caracter mostrando a irrecusabilid!ide do meu pe.didó, per
mitta-se v: Ex. recordar a missão de que naquella época foi 
encarregado o nobre Senador Urbano Santos, quando, em nome 
do Governo da Hepublica, aqui se ergueu para nos assegurar 
que o. proposito do Presidente era submetter á responsabili-

" dade legal os autores daquelle crime. 
Peço licença ao nobre Presidente d() Senado para aqui 

. ' ' recordar as suas palavras nos dQtis discursos com que me deu 
a honra dBi responder. No primeiro, dà!endendo o Governo 
dizia.:nos S. Ex.: ~praticadQs em. alto mar, sem ordem ou 
conhecimento de S. Ex., delles ·não lhe póde por certo caber 
a autoria, como ainda porque a resl)onsabilidade dos abusos 
commettidos cabe inteira ás autoridades que os tenham orde
nado,. · · 

. DepoLs de l<o·ngas considerações, procur!ljtl.do rebater a 
mip.ha sev•eridade para com o Governo do Marechal, perorava 

"' · · S •. Ex., nessas palavras memoraveis : « .•• mas a verdade em 
relação a outros é que o Governo do honrado cidadão que 
hoje preside os destinos da Republica. foi uma decepção· ·e o 

. .foi pQrque S. .Ex:. tem i' e i to timbre em manter todos os 
. compromis.sos tomados por occasião em que foi lançada a sua 
candidatura. · · . 

Louvores sejam dados ao Sr. Presidente da Republica 
por esse seu procedimento. · 

A nossa geração precisava desse .. exemplo de coherencia 
· e de caracter, para que della quando passar, se não diga que 
~oi uma geracãJO em. que só se . enoontrou deslealdade e 
trahicão ». 

Taes as. palavras de confiança e o hymno de enthusiasmo 
com que· S. Ex., nos procurava tranquillizar 3JS nossas appre
llensões pela grande impunidade que nos parecia certa em 
relaçãQ aos . autores daquelles nefandissimos crimes. · 

O Governo do Marechal ·era aos olhos do então Senador, 
actual Presidente desta Casa, uma decepção, porque esse 
GQverno vinha dar ao Brazil o exemplo tão almejado, tão na
cessaria, tão raro entlle nós de um Góverno que respe.itasse 
os seus compromissos e que •Obedecesse com lealdade ás leis 
do paiz. ' ., · 

· :::>ob a inspiraÇão dos mesmos sentimentos no seu discurs1o 
posterior, a· nobre Sen'ador pel,G Maranhão nos dizia ainda 
oom mais confiança os bons propos~tos do Marechal Presi-
dente: . · · · · 
· «Vê-se, pois, Sr. Preside!].te, que a mensagem do Sr. Pre
sidente da Republica não necessita de rect!ficacão, oomo disse 
o honrado Senador pela Bahia; P.Drque os eeus. termos siilo 
:Oastante claros para deixar vêr que S. .illx. não assumiu a 
responsabilidade do episodio lutuoso occorrido a bordo eLo 
'Satellite. · 

O procedimento do Sr.· Presidente da Republica, depois 
que teve conhecimento do facto, diga-se o que se disser, ar-
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gumente-se como se argumentar, censm,a-se como se censu
rar, a verdade é que elle vem chegar ao tacto evidente, in
declinavel, palpavel, da resDiução do Governo em mandar 
submetter a conselho o ol'i'icial c.ommandante da forca que 
guarnecia o navio:.>, 

· .r.l\'!as tudo isso sendo verdade - o que não e - ainda 
assim não seria menos incontestavel e indene.gavel que Uo()je • 
'1leste momento, o Governo se acha no !'irme proposito C:é · · 

· l>Ubmetter a conselho esse official. · 
Em tal caso, per·gnnto .: seria menos honroso o procedi

mento do Governo ? Eu de mim· julgo, excellentissimos senrw
r:es, acto de muito.· majs valor 1':1 que demanda. . . maior·· oo
l'agem da parte de um Governo, ceder ao erro e repai•at-o 
quando em boa fé o reconhece, do que P(lrsistir neli~:: t1 pre
texto de salvar uma pretendida dignidade, que no ca~o nao 
existe; não está em ·,jogo, embora dahi redundem grav!lr:. pre-

. JUizos para a moral e para os interesses nacionaes . ma,::; 
varos.}) · - · -

. Dizia emfim o Sr. Presidente do 8enaáo, concluinao o 
s~u discurso : 

«Vou terminar, Sr. Presidente; ,iulgo o caso dos •fuzila
mentos do Satell'ite completamente esgotado. Agora o que 
cumpre é esperar o pronunciamento dos tribunaes .l> 

De modo . que, Srs. Senadores, segundo rlf; catego<ricas 
declarações do honrado Senador pelo Maranhão, hoje V ice
Presidente da Republica, nem por um momento havia a mais 
remota possibilidade de que o Governo do paiz pudesse deixar 
correr sem o processo legal a responsabilidade de .taes cousas 
-roas não. só isso como ainda- com a autoridade, que evi
dentemente de sua intimidade com· o G'overno do marechal, 
com a segurança, que S. Ex·. não teria si não se achasse 
nut,orizado a, asseg·m·ar por esse Go.verno, . que nos assegurava 
nfflrmou, então o 'honrado Senador pelo Maranhão que. só 
nos restava a nós, membros do Senado aguardar o processo, 
porque esse processo era ini'allivel; · o llresidcntc da Repu
blica se achava absolutamente decidido a mandar instaurai-o. 
Cabe agora, depois de t·egistrar esse facto, isto é, de evidenciar. 
o compromisso, que o Governo da Republica não precisava 

. de assumir, porque as leis lh'o impunham, mas que assumiu 
declaradamenLe de mandar instaurar· processo aos criminoso~> 
do Satellite; regis:t.rado esse facto, cabe-me agora responder· · 
ao aparte com que; ha poueo, me distinguiu o' honrado -senador 
pelo Rio Grande do Sul. . . . 

Segundo a af1'irmnr,ão avancada por S; .Ex., o Sr. Pre
sidente da Republica não mandou processar os criminosos do 
Satellite ·POr que o general Ministro da Guerra- a esse tempo 
o general Dan tas Barreto.-11lc não pcrmHtiu. Isto é, pelo 
menos a affirmaoão, ouvida por S. Ex. ao marecha.J Presi
dente . 

. O SR. Vrc•marNo MON1'Emo -Eu disse que ouvi o ma
rechal Hermes desclarnr que ia m~:~ndar instaurar. o processo, 

• 
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e· que S. Ex. rião o fez foi, LliJ certo, devido tí inlervenoüo do 
general Dan tas Barre Lo. 

O S1~. RuY BARBOSA- Ah I bem. V. Ex. ouviu apenas a 
declaração dei marerlhal Presideiüe, na segunda parte é um 
juizo do honrado Senador, ú uma,conjectura sua. 
' Em primeiro Jogar o honrado Senador sabe muito bem 
que não me cabe, ncsla Casa, a honra ele ser o patrono do 
general Dantas Barreto. Mas quizera eu, entrelanto, assistir a 
uma acarcaoão entre elle c os que os accusam dessa respon~ 
sabilidade. A' primeira vista, o UI:Jn.r.te do honr·ado Senador 
pelo Rio Grande do. Sul póde ter como resposta um argu~ 
menta muito simples, uma observação, que está ao alcance de 
todos. Pois, si o ge'neral Dan tas Barreto era o obstaculo ao 
processo dos criminosos do Satellite, porque é qu·c não sendo 
o general Dan tas Barreto, ministro · atrí o fim do Governo 
Hermes porque tendo o general Danlas Barreto se retirado· 
do Governo não se a\ll'oveitou o marechal Hermes da liber-

. dacle então adquirida para· cumprir o seu dever? . -
iV!as amigo do marechal Hermes, ey não o defe~rr:~eria com 

o ·aparte elo ·honrado Senador, · eu nao o clefendena nunca, 
al!egando que S. Ex. não cumpria um dever legal dessa monta, 
dessa gravidaàe, porque, um de seus ministros não l'hó con
sentia. Um Chefe do Estado, que tem a sua autoridade, su-

.· jeita, assim, ao capric·ho do seu ministro, é um homem. que 
de sua capacidade tem dado as. mais altas c decisivas provas •. 

O Sr. Presidente- ·Communico a V. Ex. que está finda 
á· hora do expediente. 

O Sr. Ruy Barbosa- Requeiro pro rogação da hora. 

O Sr .. P~esidente- O St•. Senador Ruy Barbosa requer 
proro:;ncão da hora do expediente. Os senhores que appro:vam, . 
queiram se levantar. (Pausa.) 

Foi approvada. 
V.· Ex.. pó de continua).' o seu discurso. 

O Sr. Ruy Barbosa. (continuando)- O Sr. general Dantas 
Barreto :deixou o l'vfinisterio ela· Gueri'a múito antes de ter
,minar o governo elo marechal Hermes. De modo que, si o 
marechal Hermes, depois do livro desse ministro, não mandou 
responsabil-izar os criminosos que se diz agora terem sido 
protegidos por ello, evidentemente ó porque não era o ge
neral Dantas Barreto cm obstaculo a. que esse processo se 
mnnclnssc instaurar. 

· O Sn. VIC'J'OJUNO MON'L'JclllO- An [os elo deixar o G'overn6, 
o ::r,cneral Dnnf.as, Bal'!·~to mandou elogiar o tenente do. Sa~ 
tollt.te, cm ordem do dru. 

O Sn. n_uy BA~RDS.\- São cirçumstnnci~s para apurar em 
~~.tra occnsrao, o·nao·deanto de mrm, que mtosou agora, nem 
Jur,nunca, advogado do genera1 Dantas Barreto.. . 

• ' .... ·······-·t' . 
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o SR. VICTORINo 1\IONTEIRO- Eu peco desculpa a V. E:x.l 
mas pensava elucidar a questão. 

O sa. RuY BARBOSA- V. Ex. concorreu para elucidai-a, 
mostrando que ao marechal Hermes faltava de toda a energia, 
para occupar a alta posicão que occupava, faltava de lodo 
a consciencia dos· seus dev·eres, para- não os sujeitar aos di

. ctames de quem quer que fosse, quando se tratasse de mostrar 
que o Governo do paiz tinha a sua frente um homem capaz · 
de arcar com a sua ·responsabilidade. . 

Queiram ter os nobr.es Senadores a bondade, que lhes 
rogo, de notar, mais uma '3Z, a gravidade extrema deste 
acontecimento. Não se ilrata de occurrencias, vulgares, não 
se trata de actos politicas, não se trata de eircumstancias po
liciaes, trata-se de um caso que interessa altamente á huma
nidade, á opinião poliüca e ao sentir geral dos nossos se
melhantes. Trata-se de oito ou 10 homicídios, enfei::l."lldos em 
um só acto, por um commandante de forl)a armada, que depois 
de proceder ·com essa crueldade, se é verdade que a eHe 
lhe tóca a responsabilidade do caso, c.ommunicou ao Governo 
o acto que acabava de pràticar. · 

Temos portanto, sell!hores, mais· um elemento da questão 
que nos occupa. Além de se haver praticado o crime, além 
de não haver duvida nenhuma sobre á sua existencia e a su~ 
atrocidade, occorre aindà que o indigitado autór desses de.:. 
lictos, é quem se apresentou ao Governo,. declarando que os 
mandou praticar, ou que os. praticou sob ·as suas ordens di-
rectas e a sua inJ'luencia presidencial. · . 

Ora, sendo assim, evidente é que, ou no Brasil não havia. 
Governo, ou o marechal· Presidente era um títere de outros; ou 
esse Chefe de Estado não tinha consciencia dos seus altos de
veres, ou esse crime não podia passar quatro annos sem que 
se começasse, ao menos, a apurar a sua· responsabilidade, ao.· 
m.enos, a se instaurar a culpa, ao menos, a se abrir um. inque
rilo qualquer, 'que esclarecesse o paiz e o Governo, acerca. de 
barbaridades tão nefandas. · 

Mas, senhores,. não quero voltar atraz. Ha, porém, uma 
circumstancia, que, antes .de chegar ao termo destas minhas 
observações, necessito de accentuar. E' que, não só o indi
gitado autor- do crime se accusa a si" mesmo, remettendo ao 
Governo os papeis officiaes comprobativos do acto, que pra
ticara, a acta,· ou cousa que. o valha, dos fuzilamentos, mas, 
ainda, requereu, ao que se affirma · geralmente, e elle tem dito 
a muitas pessoas, conselho de guerra, que lhe não quizeram 
conceder. · . · 

Pois ·então, senhores, de quem é o interesse na irrespon ... 
sabilidade desses actos? O delinquente occusa-se elle proprio. 
Elle mesmo· fornece. ao Governo o eorpo· de delicto de seus 
crimes e requer o seu julgamento. Si assim procede o indi
gitado criminoso e correm quatro annos sem que o G'overno, 
a quem elle nestes termos. se dirigiu, lhe quer permittir o 
comeco ·deste seu processo, pergunto: não haverá outros· in..: 
~-er~l'ªºQs gº ~~s:gº, ª~ ~~sQur!df!!ci~. B~ ~r.~xªª cl~~~ ~im~}l 

• 
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Não me cabe decifrar. A consciencia dos .nobres Senadores 
estará respondendo. 

Mas o facto ó o facto. O crime está commettido, o crime 
se commetteu notoriamente. Não só isso. As provas que dei! e 

. existem são da confissão do criminoso indigitado. Essas provas 
existem nus mãos <lo Governo, si o Governo, as não consumiu., 

. Pergunto eu: é possível que essa situação continue? 
Com a terminação do governo Hermes cessou a sua respon

sabilidade politica, mas a responsabilidade do direito commum, 
a responsabilidade do Codigo Penal, .a responsabilidade das leis 
penaes militares, estas subsistem intactas. Quer segundo o 
Codigo Penal commum, quer segundÇl o Codigo P~na! i\Iili.tar, 

·o crime de que se trata está sujeito, num caso, á pena de. 12 
a 30 annos de prisão cellular; no outro a pena 10 a 30 annos 
de prisão com trabalho, e dada essa extensão da pena, quer 
segundo o direito commum quer segundo o direito militar, 
a conseq'uencia que esses delictos não prescrevem sinão no 
cabo de vinte annos. Os crimes, portanto, de que se trata, 
não estão prescrip.tos, não tem ainda nem quatro annos de 
commettidos. H a ainda diante de nós dezeseis annos •. para que 
a civilização brasileira~ para que a consciencia do gov13rno 
brasileiro, para que os sentimentos humanos deste paiz e da 

. sua representação legislativa· acordem, r~clamem, reajam, rei
vindiquem os fóros desta nacionalidade. 

Não ha sómente crimes de acção, ha' Lambem crimes de 
omissão. O Governo que por contemplaçãó ou outros senti
mentos inconfessaveis, deixa de mandar responsabilizar os· 
seus subalternos quando responsaveis por actos que a lei qua
lifica . de · criminosos, prevarica nos termos do Codigo Penal· 
commum, e nos termos da lei de responsabilidades do Presi"' 
dente da Re].!lublica e dos seus ministros. · 

Peco licença ao Senado para ler o texto de uma e de 
outra lei. O Codigo Penal conl.mum,. no art. 207, n. 6, diz:· 

« Dommetterá crime de prevaricação o empregado publico 
que, po:r affeição, odio, contemplação, ou para promover in
,teresse pessoal seu, dissimular, ou tolerar, os c1•imes e defeitos 
de seus -subalternos c subordinados, deixando de .proceder contra 
elles .~ · · 

Deixar de proceder contra os crimes de seus subordinados 
é commetter, pelo Direito Penal, .commum,. o crime, de preva.; 
rica,cão, e o ií igualmente pelo Direito Penal estabelecido na 
lei de responsabilidade do 'Chefe da Nac.ão e dos seus conse-

·. lhe!ros. Ess~ lei é a lei n .. 3~,. de 8 de janei,ro de 1892, que 
defme os cr1mes de responsab1l!dade do Presidente da Repu~ 
blica e· diz no seu art. 40. · 

· ( ToTerar, dissimular ou encobrir os crimes de seus SU"" 
bordinados, não procedendo ou não mandando proceder contra · 
elles ) . · · · · · . · · 

De modo que, o Governo transacto viveu quatro annos, 
em relação a esses crimes, em um acto · de prevaricação per~ 
manente, po~que durante quatro annos tolerou, dissim.ulou,; 

• 

.. 
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permittiu que subordinados seus, valendo-sé da sua posição 
ofHcial; da força publica a cuja frente se achavam, tivessem 
:fuzilado, espingardeado, assassinado .cidadãos brazileiros em 
uma expedição organizada pelo· Governo e effectuada ei;U um 
navio mercante sujeito· aos regulamentos administrativos do 

· paiz. . 
Hoje que o paiz respira, ho,je .que se começa uma si

tuação nova, hoje que se entra a estabelecer confiança em uni 
· .regimon de ,justiça, do moral e de responsabilidade, eu Srs. 
· Senrudores, no cumprimento dos deveres que assumi, como pa

trono, perante. este caso das victimas do Satellite, dos oito 
ou 1 O brazileiros ai! i assassinados, eu, no desempenho desse 
dever, .venho clamar mais uma vez bem alto que o sangue 
.desses mortos está clamando por justi·ca, que esse sangue .no
doou para sempre o Governo passado, e que um dos primeiros 
actos do Governo actual, para que elle continue a. merecer 
as sympathias com que · o paiz lhe está cercando, é recuar 
de si a responsabilidade, va·rrer para longe dos séus actos, da 
sua consciencia, essa mancha, essa infamia, essa indignidade, 
.essa barbaria, essa cousa sem nome, pela. qual o Brazil póde 
ficar emparelhado .com a nação mais baixa no estalão da mo-. 
ralidade humana. 

A' vista disso, •Sir. Presidente, formulei o re.querimento 
de informações, que. dirijo ao Senado. . . 

. Vem á mesa, é lido, apoiado e. posto em discussão o se-
gumte .,., •• ,.r:: 

REÇ!UERIMENTO · 

' ' 

Requeiro que do Governo se requisitem pelos Ministerios 
pa Guerra e da Justiça, cópias authenticas e completas de 
todos os documentos, sem excepção alguma, não reservados, 
reservados ou roservadissimos, qu'e digam respeito á expe- i 
dição do Satellite, daqui mandado. por .ordem e sob as in
strucções do Poder Executivo, em dezembro de 1:910; tendo-se 
.especial attenção em que não falte, entre esses documentos, 
nerrhum dos relativos á morte dos oito ou 10 homens· fu
zilados pelo destacamento militar a que estava confiada a se
gurança destes, ·como dos demais presos remettidos para o 
norte do paiz nesse vaso mercante, docum·entos que, mais de · 
uma vez ha tres annos e tanto, o Senador·Urbano Santos, ,e'm 
nomü do· :Presidente da Republica, declarou, categoricamente 
e solcmnemente . ao Senado, estarem nas mãos do Governo, 
cuja palavra se empenhou a esta Casa em ,que, concluído o 
exame nccessario na secretaria da pasta competente, se in
sta)lraria processo legal aos autores confessas desse estupendo 

. attentado. · 
. · Requeiro ainda que ao · Presidente da Republica', pelo 
MinisteFi~ da Marinha, -se requisite: · 

r, m1ormação do motivo por que, em setembro de 1913, 
ao· proceder-se ao inquerito mandado abrir sobre as admi- · 
~istrações dos almirantes iMa!rques Leão e Belfôrt :Vieira; 

• 
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pelo i\lhtisLro Alexandrino de. Alencar, esle i\linistro. OXJHIU 
que a commissão· lhe entregasse, •como lhe entregou, «os do
cumentos r·eser:vadissimos sob ns. 69 o 73, na importancia 
total de 32:000$ », consoante attesta, nos autos dessé inque~ 
rito, a acta da 8" sessão, celebrada em 28 de setembro do dito 
anuo; 

II, sciencia exacta do p;1l'adciL·o cm que se acham hoje 
esse documentos, entregue então ao i\iinis·tro da Marinha, 
que ainda agora occupa essa pasta; . 
· III, communicação dessse ·documentos ao Senado, em ori~ 
ginal, ficando no archivo da Marinha tr·aslado authenti'CO, ou 
si i'õr mister, reprpduccão photographica dos mesmos do
cum'entos., . · , 

Outrosim, peço que o G'overno, mediante requisioão do 
Senado, queira informar-lhe pelos .i\ofinisterios da Justiça,' 
Guer.ra c l\farinha : . , · , 

I, si o Governo,· durante a administração transacta, deu 
providencias de alguma natureza, e quaes, para se 'desem
penhar do compromisso que assumira para com o Senado, e 
do. dever estricto, que lhe impunha a lei, de levai" OS. crimes 
uommottidos no SatelUtc, em dezembro de 1910 ou janeiro 
do 19H,. ao conhecimento. da ,justiça· civil ou militar; 

II; si, no caso .de .a não ter. feito, consta, nas ·respectivas 
secretarias, .que,· para· essa omissão. tivesse a administracão 
passada motivos allega.veis em direito; . 

IU, si. foi o i\Iinisterio da Guerra, o l\Unisterio da. i\fa
rinlla, ou o Ministerio da Justiça que organizou a expedição 
do Satellite e a diri-giu, assim como ·no .caso da collaboracão. 
entr.e elles, .quaes os actos, com que cada um delles contri
buiu para essa expedição; . · ·· . · · ·: 

IV, si, não tendo ainda, nem quatro annos de commet
tidos esses horrendos homieidios, cuja criminalidade se ag
grava, além de outras circumstancias, com a situação official 
dos autores e a condição .especial das victimas, uns· senhores 
dit força .a,rma'Cla, os outros presos .indefe&as, entregues 'li 
sua guarda, considera a administração prescriptos esses. cri
mes, ante as nossas leis, que, estendendo a 30 annos de prisão 
·ce!lular ou prisão com· trabalho, . as ·penas do taes .delictos, 
exigem para a sua prescripcão o prazo de 20 annos; .. 

'iV, ·si, não os considerando, ,como não os poderá consi
derar, 'prescriptos não tenciona o Governo actual, empenhado 
como esttí no restabelecimento da justiça, submetter, sem mais 
delongas esses factos •criminosos, com os documentos de onde. 
so evidenciam, ·á acção da· justiça competente; · 

VI, si o commandante e mais oilficiacs, ou inferiores 
'da expediÇão do Satellite, não requereram consel•ho de guerra, 
e,. quando o tenham requerido, quaes as razões constantes nas 
respectivas secretarias pelas quaes o governo passado lh'a 
negou., , . 

!S'ala das sessões, :!ti. do .. dezembro de :1914.-lluy. Ba~~ 
~~o~a. I .... • I • ~·· ....... , • .r··:>~ 
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Q Sr. A. A.zered.o....., ·Peco aP.alavra, . 

. O Sr. Presictente....:. Fica adiada a discussão, por ·estar es-
gotada a hora do .eXPediente. _ . · . · . 

rORDEM DO DIA: 

P)lOROGAÇÃO DA MORATQI\~, POR. 90 DIAS 

s• discussão da proposfcão da Camara dos Deputados nu
mero 82, dé 1914, que proroga por mais 90 dias, .a contar de 
'15 do corrente, o prazo de 90 dias, a que se refere -o art. i". 
âa, le~ Il· 2.866, de 15 qe setembro ultimo, n~s mesmos termos 
c para os mesmos effettos do art. 1 • da let n .. 2. 862, de 15 
de agosto findo; e dá outras providencias.· · · 
. ' . 
· O Sr. Raymundo de Miranda (•)-Sr. Presidente, con-
tinuo as ponderações que a respeito da proposioão da Camara, . 
n. 82, deste anno, ·que proroga a· moratoria, iniciei hontem, 
1quando tive occasião de ,justificar uma emenda., . · 

Ho,ie meu intuito consiste em analysar o. art. 2" desta 
prciposioão, para demonstrar quanto ella é desastrosa e pre
judicial ·aos interesses. das classes conservadoras, si passar 
conforme está redigida: .. · 
· E'· prorogada moratoria, segundo o at•t.· 1•. O art. · 2•. 
porém, a restringe da seguinte maneira: «Essa. prorogacão. só 
~ applicada ás obrigações jrá su.ieitas ás marotorias · conce
'didas pelas citadas leis e que forem amortizadas, tanto de 
i:lapital, quanto ·de juros, com 25 o/o nos primeiros 30 dias, 
ieom 35 'o/o no. fim dos segundos ·e com 40 o/o nos 30 dias res
tantes .. ,, 

·· Isto quer dizer que no dia 15 de janeiro todas as obri
•gacões a se vencer durante os longos mezes de moratoria 
;estarão sujeitas ao pagamento de 25 o/o de juros e amor-
;tizacão. . 

· . Pergunto eu: as razões que determinaram e ainda deter
minam a prorogação da moratoria prevalecem ou não? 

Lo\: resposta só p6'de ser affirmativa. · · 
' · . O commercio a 15 de janeiro poderá pagar, . de Juros e 
amortização, 25 % dos .seus compromissos, quando nós sa,. 
ibemos que ·cerca· de 250. 000 contos o commercio ainda es tC1 
.~ Ymver- do Thesouro. falta de pagamento? . . . · 

Nessa lei é consignada alguma medida, de maneira que, 
:dentro de 30 dias • o Banco do Brazil a opere· ou o Governo 
se comprometta a pagar os juros. e o principal aos seus. cre-
dores? . . ,.. . . 

Nestas condicões o an. 2• da lei nada mais representa, 
:sr. Presidente, do ,que a sement1:1 de. um verdadeiro cracl;. 

' ·' ' 

· ,. ~'·); Este pisc~r~o não f.oi r.evisto P.elo ~rã dor.: · ! ~ 
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· Eu, que não tenho outro intuito sinão o de consignar e 
deixar bem claro o que rlc rn·cjuc!'icial, em sous 'effeitos, Sl' 
con~ém na lei que vamos votar·, tomei o alvitre de apresenta!' 
uma emenda supprimindo o art. 2• desta proposição, não pela 
esperança .que tenha de .que a minha emenda possa vir a. ser 
appL·ovado, porquanto a urgencia da moratoria determina a 
sua não acceitacão. · 

· Nos termos do meu projecto de 215 de setembro deste 
anno, é~ ao menos, preciso que o Governo entre em acoõrdo 
com o .t~anco do Brazil para ·que este amplie as suas opera
ções de redesconto de papeis de commercio e. effectue tambcm 
.descontos directos, nas seguintes condicões: 

1•, os títulos redescontados pagarão o juro de 6 % ao 
· anno, e poderão ser reformados duas vezes successivamente, 
com augmento· de :1 % de juros em·. cada reforma; 
· . 2•, para os titulos de desconto directo .regulará a taxa 
de juro -que fôr convencionada, 'subsistindo a disposição pre
cedente relativa ás reformas; 

' 
3", as i·eformas ·consecutivas determinadas nesta lei não 

impedirão· que obanco ·annua a outras, si as condições anor
maes do paiz,. por motivo de sua ·· situacão economica· o 

· commercial, ou cm virtude do estado de sue.r1·a em paizes 
.estrangeiros, continuarem sem apreoiavel attenuaciío. ou mo-
.dificaoção favoravel. · · · ' 

Para habilitar o banco a affectuar em larga escala essas 
operações o Thesouro Nacional lhe adeantará até a somma de 
·100.000 contos de r,éis, em nuLas suas, ~obr·e a caução de tí
tulos. da divida publica feder·al, estadual ou municipàl, obri- . 
gando-se o mesmo banco a resgatar a divida dentro do prazo 
de cinco annos, e a ser~ir ao dito 'fhesouro o juro do 3 o/o ao 
anno para as sommas que receber. O :Thesouro escripturarít 
a importancia do juro de ·3 % em conta de fundo de resgate 
~a papel-moeda. · 

Das sommas· que ·recebe!' por conta do adeantamento, o 
llanco só poderá applicar '·25 ·o/o a descontos directos, sendo 
destinados a redescontas os 75 ..% restantes.· Taes operacõe~ 
serão semanalmente notificadas pelo banco ao .i'IIinistro da 
l!'azenda, ·em balancetes da carteira especial a ellas referentes. 

O meu proposito é. accontuar bem o ·que se vae .votar 
:ás pressas, sem tempo para rcl'Jexiío melhor. na elaboracão,"da · 
lei, prevenindo males, wcautelando as· alasses conservador~s 
com providencias effioazes, e ao mesmo tempo lembrar não · 
s6 ás Commissõcs de Finanças do Congresso, como ao Poder· 
Executivo, de cujo patriotismo estou amplamente convencido, 
para que, na lei de orcarriento, que vae ser ultimada até 31' 
do dezembro, seja consignada uma disposição @e corrija 1> 
!.iesastre e a deshumanidade contidos no art. 2• desta l~i .• 
. E' p~r isso que envio á Mesa a. minha ~menda. :(J{uit~ 
]J_e,m; ~u~tQ .b.e:m.), · ' ............. ~····"··-· 

' 
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V cm 6 mesa, · é lida, apoiada u posta em discut~são con
j m1 Lamente •com a nroposição a seguinte 

EMENUA 

ISupprima-se o ar L. 2" ficando o mais corno esLú, ~alvo 
o rjue J'õr prejudicado pela' suppressão do citado art. 2".. . 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 191-i.,.....Raumundo· 
dr: ;JUranda. 

O Sr~ Adolpho Gordo - Sr. Presidente, nüo vim ú Lri-. 
buna com o intuito de combater o projecto em dr.bate. . 

H ontem, o· meu particular 1Umigo e companheiro de. b:m- · 
eucla, Sr. Senador :l!'rancisco Glycerio, digno P1•csiden te d:t · 
Commiss.;io de Financas, requerendo que o pró.iecto entrasse 
immcdiatamente em discussão, independentemente ele pm·o- · 
ecr de quaesquer Commie·sões, pediu a sua .approvacüo, t:ll 
como veiu da Camara dos Deputados, sem modiflca~üo. al
guma, e· como é esse precisamente o dee·e.io do Senado, con
sidero indispensavel que se esclareca, de um modo be.m 
preciso, por meio de explicações dadas da tribuna, qual . é 
o verdadeiro pensamento ele ·alg·umas disposit}ões dee·se pt·o
.iecLo, que são · obscui·ns, afim de evitar-sa difficuldaócs cm 
sua applicacão, quiUndo fôr conver·Uido em lei. 

Os decretos legislativos ns. 2. 862,' de; 15 de ago:.to e 
2. SG6, de 15 de setembro do corrente anuo, resenlem-se da 
)Jrccipitação cóm que foram elaboradOS C VOLàdos, tendo O 
Congresso deliberado sobre o . assuinpto, t•Ob a pressão do 
clrcumstancias muito sérias. A: r,edaccão dessae. leis nüo tem 
a clareza .necessaria: dahi duvidas o divergencia:. na intcr:.. 
pretação de seus dispOS"itivos c que podem· determinar pre-
,iuizos importantes. · · 

Quando tornam-o•C exigíveis as obrigações sujeitam ú mo-
J•aLoria concedida por aquellas leis? · . 

Alié agora as opiniões divergem a respeito, e ú profunda
mente lani·entavel cst.a divcrgencia em rela~\ãO tí data da. 
cxigibiliG!ade, porque as lettrns 'de cambio devem ~er ievadas 
a protesto, por faUa de pagamento, no dia seguin.le ao de 
seu vencimento, sob pena de perder o por.tndoi· o direil1o re
gressivo contra 'o sacador, endos~·adores e avalistas. E' ter
minante a disposição do art. 32. da lei n .. 2. 04.4, de 3'1 de 
dezembro de 1908: «0 2JOrtador qtte nlio tú•a ern ternpo ttNl 
e fónna r~aaular o inst1'!tmento do pr·otesto ela lattra, pC'r·da 
o d·ireito de r•em•esso contra o sacador, andossadores e ava
listas.» Cito esta dispo~,jção, $r. Presidente, para salientar 
a . grande importancia do assuinpto. Dissc..fle hontem neste 
recinto, que este proJecto deve e·er l10je av.prov::ido. sunc:cio
nadio e convertido om lei, porque si não forem hoje pt·orogaclos· os 
vrazos da moratori.a:, concedidos pelas leis je 15 de agosto c 
15 de setembro, amanhã. tornar-se-hão cxigivéis as obr.i:.. 
gações que estãQ suj~Hus ú .m~smq mor:atol'ia.: ;Não .e !!:meto.:.:. 
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mtülae• dessas obrigar;ões .iá lornnr:im-se exigíveis e as ou
tras {tornar-se-hão nos ui!Umos dias deste me~. em Janeiro,, 
fevereiro o março. · . · 

Devo V. Ex. ·recordar-se, Sr. Presidente, que em vista 
dos termos do art. 1" da lei de 1G elo. agosto elo corré·nl.r! 
anno, a muitos pareceu que os títulos•· cu,jos prazus cont.ra
cLu:ms, venceram-se entre 3 e 15 desse mcz, não estavam 
sujeitos tí moratoria concedida por aquella lei, tendo mesmo 
sido· travado •Llm debate na imprensa .a rcspeiliO. 
, Com o i.ntuito de impedir que contiinuase.em as duvidas 
que a redacção do art. 1" daquel'la lei suscittara c, tambem 
corri o intuito de impedir os graves inconvenientes que po
deriam advir de serem exigíveis, em um mesmo di:u, todag 
as obrig.açõc.s· que se venceram ele 3 a .15 ·do agosto, a lei 
de' iG de e.etembro, ,j(t cilada, dispõe no arL. 1", § 3•: 1 . . 

«A moratoria concedida pela citada flei n. 2.862 é tip
plicavel exclusivamente aos 1Jitulos por ella enumerados, ·von
cidos de 3 de aaosto em deante, contando-se o )Jrazo conce
tUdo dos res)Jéctivos vencimentos». 

Esta di,sposição legal distin~ue entre vencimento e exifÍi
biUáade de um tit.ullo, c tão c!a·ro:. e positivos são os .~cus 
termos; que todas as obrigacões que venceram-se de 3. a 15 
de agosto tornm1am-se exigíveis 120 dias depois das datas de seus 
respocllivoe. vencimentos e, portanto, de 1 do corrente mez 
em deanto. Si, porventu,ra, em relação a taes titulas, o prazo · 
da moraloria se devesse contar - não das datas de seus 
respectivos· vencimentos, mas do dia 16 de agoe.to - então 
seria completamente inutil a. disposição final do ar Ligo que 

· h a pouco li. E quando mesmo se de,,csse contar o prazo 
de 120 dias - de 1.6 de agostiO - os titulo;. que se vence!'am 
de 3 a 1ü desse mez, teriam se tornado exigíveis honlcm 
- 14. Qualquer, pois, que se,ia a .interpr<~taçfto do art. 1", 
§ 3" da lei de 15 de 'setembro; os titullos que se veMcr.n.m 
do 3 .a 15 de agosto e me:mo os· que· se venceram n Hi c 
a 17 desse mez ,iá tornaram-se exigivois deste hontem. 

Não é, pois, exacto, que as obriga~ões sujeitas :l mora
toria · serão · e.·dgiveis amanhã: amanhrt só · ,.erão exigíveis as 
ohrig.n{}ões que se venceram a 18 de· agosto, depois de ama
nhã,· as que se venceram a 19 d•e agosLo c assim 'por dcnnto. 
havendo obrigações que só ,.erão exigíveis em janeiro,. cm 
fevereiro e· cm mhco. - . 

E, pot• isso me:smo que todos os tit.ulos qme se ~enccrnri1 
de 3 a 17 de agosto ,ití ·são exigíveis desci() hontem, é. ma
nifesto quo .iú não conLinqam su,ieitos (t morntorin, tenham on 
não sido protcstnclos, não podendo os clcved.orcs ser brnc
:l'.ic.i·ndos com o novo prazo concedido por este proj'"clo, po!'-

. que.a !lei não póde ofJiencler direitos adquiridos: · 
O Sn .. l?rtANcrsco <JLYCERIO - V. Ex. teril toda a rnzão. 

. -..... ~ 
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O SR. AnoLPHo .GoRDà - Sr. Presidente, os arts. 1" o 2" 
6lo projecto estão concebidos nos · seguintes termos : 
. wt. 1. • São prorogados por mais 00 dfas us prnzos 
:a que se refere o ar L. 1" da lei' n .. 2. 866, de 15 de selem bro 
J)roximo findo, nos mesmos termos e para o~ mesmos oJfei
tos do art. 1• da lei n. 2.862, de 15 do agosto proximo pas-
;sado,, . . 

«Ar.L 2 •. • Essa prorogaoão só · ó applicavel ás obrigações 
Jú sujeitas ás moratorias concedidas pelas ciladas leis c que 

· , forem amortizadae. tanto de capital quarit.o d'c. juro~. com 
2fi "I" no. fim dos primeiros 30 di.ns, com 35 "I" no fim dos 
30 seS'urndos c ~O "/" no fim dos 30 restantes, contados esl.ns 
prazos da data da ree.pectfva exigibi'Lidade). · 

. Hontem, o illustre representante do Dio~l;ricto .Federal, 

. cu ;i o nome peço licença para declinar, o Sr.· Alcindo Guann
.hal1n•, referiu, em seu' brilhante discurso, o que se deu nn 
;Cainara, com relaoão á interpret.ação dessas disposir;õ,!e·."· . 

O illusbre · Depu1Lado Sr. Irineu Machado, em discurso 
pronunciado na sessão de 12 do corrente; rmit.l:iu o · parer.m• 
de cru.e s6 depois de terminado o novo prazo de 90 rliae. 
concedido por este pro,iecto é que comecará a Hquidnçí'ío rJns 
obrigaoões suJeitas á moratoria. Hqúidaoão essa que deye·rá 
ser feita· dentro· de outros 90 dias, de modo que os actuaeF• 

· prazos da moratoria serão prorogados, · si 'o projecto f()r con- . 
vevbido em lei - não por 90, mas por 180 dia~ .. ·Presente· o 
d.igno.Relator do pro,iect,o, S. Ex .. em apnrte, applaudii.1 as 
palavras do Sr. Irineu Machado, dizendo que ilite:rpr!'tavn.in, 
perfeitamente bem,. o pensamento daquellas disposições. 

Na sessão seguinte, porém. o mustre . Deputado. por Silo 
Pauno, i;lr. Cincinato Braga, declarou. que. tal infel"pretação 
não era verdadeira, pois que o intuito do projecto não é cbn
ceder mai~· uma proroga!}ão por 120 . dias, mas o de conce
der um prazo de 90 dias para, dentro delle, operar-s ~ a liqu i
dação das obrigações, prazo esse que corre'rá . da da la. da 
exigibilidade de Buda uma dessas· obrigçõ(ls·, Disse S. Ex. : 

llDe màneira que, o que quero tornar l'lm·o é que ·a C'a
mara não e-Ytá dando uma nova prorouação. pura e ·simples 11 
todos os 1Jencimentos i:le mais 90 dias, sem 'pauamento aluu.m. 
Não: a Oamo.ra, manl:idas as prorouações concedidas pelas 
d1tas leis de moratoria que ,iá estão viaorando, concede, ape
nas, ttm periodo de liquidação de 90. di~ç (apoiados), facwl
'tando aos devedores, · du.1•ante esses 90 dias1 paaarem pa1'rel
ladarnente as suas obriuações. Nada mais que isto.». 

O di'gno Relator dei proJecto concordou ·plenamente com 
esta .e..'\:plioa~ão, e nem podia deixar de concordar. 

O Sr. Oincinato Braga foi o autor do projecto e n sua in
iJerpretaoão é a u.nica que os termos do art. 2• do proJecto 
comportam, tão claros são esses termos. A pro~:ogn1:ilo diz 
cE,c;e artigo, s6 é àpplicavel ás obrigações ,ití su.i•e,i'tas ás mo
nUJLoria.s concedidas pelas citadas ~eis é que (orem amo1•t·iza .. 
àas, tanto_ qe eap.ital como d~ jurp~, com, 2li •J• 'f!O f'irn. dO~J, 
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.~o prhneil·o.ç dias, com 3ii 'I' no (·im dos 30. scannclos 11 40 "i• 
no fim dos SO restantes, contados da data da respectiva erioi
bilidade. Nada mais claro. O fim do projecto 6 beneficiar 
o devedor com UJll praz•o 'de 90 di,a.s para, dentro delle, ope
rar parcelladamente a liquidação de seu debi~o. O titulo que 
se Vlenceu' a 20 de .agost.o, por .exem,pllo e que, em virtude das 
leis da moratoria em vigor, será exigível no dia 18 do cor
rente mez, em logàr de ser liquidado nesse dia,· poderá sei-o, 
segundo o projecto, em tres presta~ões, a: ~aber: :t primoir:t 
de 25 •1• a 17 de janeiro, a segunda de 3p 'I' a 16 de fevereiro 

·e a ultima de 40 'i', 30 dia.s depois. · 
AcJJedito, Sr. Presidente, que· é este o pensamento d() 

projecto. · · · 
O SR.. FRANmsco GLYCERio - Ee·sà é a interpreliu:!ío que 

damos. (Apoiados.) · 
O Sa. AooLPHo GoR.Do- Passo ·a exaiminar o ar~.· 4". que 

diiz o seguinte : 
. . «0~. responsaveis por obrigações em ouro, já abrangidas 

pelas anteriores moratorias, poderão, na cl~f.a do rPspect.iv() 
vencimento,. pagar ou depositar a import:mcin. das mesmn.s 

, cm moeda, corrente ao cambio de 16 d., ficando obrigados n. 
liquiidar, dentro de oitó mezes, constados dà data do 'referido 
vencimentos, ~ differenca d:i taxa· cambiab. · 

. Esbe .arti!:o 'do projecto falila. em taxa cambial. ·Quem é 
que a fi'xa?. Os bancos são; ordinariamente, o~ portadores dos 
títulos ·a que se refere o mesmo àl"l:igo: pois bem - deve 
vigorar a tn.xa cambi.al constante da tabell:1. do din. do banco 
incumbido de promover a cobranca da cihrign.ção 11m . ouro? · 
.Ma~ esta tabella póde . ser rriodifi.cada . em 'Um m~:lino dia,. 
n.compi!l'nhando as oscillacões do cambio, e !1 taxa daquelle 
banco póde ser mais .baixa do que a de outros ou a dos ou-· 

· tros b!l'ncos, 
0 SR. FRANCISCO Gr,yCERIO - A taxa que deve vigo

rar é n. da (lamam Syndical. 
o SR. :ADOLPHO GORDO _;, Tambem entendo que deve ser . 

invocada uma taxa official, mas. teria sido muito conv(lnientl) 
que ci pro,jecto o dissesse. 
. 0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Não ha neces,;.idade., 
Quando se falia de taxa de éambio, trata-se de tàxa official.: 

O SR. ADoLJ?Ho GoRDO ...:.. Teri'8 sido muit·o cciti'\•enicnte 
que o projecto fosse bem claro a respeito, afim de evitar-se 
duVIidas e questões futuras. · ' 
. Dir. o I"eferido artigo que il devedor, feito· o pagnmcnf.o 
ou o deposito da importan:cia da obrigação, . e~ moeda. co~
rente, ,ao cambio de 16 .d., .'deverá; dentro de mto mczcs, IJ-
·quidar a di(ferença da taxa cambiab. . . . 

Suppurtha-se quo um negociante comprou no estrangeiro 
l!lercadori~ na impQ~~a~cl~ ~ f: L ooo, .qu~ qbrigou-s~ · :l 

• ,.<, 
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:Pagar nesLru OapHal, accei.tando uma lettra. ele cambio dcss:t 
quanLia, ·e supponha-se, ainda, que essa Jettra fico li sujeita 
á moratoria. · 

No dia da exigibilidade da lettra o devedor paga ou clo
!POsita. a somma corresponclen~o ao cambio de :lG d:., .ou 
"15 : 000$000. . 

Si, nesse dia, a taxa cambial fôr identic:i á do hontem, 
.is~ ó - 14 5/8 - esseE• 15:000$ não serão sui'1'iciontes para 
a compra das i: 1.000; seriam necessarios para. tal compr<~ 
16:4:10$256, ou 1 :H0$256 além da quantia depositada ou 
paga. · _ 
. Os 15:000$ clarão, ap•enaE:, para i: 914 11:1, faltando aind:t 
!: 85 18/11. . ' 

Ora, o que é.aue o d,evedor deverá pagar no pruziD ele oito me
zcs, como diffe!'enca da tn:x;a cambial: 1 :410$256, em moeda 
corrente, ou i: 85 18/14? . . 

Não · aque'lla primeira quantia, porque si o cnrpbio cahir 
o credor não p.oderá receber as 1. 000 libras estBrlinaE• por 
que vendeu as mercadorias, e si subir, receberá mais. . 

. Desde que a venda foi feita. por i: 1. 000, o credor tom 
o incontes-tavel direito de receber as i: 1. 000. não podendo o 
Estado dill)inuir essa importancia. O que o Estado p6dc, de
cretando uma moratoria, 6 prorogar o prazo contr~etn[l!l ela 
exigibilidade da obriSiaoão, mas não reduzir a Nta Ln:portancin, 
de modo que; no ca~o figurado, o devedor será obrigado a 
pagar ·n~ prazo ele oito me1.es as i: 85 18/:1.1, alé)n dos ,juros 
est.abelec1dos pela lei de 15 de setembro. (.4pmados.)· 

· Diz o art. 5" do projecto: . . · · · · 
«Ficam elevadas· a 5() •J• dentro dos primeiros 30 di,ns, 

a contar de 15 do corrente mez de dezembro, as quotnE· elo 
re•tiradas de deposito, em conta corrente com juros, e a mais 
25 •J•, respectivamente, dentro do 2• e a• períodos de 30 dias 
immediatos.~. ·· :C · 

O decreto negislativo de 15 de agosto deu aos deposi
t.an!Jes cm conta corrente, com juros,· o· direito de r.~ tirar ai é 
1 O •J• qas importancias. depositadas. · 

. · O Sn. Jo.~o L'u1z ALVEs - :Ao 'mez. 
o Sn. Aoor,PHO GoRDO - Ao rhez. o· decreto legislativo 

de 15 de seteinbró elevou essa porcentagem a 30 •j• ao mez, . 
. -de modo que ficaram os depositantes· com o direito de re
ceber: ·em agosto, 10 •J•; em setembro, ao; em outubru, 30, c 
em novembro, os ultimos 30 •J•; e, assim sendo, i!le' duas uma . 
-ou ;ití receberam elles• n importancia integral de seus depo~itos . 
o nçste cnso será completamente inutil nquolla disposi(liiO ·elo 
prOJ•ecto, ou não recebr.ram-n'a, mas como lt,r.m n~.~ll' mo
mento o incontestaveiJ. direi·lo de rccchel-n, ·a disposição of-
fendertí um direito adquirido. · · 

O Sn. A.BnoN BAPTIS'rA - Si o clepositanto não sr. nt.i
Ji'sou da J'nculdado ou.torgada pcl'it lei nM· hoje, fieartí forco
somente sob o regímen ela novu let. 
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. . 
O SR.· :Aoor.PIIo GoRDO - Foram .nE• proprias leis da rno-

nnLoria, foram essas proprias leis de c.-.::cepBi'iO, que, r--:l'r:rindo-· 
· se ás dividas resultantes de con:bas correntes ·com juros, de-' 
.. rnm aos correntistas credore,, o direito. que elles tcem neste 
,:mÇlmento "de retirar a importancia integral! de seus dcposi-

tos, como deram aos demais credores o direito ·a juros, mes
mo quando ·niio tenham sido convencionados. Paree1·-1L1<' que 
não póde o legislador hoje offender t1nes dir~it.OE· jú. adqui.:. 
..ridos, dando aos de.positantes a faculdade do reLirnr apenas 
.50 •J• nos primeiros 30 dias e o restante cm duas prestações 

. no prazo de 60 dias. · · . 
O Sn·. JoÃo Lmz ·ALvEs - A lei nova para esÚ.1s mesmos 

<lú. maiores diireitos. Admittamos que o saldo fosse de 20 "I": 
a Iili a·utoriza a retirada de 50 •J • desse saldo. 

O SR. FRANcisco GLYCERIO - Não se trata da conve
niencia da disposioão, m.as da sua interpretação. 

0 Sn. ADOLPHo GORDO --Era meu intuito, Sr. Presi
dente, provocar a •a•btencão do Senado a-inda para outra:. dis
posições dD pro,iecto, mas estou, com. a garganta bastante in
flammada e sinto-me impossibilitado de continuar. 

Desde qu1e não ó possiy.el offerecer-se qunesquer cmE:n
das ao projecto, devendo ser ap,provado tail. como veiu da 
.outro. Casa de Congre:·so, os honrados Senadores devem, nclo 
menos, · e..-.::plicar da tribuna qual é o verdadeiro sentido de 
suas disposicões, afim de serem evitadas durvidas c questões 
futur.O;s. Viim á ·tribuna - não para combalier o projecto, 
mas parri. provocar· taes explicações e esclar·r.cimento,: .. •renho 

.concluído. (Muito bem; muito bem.) 

' ·O Sr. Abdon Baptista ( ·)- Sr. Presidente, quando hontem 
o nobre Senador por S. Paulo, o illustre Presidente da Com
missão de . Finanças, adduzia valiosos argumentos em faYor 
da adopção da ·lei da moratoria, S. Ex. mencionou entre 
·outros i'actos grandemente lll'ejudiciaes (L nossa vida economi.
co-l'inancciro, de dia por .. dia diminuindo a· nossa exportaocão 
para o estrangeiro. 

tA essa a11firmacão eu tomei · a liberdade de opgôr uma 
negativa; Disse a S. ·Ex .. que ao c.ontrario, depois do pri
meiro mez da guerra 'a nossa exportariüo· voltava a augmentar. 
Mantcndo.:'se S. Ex. no' ponto em qué. estava. iR to é, deixando 
transparecer ,que a minha affirmacão não Linoha fundamento, 
comprometti-me a ·da tribuna, oppor ·á sua honrada palavra, 
uma· prova convincente- a estatistica. · · 

Hoje, por accas'ião da discussão das te projecto, ·venho 'me 
desobrigar do comprOmisso tomado. ~<\.ntes, porém, devo al'-
1'irli1ar ao Senado ·que nisto não ·vae o desejo de oppor contJ•a
'ditas ,ao illustre •Presidente da Commissão de Finanças. umn, 
vez que. nutro sr.mpro o maior desejo cm llstar de acocõrrlo com 

• 

. (•) Esto discurso nüo foi rQvisto pelo .orador. 
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S. Ex., a quem admiro,. como mestre que ·~ no. exame c na 
~olucão que sabe dar aos grandes problemas que interessam 

' á vida nacional. . 
Eu disse, Sr. Presidente, e vou agora offerecer a prova, 

;que a nossa J'lxportacão, 'para o estrangeiro, depois da decla
ração da guerra européa estava novamente augmentando .· 

. Durante o segundo mez, isto é, em agosto, a nossa exportacão 
para o estrangeiro resentiu~se de uma depressão extràor..: 
dinaria, depressão causada . naturalmente pela panico e desa
nimo que pairaram no mu.ndo inteiro, como àinda pelas diffi-

. rmldades de toda a natureza e levantadas por toda a parte .. 
Nesto primeiro mez, a nossa exportacão.cJuasi que estancou. No 
seguinte, po11ém, isto é, no de setembro, a tranquillidade se foi 
restabelecendo, e dahi o augmento gradativo da nossa exPor
tacão. No terceiro mez, isto é, :ilo de .:>utubro, ella cresceu 
sensjvelmente. E para comprovar que estóu affirmando urn 
facto, recorrerei a uma fonte insuspeita, .a uina fonte offlclal, 
a uma estatistilca, pela qual· se verá que em julho deste anno, 
portanto um mez antes da gue~ra, a nossa exportação foi em 
esterlinos de 3.266.601,. equjvalent~s a 83.444:000$; que. no 
mez de agosto essa exportação baixou a .. esterlinos '1.339. 700, · 
Qquivalentes a 7 4. 555 :000$, isso de con!!"ormidade com a de
pressão que soffreu então o cambio; que, ·em ,setembro, essa 
oxportacão se elevou um P.Ouco . mais, , attingindo a libras 
2.498.422, quasi o dobro; portanto, da e:itportação· de agosto, 
e equivalente' a HL353:000$; que em outubro a expo~tacão . 
foi de libras 3. 505 ;.Z5·8, isto é, maior do que a de jtilho, ·porque 
a de j)llho de :-!.2661 .. 60:1 libras. A exportação de outubro equi;. 
valeu, · transformados os esterlinos em J.?lOeda · nacional, a 
155.126:000$, isto é, foi a maior exportacão desde janeiro, 
o ·que é nat1,1ralmente explicavel pela facto de ser ainda maio~ 
a depressão do cambi(). · 

Dahi se conclue, Sr. Presidente, que a nossa. exportação 
se vae restàbeleoendo, como que se normalizando, apezar de · 
sArem -ainda .grandes as dlfficuldades, .entre as quaes, n. ele 
transporte, figura em primeiro plano; · . 

Os productos da nossa exportação, que teem consumo· for;. 
r;ado· no estrangeiro, apezar. aos obstaculos oppostos, á facH 
r.nmcssa e á regular cobertura dos •valores, impõem-se: 

10 café, o· cacáo, a borracha,· o· furho. n herva-matte, ,já 
são generos de consumo forcado; sendo que os tres primeiros, 
na Europa inteira. · . 

o ISri. PRESUIENTE- Peco a v. Ex. ! que se restrinja ti 
ma teria em discussão .. 

10 SR •. A!looN BAPTISTA-Solicito a'benevólencia de v. Ex: 
para· commigo, pois que tão raras vezes tenho a honra de 
occupar a tribuna. . ' ' 

}{ lierwa-matte é · um genero de consumo forcado nos 
paizes sul-americanos; onde, nli'tls, não. sr. mani'restnm. com 
tanta intensidade, os effeitos da guerra;. Ten'ho demonstrado, 

,• 
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portanto, que nossa •exportação tem augmentado, ?hegando 
quasi ao que era antes da conflagração européa. 

Poderia fazer mais algumas considerações; estou, porém, 
a isso impossibilitado, ante a advertencia que soffri, Mas, devo 
dizer que o meu aparte de hontem teve por objecto sómento 
demonstrar que a moratoria, para as obrigações internas, era 
d ispensavel. · . · 

Tal, como está, a moratoria é inefficaz; sein ella po-
dar-se~hia, talvez dar. agora um crack. . 

Não se póde; porém, dizer que ella se não dê, daqui ha 
alguns mezes, si o Congresso nã'o fornecer ao Governo meios 
de tomar providencias, caso os effeitos da guerra perdurem, 
pois .que el,les p'erdurarão, estou ceJlto mesmo, depois deli a. 

A moratoria para as obrigações no estrangeiro, sim. Essa 
sa impunha, porque não ha meios de se -obter moeda, ouro, 
para se remetter abs C~'edores no estrangeiro. 
. Posso affirmar ao Senado que, apezar das taxas qu~ 
a1'fixam :diariamente, o5 bai:wos não operam; em cambio; ou 
quando operam, ·.o fazem em sommas pequenas, impondo 
cada estabelecimento bancario, discrecionariamente, aos seus 
clientes, a taxa que lhe conv:ém. Não é nessas condições que 
o devedor podcrtí obter moeda para attender aos ~cus com~ 
promi~sos no' estrangeiro. ··· 

Por consequencia, em r.elacão ·a estes compromissos, a 
moratoria se impõe.· Si tivessemos. tido tempo de rxaminar 0 
projecto, e emendai-o. eu apresentaria uma emenda, srippri
mindo a mm·atoria, em relação aos compromissos dentro do 

· paiz. ·Agora, porém, qU:e isto não é possível, e temos qne votar 
a morat.oria, declaro que lhe dou o meu voto, como uma ne
eossidade que se impõe no momento, necessidade absoluta e 
inadiave); ('Muitn bem; mttito ·bem.) 

E' encerrada a discussão e annunciada a votacão da 
omcnda. . ·.. . · ~ :i··, 1 ~~: :; 1 : !t~~~ · 

O Sr. Francisco Glycerio '(pela ordem)- Sr. Presidente, 
a Comrriissão de Finanças dá parecer contrario a esta emendn, 
pelas mesmas razões que antes se oppoz tí approvacão da 
emenda apresentada pelo mesmo honro_do . Senador por 
Alngoas. · . 

. SI até á chegada dos or()ainentos nesta Casa; nós enten
damos que· aiAUma cousa será preciso fazer para corrjgir 
CJUaesquer defeitos que porventura existam na lei, nes:1a' 
occasião tomaremos as devidas provitlencias. Mas, por em~ 
quanto, no pensar da Commlssão, a emenda não. póde s~r 
acceita. · .· ·. : . ,~:, rJ 

E' ·rejeitada. n. emenda do Sr. Raymundo de Miranda. 
:Approvada, yae á sancçãq· a proposiclío .. 

o 

'\ 

"'' ' . " 
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FOil()A DE '.rllllllA ·PAnA Hl15 

.2" ·discussão da -proposioão da Camara -dos Deputado~, 
n. 21, d.o 1 !H4, fixando as i'Ol'()OS do terra para O exerci cio 
de 1!H5. 

Approvadn. 

O Sr. Pires .Ferreira (pela ordem) - Sr ... Presidente, r e
. queira a V. Ex. consulte o Senado si dispensa o projecto 
que acaba de ser approvado dos intorsticios rogimentaes 
pura ser dado para a ordem do dia da sessão de amanhã. · 

o. Sr . .Francisco Glycerio (pela ordem) - Sr. Presidente, 
foi. approvndo em 2' discussuo o projecto que fixa as i'oroas 
de terra ? · 

O Sr. Presidente·- Nada mais havendo a tratar, vou Io
Ferreira fez. um requet·imento de dispensa de. interstício que . 
ainda nilo foi · submettido ú cons_idern(;üo do Senado. 

O Sn. FBANcrsco GLYCEmo - Pe()o nó meu illustre collega 
pelo P.iauhy, o favor de concordar com o requerimento qtÍ•:l 
vou fazer ... 

O Sn. ,PIRES l~EilllEIRA ·- Peco a palavra pela ordem. . . 
· O Sn. FnANcrsco Gr,ycEÍUo ...:. .. ,para que o pro,iecto se,ia 

remettido · :í Commissão ·· de Finanr.as · antes· 'de ·pussm· ú 3' 
discussão. Nós nos comprometteren1os a dar o parecer com n 
maior brevidade possível. · 

' 
· O Sr. Pires Ferreira (pela oulem.) · """' S'r: Presidente, 
podi a palaV"ra pa•t".Í fazer v.er a V. Ex. que desisto <l1o re
querimento que :formulei, a:fiim ·de que a proposição que fixa 
n1s J'orçns dle terl·a ·cnLre na ordcn1 do dia "de amanhã. 

O Sr. Presidente -.A i\IeE<a fica inteirada,. Vou submet
tr.r :\ consideranão do Sena'd1o o l'Oqucll'imcnlo da Commissno· 
de mnnnras; · .. 

. Os· senhores que o approvam, queiram levantar-se •. 
. (Pausa.) 

Poi upprovado. A proposir.ão vao ír Commissão do Fi
nnnr.as . . . 

Cll.EDITO PAR.:\ P,\QAMEN'J'O A OFFICIA.ES DA BRIGADA PQT,JC::TAL 

· 2' discussrt.o da pvop·osiçüo da Camara dos · Deputados, 
n. t.3, ele 1014, abrindo, pelo i\finisterio do· Interior, o cre
dito de 20 :30!J$'0!lG, supplementur ti consi.gnaçilo «0~1'iciaes 
aggrcgados),. do al't, 2•, da Ir.i·n. 2.8-12, de Janeiro de i!ltlt. · 

Approvndu; · 
. E'' iguulnJento ap[)rovadn a seguinLe emenda: em voz de 

«.20 :3ll9$99G», d:igu-se: «22 :200$002,. 



· O Sr. Pirés Ferreira (pela Ol'dc·m) requer e o Senado 
conc~do dlispcnsa do intersLicio para a 3" discussãO!. 

Cl\EDI'l'O DE 08:440$.760 PAilA O MINIS'rERlá DA MARINHA 

. 2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 44, de 19i.4, abrindo pelo Ministcrio da Marinha, o CI·edi·Lo 
de üB: 446$760, pa·ra pagamento de despezas com a canhoneira 

· Jllissõcs, sua docagem, e dando outras providencias. 
Approvada. . · \ 

CllEDI'fO 1';\llA PAGAMEN'l'O DE OFFICIAES BEl'OHl\I,\DOS DA . 
BRIGADA JlOLI.CIAL 

\ 

2' discussão da .prop·osição da Gamara dos Deputados, 
n. 19, ·de 1014, al)rindo pelo Ministorio do Interior, o credito 

. do ü2 :000$, supplernentar ú. consignação· 4'Para officiaes e 
prar)as que se reformarem», da verba' 15" do ar L. 2•, . da lel 
n. 2.8.1.2, d'e janeiro d'o corrente anno. 

· Approvada. 

O Sr. Pires Ferreira· (pela Ol'dem) requer' c o Senado 
conclcde dlispcnsa do inte1·sLicio !)ara. a 3" .cl:iscussão: .. 

' . CI\EDI'!'O . Po\RA PAGAMENTO .-\ . D. AN'rONIA VII\IA'I'O DE · l<IEDEinOS 

/ 

2• discuss'üio da pr.oposicão da Gamara dos Deputados, 
úli, de 1014, abrindo·, Pelo Ministerio da Fazenda, o ·credito 
•Jspecial do 5: 330$205; para occorrer ao pagamento devido _ú 
.D. Antonia Viriato de Medeiros, por deposito feiLo na Caixa 
de Ot·phüos ~e Sobra I, no Ceat•ú.. · . · 

AIJprovada. ·· . 
' 

Cl\llDI'I'O Im 33 :350$(133 PARA O ·~IJNISTEIUO D.\ AGI\ICUL'ru.llA 
' . 

2• discussão da pr.o·p·osicão da Camara dos Deputados. 
n. 61, de 1 !JH, abrindo, pelo Ministerio da Agricultura, o 
credito especial de 33 :35'0$633,. para pagamento de .funccio
narios dispensados do serviço no exercício de 1013', 

Approvnda., . . . 

CÍIBDITO Dll 77 :922$350, .AO "'IJNISTiliUO IJA AGRICULTURA 

. 2• discussã10 da proposioão da Camarn dos Deputados 
n. 71, de 19H, abrindó, pelo 1\finisterio da .Agricultura,· o 
orediLo 'ilspccial' de 77:922$350, para pagamento a Antonio 
Dias da Silva, pela construccão de um Posto do Observação e 
Enfermaria Vcterinuria, cm Bcilo Horizonte. 

AppL·ovadu. 

' 

' . 

• 
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CREDITO DE 5 :!li 9$900, AO MlNISTERIO DA FAZENDA ., 
·' . ' . 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 76, de 1914, abrindo, p<>lo Miuis~·er.i·O, da Fazenda, o cre'
dito extraordinario de 5:919$900, af1m de atl!ender ao pas:n
menLo deprecado Jlelo juiz da 2• Vara em favor ~e Seraph1m 
Goncalyes Nogueira, inventariante do espolio de José de .Souza 
Costa ex-agente do Correio do largo da Lapa. · · 

' . 
Approvada. 

I • o Sr. Presidiimte- Nada mais havendo a tratar, vou le- . 
vautar a sessão. · 

· Designo para ordem do dia da seguinte: 

2" discusssão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 38 de 1914, abrindoó pelo !lfinisterio da F,azenda, o .credito 
cxLraÓrdi!lario . de 24 :O .7$437,. para pagam~nto ao 2• tenente · 
do ExermLo Pedro Rodrigues Barroso, em virtude de sentença 
judiciaria e determinando que semf,we que a União fõr con
demn.ada por lesão de direitos individuaes, o representante da 
l!,ázenda Naciom11. propo1·á acção reS'ressiva contra a autori
dade que deu motivq á condemnação (oorn pm•eoe1' da Corn
rnissão de Justil;a o Leaislat;ão o{{erecendo ernenda e fa·voravel 
âa de Finanças) ; · 

3" discussão. da prdposicão da Gamara dos Deputados 
n. 43 . de 1914, abrindo, pelo Ministario. do Interior, o oro
dilo do 20 :399$996, supplementar á consi!,'llacão «Officiaos 
·aggregado~ do art~ 2•. da lei n. 2. 842, de janeiro de 1914 
:<com erne da Cornmissão de F·inanças,jd approvada) • .. 

3" discussão da proposição da Gamara dos · , Deputados 
n. lt9, de 1914, abrindo pelo Ministerio do InteriGr, o credito 
de 62:000$, supplementar á. consignacãG . «Para officiaes o 
praças que se. refçrmarem~, da verba 15", do art. 2', da le1 

_n. 2.842, do Janeiro do corrente ·anno ( oom parecer {avo-
ravel da Cornmissão de Finanças) ; · 

s•· discussão da· proposição. da Gamara dos Deputados 
n. 06, de 1914, abrindo, pelo Ministerio do Interior o credito 
e;traordinario de. 13 :<112$905, paro, pagamento . ao . pessoal 
dispensado do Lazar·eto de . Tamandaré e para attender ás 
despezas com a conservacão do referido odificio (oom pa
recer j'avoravel da Cornmissão d~ F·inanças.), . .. . . . 

·Levanta-se á sessão ás 3 horas e 45 millutos. 
III· • 
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PRES!DENC!A DO SR. URBAINO SAN~!'OS, PHESIDEN'l'E 

A' 1 hora da tarde, presente · numero legal,· abre-se a 
sessão, a',que comparecem os Srs. :P.inlleir·o Machado, Araujo 
Góes, Pedro Bor·gés, 1\Ietello, Gabriel Salgado, Laura Sodr·é, 
2\.rthur Lemos, Indio .do BrazH, Mendes de .~,~meida, Pir·es 
Ferreira, Ribiiro 1Gonçalves, iE'rancisco 1Sá, 'fhomaz Accioly, 
Epitacio Pessoa,' Wali'r·edo Leal,. Ribeiro de. Britto, Gonoalves 
J!"el'!'eira, Raymundo de Miranda,Gomes Ribeiro, Aguiar e Mello, 
Luiz Vianna, Ruy Barbosa, João Luiz Alves, Bernardino Mon
teiro, Moniz Freire; Erico Coelho, Ali::indo Guanabara, Augusto · 
de Vascouce1los, co\:dolpho Gordo, Alfredo Ellis, Fr·ancisco GlY.
cet•io, José MurUnho, ~~. Azeredo, Xavier ela Silva, Abdon 
Baptista. e Victorino Montoil'o _(35). . • 

··Deixam de comparecl:lr com causa ,justificada Oti Srs. Gon
zaga Jayme Silverio Nery, 'l'effé, José Euzebio, Gervasio 
Passos, Antonf de Souza; Eloy de Souza, Cunha ·Pedr·osa, Si
gismundo Gonoa!ves, .Guilherme Campos. José M~:~rcelino, Nilo 
'Pccanha, Lourenoo Baptista; Sá Freh·e, Bueno de •Paiva, Ber-. 
nardo Monteiro, Lc'opeldo. de Bulhões, Br·az Abrantes, Alencat· 
Guimarães, · Generoso Marques, Hercilio Luz c Joaquim As-
sumpção (23) • · · · 

E' lida e posta em discussão a acta da sessão aute·rior·. 
" . . 

. O Sr. Abdon Baptista (sob1·e a ··aCta)- Sr. ·Pr·csidente, 
quando usei da, palavra na sessão de hontem a respeito da 
proposição que proroga a ·moratoria, tive occasião de servir
me de dados estatísticos para. provar a afi'irmação 1que 1havia 
feito. na vespera. 

Servindo-me desses dados estatisticps, porém, Sr. ;Presi
dente, pratiquei um equivoco que me apressa em corrigir. 
Lendo os dàdos sobre o valor da· nossa exportação . em julho, 
agosto, setembro e outubro deste anuo, citei .com· exactidão 
os valores em esterlinos, enganando;-me entretanto· de co
lumna quanto ao correspondente em moeda· nacional. E' que 
eu li' uma columna diversa daquella a ·cuja leitura devia pro-. 
cedet·. Assim é .que, em julho, o valor da nossa exportação foi 
de lt8.999:000$; .em agosto de 24.627 :000$; em setembro, de 
50.627 :000$, e em outubro de 67. 488:000$, .que .correspondem 
áquellas importaucias em esterlinos. • . . ·. . 

co\:liús o equivoco dado não podia alterar de , maneira 
nenhuma a demonstracão do meu objectivo, que era tor.nar 
evidente que o valor da nossa expoL·tacão, que· havia· decres
cido muito ·em ag·osto, aos poucos se restabeleceu nos mezes 
de setembro e outubro. ·. • 

Era esta a ~ecti~icacão 1()ue ainha a fazer e (que· rogo a 
N_ •. Ex._ mandar 1n.s~.1r ·na ~ta., · 

• 

I . 
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O Sr. Presidente ....... A r,ccLificul)üo de V .. Ex., ~úl'Ú. tomada 
cm considcrac.ão . 

Approvada a acta. 

O Sr. 1" Secretario dú. conta ·do scguin Lo 

OJ'J'icio do Sr. l" Sce.relat•io du Ctunura elos ·Deputados; 
l'cmetlcudo a seguinte proposição: 

O Congresso Nacional resolvo: 
/i.rt. 1." ,E' o l~rc~idente da Republica autorizado a aos~ 

ricndct· com os. diversos servir..os do .1\Iinistorio elas Rclacões 
J~xteriores desíf;naclos nas seguintes vcl'bas as quantias de 

· 2. 530 :i 88$991, ouro, e 1. -í !lO :200$, papel : 

1. · Secretaria ele Estado- Di
minuída: de 12:000$000, · 
pela supprossão do car
go de 2"· consultor jurí
dico; de 9:000$, ·na con
signação «para organiza
ção, revisão do, relataria, 
.etc.,; de 2:000$, na con
signação «fardamento do 
pessoal, etc. , ; e de réis 
12000$', pela sull!ll'essiio 
da 'eonsigna(!ÜO i« des po
zas de conducçüo do i\! i
nistro ), que ficartí in
cluirJa ·na verba ele róis 
24 :OOQ$ destinada á sua 
representação, e cln 1'1\is 
30:000$., pela S.UPAl'CS-: 
são. -do cargo de Sub
Secretario do Estado ... 

2. l~mpregados em disponi-
hilidad:e· ·~ .•• ; ......... • 

3. Extraordinarias no inte.:. 
rior- Diminui da de réis 
30':000$ na consisnacão 
o~: para diversos servicos 
extraordinarios no. inte-

• rior, eventuaes, e to.»; de 
70:000$ na consignação·· 

Ouro 

' O o o o I o O o o O O O 

' 0 I O • 0 O I 0 0 0 

n. 3 ....... ............... ~. 1 •••.• ~ •. • •• •.•·• •••. 

l'apol 

6Q5: 200$000. 

.\~ :000$000 

250:000$000 

-- . 

.. 
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:.l.'., Conllnissõ.e~ de . lillliles
· · Diminui da d :c r é i s 
. !200 : 00(1$000 1 •• ·~ •• ~ ... 

. Ouro 
I ; 

;o) o o'o o O t!'o o'o •.•. 300:000$000 
5 •. Recepções. officiaes .......: Di

. minuida' de 20:000$000 .. :··· •• ,· ••••••• .''' 80:000$000 
· (i;, Congt·esso c Confercneüi

J>ara a Junla. Interna
dona! de J'U'riscons)lltos 
a se reuni!' no >Ilio de 
Jancii·o~ ! .)[50: 000$000 • 
.Para a repl'escnlatiüo do 
Brasil no Congl'esso de 
Santiago .(Chile), ...... , 
70 :000$000 ........... " 

· 7 ,, iReparticões internacionaes 
. (como na proposta) ..••• 

s,. Corpo Diplomatico- Dimi~ 
· !lluidíl de 20:000$ a re- ' 

presentação do embaixa- , 
dor em Portugal e sup
primidas as consignações : 
de 18 :000$, destinada ~. 
Legação do Brazil na Tur
,quia; de 2:000$ e 500$, · 
destinadas respectivamen- ., 
te ao a I u g u e I de casa· 
c ao expediente da mesma 
legação ........ ~ ... ; .... . 

9 •• C o r p o Consular- Dlmi-
. · nuida de :LO :000$, pela 

transformação do 'consu- · 
lado !geral em I CJ u i t o s ' · 

,para consulado simples; 
, do 8:000$, pc'la suppros

são da verba destinada ao 
e o n s uI cm Beyruth; de · 
-i8 :000$, pela suppt·essão . 
dos . q u a t 1; o cargos de . 
addidos epmmerciaes na : 
Europa e na Amel'Ica. 
~ugmenLada: de '!i :000$, : 
-pclà :erea~\ÜO de lHll vico
consulado cm R o t te r-· 
dam, transferindo-se para 
Amstel'dam o consulado 
ali i existente; do :! :000$, 
pat·a a equipn1·acão dos, 

. :vencimento~ do vicc-con~ 
·Vol, VIU . 

\ • 

• 

70:000~000 

146: 488$9!)1 

1.33G:000$000 

, . . . 
' . .. 
' 

'· 

HiO: 000$000 

'· .. 
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. sul em Posadas, aos de
m a i s .. vice-consules da 
mesma categorial· 'e · de 
1 :200$, para o alu guel de 
casa ·do mesino funccio- · 
nar1o :· .......... · ...... . 

.Our~ 

627:700$000 
::tO. )\judas de eusto ..r.... Dimi-

. nuida de 50:000$000.... 200:000$000 

':11. Extraordinaria no exterior 
...,.->Diminuída de 50 :000$. . 250:000$000 

Papel 

--·---'-
Total . :. . . • . . . . . . . . . . . 2. 530: 188$9!H 1. ~90 :200.$000 

· :Art. · 2.0 11. verba destinada ás· despezas annuáes de resi
idencia dos funccionarios no exterior será sempre paga em duas 
prestacões adeantadas. . 
· .:Art .. 3.0 As ajudas de custo só serão concedidas, dentro 

;do maximo acima fixado, por nomeações, exonerações, retira
das, expressos e remoções. Por motivo. de remoção só poderá 
ser concedida, em- cada anno, uma a.iuda de custo, correndo as 
4:}espezas de outras remoções que forem feitas,. dentro daquelle 
prazo, por con,ta. do funccionario rt;lmovido. . 

Na concessão das ajudas de custo serão attendidos o nu- . 
mero de pessoas a transportar, as distancias e o ·cust:o da vida 
no local da nova residencia. . . . · 

:Art. ·~.o As despezas por .conta da rendli consulàr serão or
denadas pelo Ministerio das Relações E;dcriores, directamente 
a Delegacia do Tbesouro em Londres, que, por sua vez, trans
mittirá a ordem aos agentes consulares para effectuarem o 
iL'espectivo pagamento, observadas as prescripcões iegaes. . 

O recolhimento da renda ·consular será feito mediante guia 
em que figure a receita realmente arrecadada, e, bem assim, 
a discriminação clara e completa dos pagamentos -effectuados. 
por conta déssa renda. · · . 

~<\. Delegacia cm Londres esDripturar{t. cm receita-a IT'enda · 
'illiquida e ein despeza, discriminadamente, os pagamentos rea-
lizados. · · 

Camara ,d.os. Deputados, 16 de dezembro do 1914 .. - As
tolpho Dutra Niaacio, Presidente.- An.tonio Sim.cúo· dos Santos 
·'Leal, 1 o SeCretario.- Anni_bal B. de Toledo, 2° .secretario;-
'A' · Commissiio de Finan()as. · 

Tclegramína diJ 1Sr. Govemadorrdo Rio Grande do Norte, 
ci:>mmunicando ter designado o dia 30 ·de Janeiro proximo 
iPara o da eleicão de um .Senador, na vaga aberta com a re-
nuncia do Sr. Tavares de Lyra.-•Inteirado. · 
. !Requerimento do Sr. ·Frederico Fign_or solicitai1do a re
íduccão do imposto que actualmente pagam os discos para 
gramophones. ---w Commissão de lFinancas. · 

' . ' ' 
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. O Sr. 2• Secretario procede 'ã. leitura. ô.o s.esuinto 

N. 151- i91q, 

PARECEn 

. fll.édacçãa fi:nal da pi'D,ÍeClD da Senado n. f.f., dé ·191/í, QUIJ au
tD!'ÍZa ' o Gavm"na a considerar p1'0!nvid.o ao -posto de 
·I• Sal'(lento c rc{o·rrnada no rne.mw posto, na data desta lei, 
o cabo Francisca llfanocl de !Almeida _ · 

O Congresso Nacional resolve: 
. !AT'tigo unico. :Fica o Poder Executivo autorízado' a· con

siderar promovido ao posl.o de J.• sargento c r.e~ormado no 
mesmo posto, na data dcst.a lei, o cabo Francisco Manoel de 
!Almeida; revogadas as disposições em contrario. 

·· · Sala das. Commrssões, 16 de dezembro de HHL- Wal
Jrcdo Leal,_;_.':AQ!tiar a lllcllo.- Ga.b!i.el Salgado. 

Fica sobre· a mesa para ser discutida na sessão seguinte 
·oepois de publicada no Dim·ia do Congresso. ' 

. . 
O 'Sr. Presidente- Continúa em discussão o requerimento 

n. 11, de 1914, solicit.ando dos Ministerios d~ 1Guerr<J. e da Jus
tiça diversas informações e, cópias autlienticas dos documentos 
que digam respeito á expedição do Sathllite. 

•.rem a palàvra o Sr. A. ~Azeredo. 

O Sr. A. Azeredo- Sr. .Presideul.e, eu havia solicitado a 
palavra, nao propriamente para discutir ,O Tequet•imento, mas 
.para inf'ormar..;me mel1wr sobre a sua maferia, ponquanto o 
eminente ,senador pela Bahia o leu em voz um tanto baixa, do 
modo que ou, desta bancada, não pude me i:nteirar convenien
temente do 'seu conteúdo. 

:Tenho por ·habito dar o0 men voto a requerimentos de in
formações, principalmente ''indo pot· intermedio do illustre 

• Senador pelo Estado da Ballia; outretanto, os 'itens 4" e 5• do· 
l'equerimonto .que 'agora .se discute me impedem de votar a 

. seu· favor; · 
'fendo explicado .o moti"o pelo ·qual solicitei hontem a pa

lavra,. desisto do continua'!' na tribuna, para que o requeri-
mento .seja immediatamente votado.. . . · 

O Sr. Ribeiro de Britto '(•)-'Sr. Presidente, se,ia-me por
mittido, na ordem de considerações .que pretendo Jazer sobre o 
pedido do ini'ormacões que se acha em discussão,· ler algumas 
notas :que tive necessidade de classificar, ai'im de encarar ·O 
:ponto em discussão, em todas as suas faces, no seu mais com
pleto desenvolvimento •. 

. . I . 
'· ~(*)j Este discurso não foi revisto P.elo orador .•. 
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o lJCdÍdo de inl'ormaçõús lwntcm feito pelo illustrc. sç..; 
nadar pela Balda, uc~tn Casa do Congt·csso, subt·c os neonteeJ:
mertlos do Sal!Jll'it~:, aos Ministerios da. ~Justiça, G.uen·u c i\Ia
rhtlm ·.ela prcsideneia H ermos, obriga-se a v ir ii tribuna ex~ 
TJ!iear o meu •voto. . . 

J:i thontcm, peloK apartes apaixonados do nobre Senadot• 
Vidorino Monteiro no discurso elo iJJustre Senador pela Bahia; 
perceber·a eu a lempcstad.e que; nos arra~acs .do ·Partido Con-· 
tiervador·, estavam procluzJtudo as dcclar•açfJCS 1mportantes. ·que, 
a J'espeilo do r:aso do SatcllU~:, fizera o nolire Senador pela 
Bahia, no seu cliscúrso de ante-hontm:n. rcul'Jirmadas, no· de 
til ontem, cou:t . a depoimento do_ tcrupitão-t!,'!nente .Jgna<:io· lla 
AmaJ•aJ. O admmento da d1scussuo e votacuo do requCI.:Jmcnto 
para a sessão de hoje, solicitado pelo nobre Senador ppr Matto 
{lrosso, demonstrava que· o golpe tinha. sido certeiro. Na Vl!l'- · 
dade, Srs. ·Senadores, o nobre Senador por ·j\J aLto· Grosso acaba 
df.l deixar a' tribuna declarando votar contra o pedido de in-
i'orma&ões. · • 

Disposto a manter a. mais · completa calma, l'esolvido a: 
ter· a maio1.· pacicnciu e circumspect'ão nas discussões .d·estu; 
Casa, deixei de responder aos apartes do. illustre Senador .Vi
otorino Monteiro, ,l;eferentes ao meu iJ!ustre amigo,' general 
Dantas Bar'L'eto, por.que, ausente do tTieatro (laqueJJes. acim- . 
tccirnentos, descoohecedot' dos bastidoi·cs da politica uaeiona:l, 
Híio me er·a possivel elucidai-os · com segurança. :Deixo de 
fazer ap'J•ccinc!Ões, de J)lomeuto, its considr:J.•ar;ões do illuslrc 
Senador· por· Malta Grosso, por·.ctue observo que, pelas deela-· 
rações do illustl'e Senadot·, SL:. Ruy ;Barbosa, ·aliás não. cou- . 
t.éstadas nesta Casa, ou~r·as figmas ·palitieas voem surgiuilo uo 
sccnario da J•esponsabilidade, no caso em ICJUes_tão: . .Portanto, 
não devo, ·na ausencia de dados certos e seguros, ·desviar· o 

· cur·so. natural deste inquerito par·Iamentar, que~ estou. certo, 
chegará ao i'im com a destruição ·da unica calumnia que 
J'alla -desfazer na campanha contra a personalidade de Dantas 
J3arrelo. ,. . . ' 

Eu, por-tanto, Srs. Senadores, peç.o a todos vós que voteis; 
eomo voto, para •CJue as informações, ,pedidas pelo iJ.I.ustr·.e Se

·uador hahiruno, se.iam :romecidas por completo e·.com a maxima 
JH'esteza. · 

Não posso acreditar que ·haja um, denlr·e nós, que possa 
11cg;aJ' o ~cu voto ~ é~S!J pedi~o r.) e ürl'orma!iÜes, uma vez ~li.! C 
esl:t om .Jogo o prmcJ.plO ·de ,Juslt(ia de se dar a responsabth
dade a quem ele :t'acl.o 1) merecedor della, retit•ando-se de sobre 
os homi.H·os do illustre pat:l'ieio <t calumnia que durante) quatro 

. annos pesou sobre. a sua individualidade. . 
.Es~r· incidente eu o apt·ovcito, Sr·. 1PL·esidenLc, para fazer 

mais longas · corisiderar;ões sobr·e a politica 'naCional, ·pelas 
quaes o povn eompi•ehencler:\ a ra?.ão•destes e outros pr'oeessos 
f](, 1'a~e1· a JiOlitil:a'nacimiul; :rieanclo sciente, no mesm·o tempo,. 
elos meios dr. os eorregir. · · . · 

AUHIJllte ·desta Casa quando srJ discutiam US' importantes 
(jucstücs <tu e tr•abalhuram 9 organismo 11acional no ·decurso · . ' ' . . . ' . . . .- ' ' ' 

, I 
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ela presente s'cssão · ,legislativa, fui forçado, como neccssaria 
· satisl'açfw aos meus cOl'l''.!ligionat·ios e ao meu pai~, a apt·e

;wuLUL' o ll'MJsumpto dr: minhas idl:as, em manifesto publicado 
no llt'ecil'e, a :!li .de junho do anno cadente. 
· · ·Assim, St·. tl'l't!Hidenlr:, com o diL·eHo .que mo assisto, eomo 
Scnadot· da Hepubliea, e quCJ't!liCio .que a.quel11! manifesto _vaHm 
'JlCL'antc a Nação com toda a exrH·essão de meus intuitos, .signi
:l'ieando o meu volo sobt·o as gl'aves que'stões nello ventiladas, 
:pllço quéi t'a V. Ex, submellet· ao Senado minha solicitnvüo 
pnm a sua i·nserção no ,jornal da Casa .. 

Como eu peu:mva, St·. ~Presidente, e· a logica dos faelos 
jJilPunha ao rJspil.'ito menos. arguto, não podian~ os crimes do 
.Pat·Lido llcpublicano Conservado!.' i'icm' com(} não ficaram, 
cit•cumseriptos aÇJs acto~ apreciados em meu manifesto, e fJOJ.' 
isto as ra~õe:; que fll'fJllnndet·avam em meu espit'ito pat'U Jiri
;:;i J'-mc ao pa iz, em junho passado, dão origem necessa"L'ia c 
,iust.il'icavol ao meu inLuilo de fallar novarnetltc (L Nação da 
·J,ribuna: desta Casa. . . 

. A~ada occasião, Ln mbcm, ·se pt·oscn La, S1· . .Presidente, paJ!O. . 
a explauar;ão inais anab•Liea das· graves declal'Uções de que o 

· alludido .manifesto foi repositorio, como· ainda para explicàr 
eom clesassonibro e Vf!l'dude · a 'acção orientadamente repu
blicana de IPl~r,nambileo com relação .aos factos •LltHi se desen
•l'Olaram nu poli ti e a Hneional naquelle, !ler· iodo c em sua sue-
cessão até ,JJoje. . • · . 

Na ··hora Pl'lJSente, cm •que o paiz RC sente Nbertudo elos 
vexames de medidas abmivas liJ•iumlas do cl1Jl1ulo .da !'eact!fi() 
.politica; elevada a pt•itwipio de Govel'no, .nfio l) fura dl!. ]ll'O
posito que com}Hil.'e1;a congt•atuluudo-se com a Xação por te e. 
dcsj)e!·tactci dli~sa lcthargia toxiea, dessa morte moml em qun 
t1 lan~luram a ambiçfto. de um politico pseúdo republkano e a 
connivencia di; um d'reside-nte que, dest.inaclo ao papel de· I'IJ:.. 
formador, tomou-se dubio, criminoso mesmo e acabou ectlcndo 
ú gula caudilhica, desde as tt·adit;ões militares e poliLieas dos 
Reus antepassados atü as qualidades esRenciaes inheJ:entes aq 
alto car•go em i:ujo exercicio se oilcontra·va. 

·Quando, ·meus senhot•es, no alvm·ecet• de uma nova era, 
·nm' qúe todos nós r·epublicunos sinceros, no mais patrioLieo 
apoio, guardamos viva e I'OJ•te a esperan1:a de melhores dias 
vor·no nascente, •Que pr·ometle ',trabalhar· pela ordem e pelo · 
)lUPa a IPati·ia e ·para u Repub,lica, sob o impulso de um Go
Jll'ogrüsso, não é ele mais que eu quebre o meu silencio e venha 
ao povo tJ•azet· u sign.iJ'icação VL<Iiomente. de meu parabern 
]l•Jla ·vietória de :seus direitoR, cujos .auspicias vislumbram. 
AHsim, pois, não admi1·a lambem que, os de Jlerntimbuco, pela 
minha palavra e eom a· minha mais ampla responsabilidaclo 
llOS~oal C PO,li,Lic:a, eslejam,e.m pub'lico, ra~~ado o. pcriodo dessns 

· l'tl]ltdas pol1twns, pam cselarecPL' a opauuo nacw.ual sobl'e ns 
ospel'aru;a~ ICJLW mltJ'em na:· vida nova que se nnnuncia, cm qu,, 
n conl'ianoa de um povo dcsperl.a e se avoluma ante a visão 
o)ll'O.I)lissora do VüL' t:()bl'ilhar com todo o c$pkndor do sun n.lln 
cpncep~üo a li)g'mlda insct·ipta .no symholo da Patl'ia: « O!'dem · 

. . 
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o progresso~. tão perversamente substituída ~a conscie~cin 
dos brazileiros por esta outra antithetica: « Anarchia e r e ... 
gresso.~ 

E' dever mesmo daquellcs que deram, sempre, os seus 
esforqos, em uma esperança patriotica, para a Republica 
virem perante a Patria, no momento em que ella se liberta do 
eerco em que a Juncou a audacia desses caçadores furtivos 
de poMbo e laço, p·ara affirmar, .que, sempre, as suas. mani
:l'estações politicas, durante essa memoravel período da vida 
republicana, foram deliberadas e executadas com todo o cri
teria reclamado peJa gravidade da situação, uma . vez qu c, 
não .representando· interesses pessoaes, nem regiona:es, pre
cisavam acautelar os fructos da cruzada nacional, para quo · 
elles não fossem, ainda uma vez, distruidos pela maldade dos 
proscriptos da Nação. . 

E' razoavel que, aproveitando o momenio, procurem esses 
mesmos, cuJo esforço sempre foi a ·regeneração do regímen, 
desvendar aos olhos da Nação as causas que, no seu entender,. 
accumuladas, dura,riLe a nossa vida de. nação independl)nte, fi
zeram desses caçadores o maximo expoente de uma politi~a 
J•egional .que, iniciada. por -occasião da nossa independencia, se · 

·v.iu :l'irmada no 'segundo reinado c· reai'firmada, no _primeiro 
.quarto de 'regímen republicano. 

E' ·!Ógiea essa atti Lu de, meus. senhores, porque esses, do 
que vos 1'allo, entraram nessa cruzada, 'principalmente, com 
o fim de pôr termo ú essa pratica nefasta; não .iá ás f6rmas 
ele 1Governo, p·orém; ;í propria nacionalidade, e, assim tambem, 
desviar -hoje e amanhã, o paiz da grande revolução, semelhante 
wquella .que avassaloú os Estados da L>\merica do Norte, pre
parada, aqui, pela inconsciencia .ou pelo pr•oposiLo de nossos 
lwmens publicas, :que estão trilhando a mesma norma, estabe
lecendo as mesmas pr•aticas, ·cujas consequencias, . entretanto, 
não. nos tí dado esperar, tenham entre nós a significaÇão efi'i
r:iente' e victoriosa, resultante da grande revolução .americana. 
· · ·Pbr isto, Sr. Presidente, os anhelos dos i·epublicanos :de . 
tPernambuco, tendo à J'l'ente -o vulto de Dantas Barreto, foram 
c são, portanto, d'e harmonia, mas não dessa harmonia refe
rente iL interesses de pessoas, de regiões ou de correntes par
tidarias antagoniens, a qual procma estabelecer equilibrio; 
encabrestando a essn ou ;íquellc Estado. que se ju.lga com o
dirrlitO e.xclusivo -de mando po!Hico, o i.·esto da Nação. e es
colhendo. as forcas que, em •cada unia das outras circum
~cripr;ões poliUcas, ?evam J'epresentar ,os. seus particulares 
mt.eresses, com deLrunento do espírito de autonomia-alma 
do J'egimen federativo- significativo do corporaoão vital. . 

Nfi·o_é extA3mporanco, Srs. Sena~ores, o conceito de .diffe
renciação de ,harmonia .. que fazemos agora na historia re
publicana vimos, · infelizmente, S. •· '.P'aulo ter, por dilatado 
tempo, a eonoepçüo da harmonia, .que condemonamos; vimos 
Minas -seguir-lhe ·o exe,mplo e ultimamente presenciamos .a 
attitude do Rio Grande do Sul, o qual, máo grado os seu~ 

' 
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compromissos dó inieio, lcnloú t.ambcm a perpetuidade daquella 
harmonia para beneficio do seu interesse regional. . 

Nilo ó esta, pois, repitó, a harmonia .que os republicanos 
do Pernambuco dese,iam. Nós a ,queremos coino o oslú sendo 
praticada no Estado, onde o seu illustre Governador procura 
satis1'àzer ás necessidades, tanto das classes productoras, como 
das· proJetarias, servindo ao paiz. , ' · 

Nilo é, portanto, demais, cí logico mesmo que, na União, o 
(lloverno l!'ederal se poll'ha em harmonia com a Nacilo, como 
um todo, em aot~nexão •com todos os Estados, não como resul
tado de uma imposiçü.o centralil!;adora, mas como a e;x:pressão 
d() embàte do duas forças contrarias; ·centrifuga e centripeta; 
de' dous turbilhões, carregados ode electrons .negativos e po
sitivos, ·para que, cm cada_ momento de nossa vida politica, 
-possamos ver, agindo Estados conservadores e Estados. demo
cratas, debaixo da direcoão democratica oí1 conservadora da 
União,. -como S\tccede .. na União Americana. . 

Sómente })elo embate desses ·dous influxos c.í .que conse
guiremos.v8r os princípios basicos da Constituição, igualmente 
e, portwnto,: republicanamertte executados, tanto nos :Estados 
do Norte; como nos do Sul, como emfim em todo o Brazil; 
só a· objectivação abs(\luta· destas causas terú effeito Salutar, 
de forcar· a accilo da i'ederaoilo em um sentido mais equitativo· 
em todas. as. circumscripcões. ierritoriaes, .quer sejam grandes 
ou pequenos Estados. · . 

Como se vê; a harmonia que pretenderam c ainda. pre
tendem. aque!Ies que emprehenderam o importante movimimto,: · 
subordmado na escolha dos Drs. iWenceslau Braz e "Urbano • 
Santos, .não significa o quietismo politico com a· permll>nencia .. 
de uma· unica forca· parti daria, como sonharam os proceres 
do :Partido Republicano Conservador, ·e como tem sempre 
acontecido no Brazil, mas Gomo a cooperação decidida e franca 
das forcas vitaes da Na~.ão, de todas as classes, de todo o povo 
Jla obra~ civilizadora dos partidos políticos de altos intuitos e· 
concepçocs. 

Esse quietismo politico tradicional, Srs. Senadores, re
sultante logica da politica reacciouaria ;de 1\!etternich, sob 
rm.ia ~nfluencia, infelizmente fundou-se a nossa indepehdencia, 
depois . de vencidas as investidas libertarias ele Minas e de 
Pernambuco, de i'azel-a sob ·Q inflm:o da grande época da 
Revolução Fmnceza e do tempo glorioso de Napoleão; precisa 
ceder o terreno ·tÍ luta de· principias definidos sob o .broquei 
fçrtificanto de razoavel pratica ·constitucional, consubstanciada 
nos· •compromissos dos responsavcis pela direcção dos governos 
e orientação do povo. . · . · 

Na ve1:dade, .esse .quietismo, transplantàdo para. o nosso 
caro Brnzil, nos deu a adaptacão-prompta desta politica de. 
fins práticos; nos deu. a implantacilo da lei no menor esforr;o 
caracterizadora dos povos fracos; nos deu essa aptidão do 
avanco e recúo, manifesta no evoluir nacional;· nos deu ainda 
essa tibieza no t~ncarar a solucilo dos problemas sociaes, .adiada. 
scmpr~ p.\l)l.l inteL'fer~~cia de .esP.!l'it9s apa:vonnclof! :em J'.eaq· 
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cionnrios ou democratas plutocratas; nos deu a corrupQão 
administrativa, i n i e i ada rlehaixo ·dos auspi!lios da !llarquexa 
de 1&antos; nos deu uhida mais essa permissão do nogoeial.as 
eom ~>slrangeiJ'OS, cnüreg·anda-lhes. as i'ot·ça·s · I!Conornicas da 

. Nação ;í sua nsphyxiaiile expJoJ•ação pelo 1:rcdiLo imblico o 
baneat·io. ' . 

. JoJste .quietismo J•eaeeionario nos deu ainda a. earactcristien 
dos. pattidos monal'éhieos (JUC. timbraram seúl[H'C em não ·rcs- . 
pcitar as suas platal'ot·mas e pô1· em legislal)ão principias an
J.ag·onieos aos de ·sua Jor·ma(.'ão eom ó proposil.o c! c ·perturbar e 
l'Ctat·dar o Sl!rllnO evoluil.· da nossa grande .J"atl'Ja . 

. E, finalmente, SJ·s. S!lnadorr.s, na Republica. :l'ortalei:cu ·o 
ospil·ilo de~sa po!iJ.fea J'CgiOIJUI de .um 1~stadci, atropbiil!ldo, 
pi'Jo·monopolio, o LJ·nballw JlOlitico de todos os outros, garan
Li!ln~ pela Constituicão de ·:!1 de feveJ•ciro da mt)sma. 1'órma 
cJUI! a Austria pl'etenderu ai.~,· pela intm·vonção nos negocias 
intt:rnos das outras potencias, asphy;xiar as conqúistas e Ji.ber
rlades imaginnl'ias' da accüo .da Hevolu~'iío . .Jj'rancex'n e de Nri.-
poleão I. · . · · · · · 

Não me podereis dixe1• .;que o pcl'nicioso' influxo 'dos :pro
cess·os rlc. McLlernidJ não tenha pesado sob1·c nlls, nois, para 
prova :em eonLral'io, sm·-me-ha ~nft'iciente relembrat· p nosst. 
srstema de j'azet· politica cm tudo igual ao do 'lllinistro da 
Austria. 

· Assim, •quem · •nfio conhece; JÍcla leitUJ;a dn. historia, qu~ 
pelo n\ais ligoi'l'o atl.entado de discutir .questões· politi-cas, de 
·!:Untar a mm·sei:!Jcza, dll publicar um poema politico, ·de esta-

. belecer ·o mais inoi'fensivo r:lub, rle usae de um ehapéo re
dondo, de pt·onunciaJ• uma ]la lavra, de em fim· :l'azer ... qualquct' 
eousa ·.que o celebre instrumento da reacr;ão pudesse tomar 
eomo ofl'cnsa e .ser a e~perança da J•estam·a~'üo de um governo 
mais popular, se era levado -ú pt•isiio, soJ'friam-sc enormes 
multas, ·supportava-se a humilhante devassa ~o lar o se ché
gava a e.tu•tiJ· a atrtm·ga prova dos mais infames processos 
scmpr·c .,julgados diguos pelos 1'ins a alcanr..at·? . . " 

Esse .quietismo, aqui, sô de longe cm lpnge t.em· sido in
Üll'I'Ornpido; quando, pelos· ·seus r.Heitos desastrosos, o rug'ir re:
volucionario o.sliú .,H·cstes a irrompei·, c, ·sempre; pela inter
venção do nosso g·lorioso Excireil.o, :que, assim tem· salvo de·. 
eompleto· mtioquilamenlo a· dcmoct·ncia .bi·a?.ileira. 

nesponsavcl maxirno, 'flot·f.lmto. pelo f1·acasso. até ho,ie, dos 
· :nMsos sonhos J•epublicanos, tem sitio esso :quief,ismo, Srs. se..: 

l!ladol'es. o maior cor!'J'ie.irmtc dC' todo o descquiHbrio da 11Dssa 
soc.iedadc politiea, poJ•quc e !I c t.mn procul'ado sempt•e, · cónso'
anlc com a ·sua origem destl'llir às forcas verdadeiramente 
dernoct·aticas do. Paix e.,as suas manii'oslaçües Ji'Ontieo::.solliaes, 
confit·nnmdo mais urna. VC;( o ccineoito do eminente ·lJistoriadot.' 
,Jmng-am. quanclo vatici-na '.gl'anclos · diPfitmldados e 1Jt'OPf•CJo.~ 
para as na(;ões que eonsogucm a sua independencia sem a Tüta 

· do seus l'i'lhos, ·pelas mfios do ont1•as o debaixo. do i·nfluxo da 
UJCOJ'in r.lr !llotto!'nich. · · . 

·llo,io, poi·óm, os !'!Ossos anhelos se trnn~formam ·cm ~r.~nc~ . . 

·-
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de qi10 o nos~o li•abaJ.lw democrnLico, livi'C do ·quirJLismo po
. lil.ieci nr)l'asto, qtw se ,:pt·ólenclia niuda fazer triumpllar.·, l.erl.í 
· Mrrlinuidade, pois os 1wmcns .q.uc o cnr.:arnararn nesta pl!aso 
.gouboram for.·taleeer·-se eontr·n as invcsticlur•as do Pnrot.jdo Tte
IHJhlieuno Conscr·var.lor·, eu,io rdwl'c, .iá agora, vü,- nus scrltcn(;ns 
ol'f'iciosns c offieiaes ·que a sua ol'icnta(;ão ci'U irwasora dn 
rJoneopção positiva da Constituir;ão c jier•ccbe que se tt·ans-
1'or·mou r!m' ·l\lclter:nich. r~omo tal nos .legando a scnsar;üo de 

.· decadencia; de obscuranlisrno, de cstagnncüo sem se lemlmu· 
CJUC -rrira o cercbro potente .dr! um Augusto Comte um dos 
derr.·ocadot·es deste amalgama· dissolvilntn .. 

~\·s nossas aspirar;.ürs so eonsÍJbiilaneiam no papel que o 
jlovo esttí ehainnndo a ,;i dP r:ooperador dir.·eeto •na fiscaliza(iiiO 
dn~ 'netos dos ·poderes publicas; ü ·esperamos que cl!rJ possa ad
C!Uil'ir os reaes direitos cfo ·,•ej'rmmdu.m, iniciativa c l'üvos·açfio. 
eu.ia adopt;ã.o deve Jlat•Lfr· dos Estados, para atting;irmos a elo-

' nroern-eia. A Nação, 'poi.~,.,eorrfia que :Dnuta~ Bar.r·oto; lluy Bar
bosa. Dell'irn · i\loreim •. Hoclr'igues Alves, X i lo Pecarlluí,. Lauro 
Boclr•tí, Clodoaldo da· FonstJr:a, Seabra. 'Fr.·aneo Rabr.llo. o tantos 
outt·os sabel'fío conservar as pr·omessns. r.·ealizando, debaixo do 
influxo r·es-m.wr·aclor dn 1Govoruo do illustre 1)[·. \Venceslau 
Br·nz. o plano de r.·no1·ganizaçfio'da tRctmblica r rloti1 ellc a re
r.onsti'Ueçãn da nacionalidade com elementos outros que venham 
renvivar os attl'ibutos eorn que :queriam dotar· a nossa 1.Patria 
os inconfidentes minrir.·os e .. os ma1-tyres de '17 o 2r., em 'l"er·
munlmr:o, ·os quaes nos legaram os mais i'ir•mos exemplos de• 
virilidade e e.ncr·gin, sabia or·ientar;ão na solur;.~o do~ pl'oblema~ 
$lOciacs. firrtwza em sua execw.~üo, ·abwquelaclos na qualidndr;. 
essüncial dos govel'llo.s compenetraélos de ·seus deveres de· for·- . 
madores de um naeionalidadc: .honestidade na gestão d'os di-
nheiros :publicos. · . . . 

A nossa crença sn to1;na viva com o pensarn~nto da fata
lidade historicn; ·pois',. eonio for·arn no ·passado. ~finas e l)cr·
nnmbueo os qúe procur:aram dar·-nos separadnmentr ·uma na
nionalidadc- cm ,que os seus r·eaes fundadores,. a exemplo dos 
gl'anclcs vultos anwr·icunos, guardassem pam si as glo.rias e 
as responsabilidades .de sua acção no governo e J'üra do · go
Vtn·no, vemo l-os agora, ·nesta altíssima 'eampanlra democratica. 
unidos para realizarem o eompr·omissci · per•antt• a Nar;ão· de 
dosrmvolvet· uma politica dr cslllclistas, ·isto r\, .que :venlta .. 
fawr •causa mn connexão eorn o povo ·representado cm todas'' 
us. suas elasses, em conncxüo eom n Nar;fto eomo um lodo, ·não 
n dividindo cm regit)es favomveis ou desprotegidas, em·Esl.ados 

. oligarçllriza:dos ou r·rJpublicanizados eomli ai.<~ o presente., fJUC' 
venha pl'eparar.• o apel'l't)icoanwnto rlas pi'Uticas politicas com 
a dualicladp de corr:entes parliclarias eorr~Litucionaes; qut:'. 
por: .l'im, traga o desenyolvinwnlo. da. forr·a mor·al que estamo;; · 
adquirindo cm eonlueto eorn .o povo, drJStl<'l'llldo do seu tot·pnr· 
srcular·; JlCI'rnitt.indo, n~sirn. a eonsolida~fin da corr·enle demo
üt•alirm para qnr r lia possa .. n\antr.r· n wnl.inuidacll! ·df! ncr..fio 
coop~rativa r;orllt'n os elemc•ulos renc~'iounl'ios, exc.lusivistn~ • 
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representados ·neste momento hisLorico pelo ,Partido ~epu- · 
bliclllno Conservador. . · · • . 
. Na verdade, até no tor.reno da psychologia pessoal, ·si fossQ · 

passivei fazei-a por minucia, veriamos a razão do avigora
menta de nossa crença, porque os responsaveis· pelo movimento 

. democratico vão até agora resistindo ás más injuncções, mos-

. trando possuir a energia e a virilidade necessaria&· a se~s, 
intuitos, predicados que ·OS exornam, hoje c que teem, sua eqUl
paracão na tradição 1historica, pois sãe os mesmos que ornaram 

· os sonhadores da incont'idencia mineira e os martyres repu
blicanos de Pernámbuco ·e vão ter a sua finalidade na época 
ccntenaria, 1917, em ,que todos, consubstanciando ·o real ideal· 
rlc independencia dos patriotas de 1817, agirão . em bem da • 
Pati'ia o da Republica. · · · 

Sr; Presidente, l)elo. estudo dos similes historicos é facil: 
de se conhecer; ao. sondar-se a significação dos phenomonos 
politicas entre. nós, ~ reproduccão flagrante de que· por tanto 
tempo abalou e quicá ainda hoje perturba, o .organismo sacio-. 
politico .da grande Republica Norte-Americana .. Lá, como aqui; 
se encontra a pratica do regimon produzindo as oligarchias~ 
Já, como aqui; ·se deparam os syndicatoil directores da machina 
politico-ad!niinistrativa da Nação, tendo ao seu· dispor a oli
garcilia judiciaria; -lá como áqui,. se. teem esses bosses cujos 
(Jirectores procuram levar a consciencia de seus concidadãos 
ú extran-havel these de que . politica é :isso mesmo; lá, como 
aqui, .se ·conhece essa politica regional1que levou a.grMlde nação 
:í guerra da seccessão; lá, como aqui, se encontram tambem 
essas grandes crises economicas e financeiras; lá, como aqui, 
so observam tambem as mesmas tendencias das idéas e se . vê 

· até numa similitude frizante. coirt os acontecimentos em nossa 
• · patria, o revolver do espirita politico, ·primitivamente adstricto · 

· ao antagonismo radical de fórma republicana,. objectivado nos 
partidos federalistas e anti-federalista, como entre nós nas 
ooncepçües part.idarias de presidencialismo e parlamentarismo, 
1:ahir num periodo d.e estagnação em que só verifica quasi a 

. absoluta ausencia de partidos, surgir ·lá.· mais uma vez as de
. nominaçües antagonicas de conservadores e democratas, e aqui, 
· como conservadores e . colligação, · para · orilfim .. coristnuir-se; 

· · depois da guerra da seccessão nas duas grandes forcas parti
. darias que se equ'ilibram ho,ie, na opinião, publica da adiantada

. ·nacão: republicanos .e dem,cratàs. · · 
·.. 'Si, pois, ·meus senhores, vemos no nosso meio a repro

ducl}ão quasi .calidoscopica dos phenomenos politicas ,que tra
balharam a grande repubJi.ca amiga;, si podemos ante. a visão 
completa · de todos os factos lá occorrentes ·medir· as conse
quencias. de todos &queiJes acontecimentos, não nos é permit
tido consentir nos recuos· em nosso evoluir · politico, · cujo · 
resultado não poderá deixar de ser a volta ás oligarchias, ·cara-

· .. cterizadoras desse periodo ominoso ·de ausencia de partidos 
em ,que a rivalidade de chefeLes, e de sua camarilha é a ne
gação do equiUbrio ·social e . politico, carente· ,á I:iarmoni.il de 
qualguet: nacio!,lalidaà.l'l :. · · · 

t 



• 

/ ·:·-.• 

SESSÃO EM 1() D·E DEZEMBRO DE '19:14 203 

Si, pois,. meus senliores, ante a lição da Norte America, 
nós vemos ·a necessidade inilludivel e inadiavel de combater 
o quietismo politico, de extirpar -o cancro oligarchico, de pôr, 
termo :í politica regional depauperante das forças· vivas da 
nação. e perturbadora da .propria solidariedade nacional, ó 
logico, 1í curial que se firme a opinião ela necessidade de uma 
politica sã, grandiosa, integral, o da carencia da fundaoão de
finitiva de dous partidos constitucionaes, fechando assim· os 
dous primeiros estagias da nossa evolução politico-partidar•ia.1 

·Para nós, meus serl'iiores, é mais facil a tarefa, comquanto 
. sejam maiores as responsabilidades. · . · 
I Se os Estados Unidos para a consecução victoriosa. desse 
desirleraturn politico. tiverem .que . passar através de uma 

· guerra penosa, mas glorificadora de seu progresso material e 
. moral, nós, em plena consciencia dos antecedentes e . conse

quentes de sua historia politi-ca, temos que· evitar aquelle fla
gel!o, . tl'abalba•ndo dentro da ordem para ·o progresso, e, eis 
por~que eu, que me bato· por esta organização parti daria, o 
faço exigindo moldes que permittam fugir a mais esta con

. sequencia do i·egimen . que vae, ruqui, operando as mesmas 
reacções, embora agindo em meio difierente, já quanto tí raça 
o tradioões politicas. . 

. !Portanto, Sr. P·residente, não é ·.demais que eu, assim como 
. ltldos os que toem .qualquer partícula do responsabilidade pu~ 
bllca, mo' interesso pela solução de . tão graves problemas e 
procure traze1; o meu concurso a ·esse trabalho ingente de. , 
reconstrucção,. mesmo porque a:quellas grandes difficuldades 
C!UC vimos. atrophi::mdo a marcha politica dos Estados Unidos 
c estão ,ágindo, aqui, no Brazil, teem, entretanto, a differença 
capitnl de apparecerem, al.li, iso.ladamentc, ho passo que entre 
nós, neste instante cm .que se ini.cia um novo governo, ellas se 
ap~'esentam em· co.n,juncto ameaçando todas ãs possibilidades 
vitaes da Naoão o a .exigirem em contraposição uma maior e 
mais aocentuada somma de energias salvadoras. 

Nessa ardua missão foi o meu espírito seduzido pelos en~ 
sinamentos desse grando vulto norte-americano .que esttí na 
sua patria trabalhando fundo em beneficio da democracia uni
versal e emprestando uma orientação salutar ao. seu partido, 
c, da11i se me fortalécer a esperança de, por meio de uma ada~. 
pl.ação energica, ver a oorrente dem·ocratica,. ora em acção1 
conseguir .por uma igualdade .• de processos os mesmos resul
tados brilhantes e pratico eril nossa organização politico-sociál., 

·.Preciso e, pois, meus senhores, aproveitar o resurgir, 
neste momento; de um resto de virilidade e ·energias, para se 
tentar a organizacão dessa' força e basta citar "9... trecho de 
uma das proclamações politicas de ·wooclrow Wilson, para 
sentir a sua completa necessidade de. adaptação ás nossas cir.;. · 
cumstancias. · · 

· « Tho. are certnin interested people going round saying 
th!J.L I am tryn.s· to break up the or9anisation, I am doing no-
thJ,Ug of the km. d •. '> · · . ' 
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« The .orgunisalion Lhr.y mean is mercly n clique .of po~ 
liLiciuns; a ,gToup of llWil he1'e and LhNe, who ar.c >rJommis~ 
sioncd in aid o!' special n·nd. ]ll'ivate, not publk inLel'e~t~. 
'l'lwy àl.'ll IWiHH!t' Jtepuhlicans llOl' Dom.oel'aLs. T am going- to 
'l'ight. Lhem to l.he end. tThey OI'C geWng IWI.'vous, not llecause 
I um J'ighling· thcm, ht.it becau~ri you Ul'e on Lhe them.» 

«TI~ e ma,i11 .ob,iecl ot: 1\~hat Wl,\ are attempt ing hoth in sta~c 
anel. natwn,. 1s to stab!Jsh a elàse connet.wn. a ver·y se!lsJ~ 
tiVLl comwdion belween Lhe poopJ,; anel 'the in governmenl.s; 
hoth i11 tlw nation, in order· lhat wc may l.'estom .in Slll~h wiso 

· as will salisi'y us again, the oppoytunity :i·n \\~!Jose intcrcsts 
. oi.n· g·overnnwnts we1'e eonceived .» · . . 

« But some nwn · put a :f'alst• inlerprctation upon th is; 
(rhei'C .is l\ eerta.in Ulll'f!U~OUU!J!e fr!lll' in · the ait• US troug·!l 
Uw pr·ocess "''' havc bcnn going through wêt·e .iu some degree · 
vinclietiw, as H bher·c had been hettr:r :l'ee!i.ng in it, and tlle 
jntention l.o discrectit Lher·o who opposed it.~ . •' 

« 'rhe cmsl1 · ot' politicai organisation ·has br.en only t'lw 
•CJ'aslr .oJ' Lhase who did not eomp·,·olwnd, Ol' l'esislcd, wheu 
therc was .no right roason J'or· r.•esis.Ling, and :l'orgcrt t.hat theit· 
vct-y' í·cason for· lwing was that they migtl!} servn opinion and 
Hre movcmcnt ol' the peoplc'~ w.ill ,:~o ·' 

« ll' any 'systems o'!' politicai lll'UCLicc liave collapsed, only 
.thnsc ha\:e ca!Japsed .which were ol~.icets •\vhicll they proposcd 
to serve.!> 

"Wc are. no longer in the 'tempcrol' attack. Wr ar·e rcady 
:f'nr J·emcdy and acJ.justments, anel !Jegin lo sec where to· bcgiu . 
nnrl .i·n what dircction lo movr:. A pt·omise- ol' statomenship 
:l'nl!ows a. threaL of revolution.» · · . · 

"There ea'n bc no mistaking this. :Pi•ogl'ams nrú taking 
Lht> Jllai!e of J>hiJippicas, and pwg·rams can be soborly exa~ 
n1ined and assessl'd, as unqua,lified cl'itieisms and denuncia~ 
tion .cannot be .». ' · . . .. 
· Como se deprehende destas palavras de Wilso.n, ellc 1\ 
p1·atica das organiza1;ües politicas, o, apenas, neste momento 
·difl'icil 'da vida nacional de süa patria, j1rocma estabeleeer 
oul.ras f!normos relações dos partidos pal'U com os ropresen~ 
tanles. do Executivo e pal'a com a Nação, eom o :fim de dostrui1: 
essa politica de :l'ins praticas, rlc· 'interesses pdvados, de cor~ 
tico, apenas onvelhec ido, \Vilson tomou aos seus h ombros n 
po raçüe;; o do regiões. • · . · 

. Si lá, 'onde havia um secular· apparelhamonto · de.moci'/1"' 
tarefa de mol'IJOr r·eor•gani~al-o . pal'U · eombater tnes malr.s 
pre.iudiciaes ao povo e ao· l'e!;imen, aqui se ÜJI'11a. mais im~ 
poriosa la! missão, porque nos 'l'altn, paPa {!Ontmpilr aos ma~ 
nr.jos rr.aecional'ios, exclusivanwnl.o ptll'tidarios da unica· fOI'Qa 
organizada- o P. R. C.- out1·a l'orGa democmtica, perfr i~ 
.Lamente coliesa e organizada. . 

Nesta 'JH'ooccupação inct)ssantc do salvar as nossas acluacs 
possibilidadr!s JlC'Ia !'eunião das I'Ol\'as ç!emoc!'alicns espnr·sas, 
udnptau.do-llws estas pat,,:iotieas eoner!fl!)íios, I!Úeónf.t·a-sc u. 
1:ur.fio do lig·eir·o liistorico dn acçiio eslr·uctta•ul de !Wilson· ao 
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assumir a direcção dos dest.in:os do ~cu gl'Unde paiz, o que 
varnos esbor;ar na csperunç.n ele animar o eumprimento do d1Wcr 
por uos~n part~ e [Jor pai'le do povo )!razilciro. . _ 

,\:ssw1, po1s, com este tJlcvado fim ·de rtJorganJzaçtw, O· 
illustre estadista achOLI conveniente chamar· a si a direcrJãu 

• da poli.Lica americana, como chefrl do pai.'Lido e como chlll'c 
da nacão, fundado na essnncia do regímen ICJUO dá ao P resi
drmLe as responsabilidades de executor r.Ja CnrLa Constitucional, 
e na concepção de qu(', escoltllido cm gmndes convenções ·o 
eleil.o pela nação, elle ú o chefe do partido que o proferiu 
cntt•c os -outros pt·occr·es,. como é o chefe da nação que o elegeu 
entre outros nomes qw! .lhe foram competidores. 

lDebaixo; portanto, desta orientação, Wilson, abrindo só
mente exceJ)()ão para o norrie de Bryan, a•nl.igo chefe demo~ 
cl'ata, escolheu o seu ministm·io, ehamando pa!'a ello nul.igu~ 
amigos, distinguirlq,s no eo1·rcr da vida publica, s·em se dctct· 
em preoecupaçüos partidarias, sem ouvir a. condotti.oris po
liticas, obviaurlo por esta fórma entraves tt mal'Cha da sua 
administhwão e evitando. a dctui·pação dos seus intuitos e . 
dos seus ·compromissos perante a nação. ·Esta dir·ec.triz do 
uminent,e estadista fortaleceu-lhe a .ac1;ão admi,nistrativa e 
apl'imorou-lhe a forr;a partidaria. · 
· O Congresso, embora adverso destas praticas, deu a le

gisla()ão necessal'ia ao seu plano politico-administrativo, por
,que soube comprt>lrendcr a necessidade de respeitar· a opinião 
publica, conseguida pela sentelll;a- politica é .legislação .de 
interesse get·al- c o povo continuou a dar a sua solidat·ir!
dade ob,icctivada da· ·formaçüo ulterior do Gol']lO Legislativo, 
porque soube aclivinhar-lhe ·OS intuitos e eomp'fehendCl', POl' 
sua vez, a signiJ'icação supl!t'ior de sua opinião sobt·c a di1'1'1::
rencin~.ão razoavel entre politica, c adm inistraçfto .. · . 

E foi, St·. .P.re:iidenLe. amparado pelo seu partido c ro
bustecido pela opinião publica sem se al'asltu· uma-linha da. 
directriz que se traçara, que o illustre homem de govet·no 
poude dar o golpe na organizá()iio partidaL'ia dos· bosscs, des
truir a acção anti-social dos t·ru,sts, c sem perturbação du 
ordem material, fazer· uma revolucão nos espir.itos, afim de '->Cl' 
estabelecida a Constituição c com clla todas as garantias ·os~ : 
tatuidas. · 

. Vimos, Srs. .:Senadores, ltJUe iJsses maios, estudados· na 
grande micão ainericanU: e derrocados pela fon:a activa c euer":' 
gic'a ·de. .\Vil'son, são, aqui,. quasi os mesmos .quu ferem do 
.morte. a nossa. nacionalidade c ·,que, portanto. o 'rcmedio unico 
de cstirpal-os do nosso organismo social-politico, é a pratiea 
absoluta· e sem hesila0ão das tlworias· do g·rahde constiLucio-
:halista. . . · 

Mas; como .iú disse c agora .repilo 1! JWOciso, pal'a rrue 
se pos~am eol.hc;· 9s l'ructos dessa ·enmpnnha r~ .scnlk o ideal 
d1J W1ls.on, <HIU 1 1 mplantado, q uc se congreguem as forcas 
dnmocraticas da nossa ·.Patl'ia em tOtiiiO tio um Jeixo de idéas, 
ao ·:qual não se.in. pcrmittido, na hora -tias responsahilidades, 
'dcstruil' a unidàUe essepcial pelo quebramento de uma a uma.: 
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E1 agora, 1Sr. l?'rcsidonte, esta necessidade se torna mais 
sensível depois da. acção do LP. Il. C., em seguida 1ás palavras 
do illustre Dr.: ,wenceslou Brll.Z, garantid'oras · das situacõe~ 
.ostaduaes encontrasse na dii•eccüo das diversas circumscripcões. 

Na verdade, scientc desse pensamento, procurou, o ilLustre 
bhcfo do ,p. Il .. C., dctm·pando o espírito altamente republi
~anó o .organizador dessa declaraoão de ordem, apoderar-se de 
.todos os governos cstaduaes, para isso praticando os crimes 
cuja autoria lhe dá a Naoão inteira, com o intuito de fazer 

:uma politica de interesse privado,i de jungír o novo :Presidente 
:á. sua -orientação syndicataria, já agora criminosa, e, por fim 
:garantir, 'na renovação do .congresso, a maioria effectiva para 
as suas :!'orcas, sop:nysmando por seu turno, o espírito dessa 
<!utra declaração official, disposição aliás constitucional,. ·no 
que concerne á representação das minorias. . 
· [E' obvio, Sr: · Presidente, que a nossa lei basica quando 

.· determinou .o respeito pela reprosentaoão • das minorias mão 
podia pretender, como 1)!'etendem o chefe do P. Il. C. e seu 

'•llUrtido, na sua .orientacüo ultra-conservadora, que essa m'i
noria, 11epresentada pelas forças politicas localizadas em .cada 
ili:sLado, fosse sempre a opposicão existente ao partido domi-
nante na federação. , 

· E' claro, .pois, •que. o· legislador constitui•ntc, dando -outo
nomia aos Estados, garantindo a representacão das minorias 
c prevendo a organização das' forcas politicas da Nacão, 
em correntes. antagonicas, não· podia, portanto, cogitar da 
afl'eioão de qua1quer uma dellas em I'eiação· com a federacãu, 
e, ao contrario, · quiz '[)errrlittir a organização do Corpo Legis
lativo com um quasi oquilibrio de forca, ·na previsão de 1que 
em. um grupo de' Estados a sua minoria iria reforcar. a maioria 
•. de outro grupo. · . · · 

Já· agora,. meus senhores, essas proprias declarações do 
1Presidente Wcnceslau Braz, interpretadas. na verdadeira. con
ilepcão politica, faliam bem , alto em favor da -orgB.tnizacão de 

· ·uma outra forç1a politica, necessaria para combater a OI'ion
.taoão ·reaccionaria do P. Il, C.,. '[)ara evitar que as maiorias 
ll'epresentem interesse de facções isoladas nos Estados, .e oppor- · 

\se, hoje e no futuro, .ás prctencões de um partido, de um Es-
. .tacto, ou mesmo de um individuo açambarcar as forcas po

liticas nacionaes Qm bem dos seus interesses.· Organizadas 
· debaixo desse espírito as forcas politicas de um paiz, ·teremos 
··a solidariedade nacional forcando as boas praticas nos. grupos 
dos Estados politicamente antagonicos com diminuioão sen
'sivel .do .despotismo do~ governos ~stadu.aes e federaes, jo~o 
·ConstJtucwnal . dos partidos, mor•ahdade nos gastos · dos di
nheiros rmblicos pela multipla fiscalização. Foi debaixo dessa 
ordem, temendo, po1•tanto, ·a derrocada do esph•ito democratico 
!la Constituição, .que Dantas Barreto, em· dezembro de 1013, 
formulou as bases de outro partido que viesse .completar, 
dentro do regímen constitucional, a .organização partidaria do 
:vaiz-' o flartido Republicano _Democrata. Na. verdade, meus 
~enhores, basta relembrar aqm as bases lanoadas .por Dootas 
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' ' 
Barreto para a formaÇão do Partido Democrata:- respeito 

. aos poderes consLituidos ela Republica, autonomia dos Estados 
. dentro das · lill!has traçadas poJa Constituição Federal; acata

mento .ás mnnifestacões sinceras das urnas; repulsa formal dos 
~elementos extranhos na politica dos Estados; respeito ás classes 
mUiLares de terra e mar; e, por fim, o sentimento da :Patria 
.acima de todos os sentimentos por mais nobres e elevados, 
para se comprehender o seu intuito de· organizacão de uma 
d'orca politica· oonstitucional ··e. nacional que viesse preencher· 
a lacuna e;x:istente no paiz, neste tormentoso periodo da sua 
;vida republicana,. em _que .a Nação está ameaçada da conti
nuação de uma politica reaccionaria por parte do !Partido Re
publicano. Conservador, reduzionista pelas idéas do Partido 
Republicano :Liberal e. amorpba pela volta· do ominoso periodo · 
de ausencia de partii:los. Esta orientacão, nascida embol,'a da 
attitude do meu Estado perante a Nacão e sob as injunccões 
de momento, não pói:le, porém, limitar-se ao ambito estreito 
do uma oircumsc!'ipção federada, poDque, por .sua. latitude de 
desígnios, tem de ser eminentemente illacional, precisa con
seguir natural desdobramento . politico ela colligação que. foi 
o primeiro passo para a siLuacão .que começa, e tem, em· vista 
de seus riropositos de ilcinthmidade de accão politica, a verda
deiro papel ele forca centrifuga de . que precisa a Republica, 
evolução, pois .i·á muitos Estados estão gozando o influxo desse 
iU0'1lartido Republicano Conservador pelos característicos prin
cipaes ele seus actos politicas. Não se me venha dizer que o 
momento não eomporta esse trabalho, pelo facto de estar em 

. i[lr~rrie'ira: linha .a soluc~o ele .1ni:lssos problemas financeiros e 
economi-cos, ·,quando vemos . que, em semelhança ele condições, 
1Wilson principiou a sua campanlha, ,iustarrientc reorganizando 
as forcas democratas nos Estados para em seguida transplan
tai-a para a federaÇão e poder. assim, solver· graves questões 
que trabalharam fundo;. na rui na do espirita republic·ano· de 
-sua grwnde Patria,. Alqui, · entre nós, se observa essa mesma 
:r~volução, pois Já muitos Estados estão gosando o influxo ·desse 
trabalho, só faltando, transpq'rta1'-o, levai-o ;pa:ra a União, 
pela .iunccão dessas forcas expal!l!as, educando-as nos exercícios 
das boas praticas e como vantagens superiores a· tudo isso, 
dando opportunidade ao Partido Republicano Conservador a 
iniciar a sua merecida penitencia. Lwncadas as bases politicas 
do ·partido; ,iá agora em pratica pelas declaracões e accão do 
Prcsid®te em exercido, só resta, ,justamente, tratal"-se de seus 
fundamentos economicas e sociaes, cogitando assim 'de sua es
tructura essencial e de ·sua constituição intima. 

!Este ~trabalho pertence· à· todo os que sempre . se inte
ressaram pelo bem da Republica e que têm o espirita sinco
:rameríte inclinado para essa lliova ··ordem de idéas. _•Por em
quanto, basta lembrar .que, no seio do Parlamento. e mais 
particularmente no recinto desta Casu, ;ifL foram ventiladas 
~uestões que deflagram esse ospirito reformador c!Q· costumqs· 
.econ:omicos. . · · . · · ·. ,.· 

:, . -O illustre Senador Leopoldo de Bul'hões feriu e discutiu 
-· 

i' 
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a <CJuc~Uío 'do i1;1posto so)JL'O a J:enda · c. o provrclo Sennclm' 
;jjn!lJianoo, o 81·. Ruy J:lat·bosa, vei•berGu o exaggcro •próteccio
nisla da Nacfio, wfcr.indo-~e aos direitos aduanoit·os cuja el'c
vação atti•nge eutre nós as raias. do absmdo .. 

Rel'erentementc a esta ultima e impot·tanLe questão ceo
nomica, cu, Srs. Senadores, sou ainda mais radical do :qull 
·o illustre Senador pela Bahiu, IJ 1quiíwra. por uma .rcforrila 
iuCelligentc c absoluta, a interpretação (lct·feitamento demo- ' 

'el'Utica da nossa Constituição, cuJo espírito me parece, mais 
J'rancumentc determinado no seu tido do rn·otoccionismo . osta-
·duul, na defesa intima dos seus interesses I'egionaes, do que 
elo :Pt'Oteccionismo i'edoral, que nunca. pàcle!'á ser genuinamente 
t~quitativo no· que cOncerne aos direitos· e intet·esses de ·cada um 
dos J~stados federados. 

Rerefentemente a essas' importantes questões. ou Srs. iSe
mtdores, aproveito a oppot·LunjcJade pam manifestar o .. meu 
modo de as encarar, sujeitando ao· estudo e apreciaefio da
queiJes ,que,' nesta· o na outm Casa ·do Congresso, leem mais 
eompetcneia. o uma voz mais autorizada sobre tüo magno as-
swnpto. · . . · 1 • • 

Q.uanto ·ao imposto sobre a renda cu o quizera ·cobrado 
pela União, com uma pot·ceutagem clivism~ia pm·a com os Es
tados em .que .fossem collecLados, a nxemplo do 'que praticou 
n Estado de \Visconsin, que, pa1·a tot·nal-o a~.:ceitayeJ, dividiu 

- lf seu rendimento pelo Eslnrlo, ·Pelo munieij)iO e até pelas ui
. dades o :v iii as tributarias dos proprios · municipios. 

Nesta situac;ito de ·calamidade. nacional é natural que ll 
Uniiio procuro salvat·-se, mas uoncurrentemente com os· Es
tados, e, pot· est.o meio, e lia o'· fazia no' sentido oconomico, 
11ois J)Odt•ia exig·it· dos . EstadQs a revogncão dos impostos 
iuter-estaduacs, atrophiaclores do commer~.:io; e um dos maio
res males do nosso desenvolvimeüto economico; e! la o Jazia 
eom um alto espírito de ,justiça, pois não assistiríamos ú. 
ahCJ'l'ação de se declarar eRgoLada a •capacidade 'flributuria 
JJUI'a os .que se acham comprehcndidos na~ linhas. do liberdade, 
independencia, iniciativa e Jazer economico,. o, si não a coú..: 
sidêJ'asse '[!ara os ·que se aeham nas ·linhas de ·continuidade- a 
da J'am.ilia e da probr.za na CJQal 'se encontra inscripla a 
maioria dos funcciionarios publieos !10nestos e desprotegidos . 
Um Governo ,que queria merecer o ·qualificativo de demo-

. era ta .não· pó de fazet• obra de acaso, é preciso se· cingir na. so~ 
.!l.!_cão de fíravts. problemas aos. ensinamentos _,qa acien~ia, si 
nao ·.quer com medo de assunm· a responsabihclade ·atJrar a · 

-nacionalidade em um verdadeiro, estado de desolaciio. Quanto . 
á questão· do proteccionisfno, :quizera-a por uma rfl:l'orma 
mais radical que a proposta clQ illustre Senador pelo l~stado 
da Balhia .. .PJ·cciso desta J'c.íJ•tna ,i.:i ~igni:ricar quo TII'Ste a~sum
:pf.o. neste momento·· ra.dical, não indicaria simplicidade, nem 
violencia, nem tão :pouco antagonismo da capital . e do Lra~ 
~alho~ mas ao contrario, éomple;iidadc,' par!ieneia, LI·auiçiio c. 
nada. do guerra de classes •: Qu1zera, portanto, como uma in-. 
tel'p!'etacfio perí'eitatnente ·democrata de ndsso csatuto: ba~ · 

• 

' 
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sico, cujo espírito me parece mais francamente determinado 
no sentido do proteccionismo estadual, na defesa intima de 
seus intoresses regionaes, do que do proteccionismo federal, 
que nunca poderá ser genuinamente equitativo no que concerne 
aos direitos e interesses de cada um dos !Estados federados., 
Com efi'eito, a Constituição da Republica, permittindo no § a•, 
aJ•t. 9",.aos Estados tributarem a importação das mercadorias 
estrangeiras quando destinadas àos. seus territorios, rever
tendo, porém o producto do imposto para o Thesouro Federal, 
transferiu para os Estadós · a funccão protectora para· não 
adulterar o verdadeiro papel da União, tanto em relação a sl 
propria, como em relação com os Estados . 

. Adoptando esta interpretação desentralizadora, seguindo 
essa i'órma politica· e economica a União terá gavantido melhor 
as suas rendas donde a diminuição de crises financeiras, não 

·exigindo sacrifícios de uns.Estados em beneficio de outros, dis
tribuirá mais equita'tivam~nte os impostos, .donde diminuirão 

· de cri'se, escondidos, e, . finalmente, concorrerá para o real de
senvolvimento industrial do paiz, pelo. complemento que lhe 
dá o n. 1, art. 65, que confere aos Estados o' direito de ce
lebrarem entre si aljustes !l convenções sem caracter politico, 
donde, desafoga dessa politica regional beneficiadora de uns 
Estados e, ao mesmo tempo, atrophiadora de outros, donde 
movimen~ção 'do ·nosso. instituto basico, evolução pelo exer
cício de .suàs sabias disposições, ·até hoje lançadas no esque
cimento pela lei do menor esforço. •. 

Tenho fé, Srs. Senadores, que a formação d~ uma outra: 
força politica, cuja elaboração é flagrante, tendo ·por moldes 
as bases politicàs apresentadas por Dantas Barreto, por com
promissos, 'a solução destes e outros problemas economicos, e, 
por espirita a. nova concepção de democracia corresponda aos 
reclamos vehementes da Nação inteira, e será, em breve, uma 
radiosa verdade, permittindo 'BD paiz o .seu perfeito evoluir 
polit:ico e economico, com as. conquistas grandiosas no ca
minho da civilização e do progresso, que lhe são necessarios 
para permanencia de seu IQgar superior no concerto dos povos: 

.Póde ser- e eu, lamentarei com todas as forcas de minha 
natureza, que por este ou aquelle pretexto não se queira a sua 
objectividade- .immediata; porém, ao menos meus senhores, 
me se.ia permittido nutrir a promissora esperança de que e 
grande elemento politico- a Colligação- que em phase do
lorosa para a Patria, ·soube guardar a energia precisa na 
resistencia dos bons principias e no· respeit.o a, moralidade 
politica, de. par com o Partido Republicano Liberal, não .dei
xará se perder com a dissolução,· o trabalho fecundo; e, em 
uma posição de conquista, obrigará o Partido· Republicano 
Conservador a enrolar a sua bandeira ultra~conservadora, ~s
perando a opportunidade radiante de estabelecer, para salvação 
de nossa nacionalidade, o unico meio de construcção de sua 
politica, a unica maneira racional e integral. para a reforma 
dos nossos costumes e effi·ciente accão de nossos designios. de 
povo livre e independente. · · 
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~ ~AES DO SENADO 

0 SR. PRESIDENTE-Observo a V. E:x. que a hora da. 
!lXPediente está termiD;ada. . ... 

· O SR. RIBEIRq DE BRITTO- Requeiro p,rorogacão da hara 
parq terminar â leitura de meu trabalho. · · 

' . 
Consultado, o Sen_adó concede a prarog~cão da hara. 

··. O Sr. Presidente- Sr. Presidente, permitta-me .V. Ex. 
].im parenthesis limitado na eleva_da ordem de idéas com que, 
até agora; tenho occupada a attencao do Senado, talyez abusando 
de sua paciencia e bondade. .· · · 
· Os acontecimentos politicas da meu Estado, na ultima es
tacãa do quatriennio extineto, reclamam uma explicacão sincera 
e franca, · não só para: conhecime'nto. dos homens· publicós. do 
paiz, c~~o tam.bem par~ perfeita 'interpreta,cão de m)iitos factoa 
da pohtloa naciOnal. · · · . ' · . 

· · Conhece· o paiz' o memorava! movimenta de 'resistencia da . 
elite das. forcas politicas nacionaes á candidatura official do. 
Sr. ,general Pinheiro Machaclo;· como conhece tambem ·a sua 
consequeneia ·naturàl, a orgariizacão da calligação dos Estqdos 
protestantes contra tal desenvolvimento da~ idéa republicana. 

. Pois bem, meus senhores, o fracassa d<isse sonho .. de cori,. 
quis ta d_o mais . ~,l,t9. cargo . qa, R~1lllli1icá, pelo. jlatural despeito 
delle ·resultante, despertou no :.chefe dO. Partido R,epubhcano . · 
Conservador o espírito de vingan'qa' coiitra as Circ\unscripções 
pojiticas .'d~pois. que !oram. ,respoils~yeis: pela 'repulsa nacional 
á su~ candldatu,rl\, nao ~~capa,ndo, ,Já se vê, . aos pl_anos de eJÇ
·ecuoao; dessa vmganca aa meu Estado, .CUJa· accaa entre os 
·elementos colligados foi tão definida e preponderante. Ficaram 
assim Srs. Senadores, o me)l EStado· e seu· illustre Qover~ 
:n;~dor e to~ os aicjl!elles ·que lhe ~compan~ar~m os. int!Jitos 
;regeneradores ,'dos processos essencH\es do reg1men mscr:Jptos 
trremissivelmerit'e' no livrá negro do" chefe do. p; R,. c., comq 
:prevident13mente rhe · ayi~a,r4, · ~9 d~curso · di\ campa11ha, :ilin 
.mustre Senador republiCano, a quem agradeço, em opportuno 
illlomento, o que ~ sua salidariedade de então lhe impunha, 
tinis cuja significação não. podia modificar a directriz que nos 
,tracaram, a. nós ·de :Pernambuco, os interesses da Patria. 
· A ·esse velho republico ail'radeco, com toda· a sinceridade, 

iJ)orque· as suas p,ala\"ras serviram de alerta· aos republicanàs 
. de Pernái:ilbtico, rpbustecendo-Jhes a coragem pela visão clara 
;e pres~ien,te_ qas. cousas, marcando-lhes ni~idos os· ~entimentos 
e. a orlentac<lo com que atravessavam o: ommoso per10qo, fru~to. 
4~ :vinganc~ qespeitada, . que. cahiu sa~e o paiz, · co~o um ca
,taclysmo sem P!l-r na h1stor1a republicana. · . · · 
· ,· ·· Já o paiz, conhece pela palavra de seus maximas repre
sentantes e pelas crit.icas da imprensa, os acontecimentos de que 
d'oràin theatro o Ceará, Rio de Janeiro, Alagoas, S. Paulo, Minas 
e Bahia. Quero, pais, circums'crever-mo ·ao. que· succedeu em. · 
um· Estado, àsshn elucidando e completando a que relatei em 
meu .manifesto. · · , · 

>Realmente, meus ·senhores, .em Pernambuco a acção du Se- . 

, 
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l!lador · gaucho, si não tão violent~ como no Ceará, desceu ao 
emprego de normas partidarias menos digna.s · e incidiu tão 
clar·amente sobre a personalidade. do illustre general Dantas 
Barreto que a súa. ob.iectivacão veiu confirmar a declaração 
a mim feita por aquelle illustre companheiro de lutas repu-
blicarias·. · · · · · · · ·· 
. O · meu E.stado, cansado de supportar o aviltamento de 
uma situação sul-republicana·, e, aproveitando a aura .pro-. 
missara qó movimento' libertário, que brotava en:i nosso paiz, 
com a indicação ·dos· nomes .do marechal Hermes ·da Fonseca 
·e Wencesláo Braz para os altos cargos de Presidente e Vice
Presidente da Hepublica, deliberail1a: patrioticamente tomar,. 
no concerto nacional, o Jogar que lhp competia,. fazendo um 
appello á · emancipação, ás qualidaàes generosas·. e (je e~(lrgia 
de seu· povo, apresentando para esse papel o.· escol do jleu 
acervo republicano, assím alistando os seus antigos e pseudos 
:r:epresentantes, politicos inj.l!Ilctores, adhesistas ao regimén, 
impostos_.aos pernambucanos pelos processos dessa 'politic~ re-
gional. . . · . · . ·· · 

.. .Com esse proposito póde o Estado que represento destruir 
o regímen oligarcllico, ·dando o mais effioiente exemplo repu
blicano ao paiz, e posteriormente agitar a campanha da sue
cessão presidencial ·em um sentido mais democratico .. 

Ha, como já' referi, na minha terra essa ordem. de poli
tiqueiros destruidora de. seu espírito tradicionàlmenté repu..: 

· blicano e autonomo vive a entoar nenias aos marty:res repu
blicanos, mas. sempre acorrentada aos interesses reaccioriarios 
dos que veem cavando fundo. estU; dualidade regional nó paiz 
e prompta a suffocar qualquer movimento que favoreça · a 
proxima •realização 'da verdadeira politica nacional1 ,para isto 
não· re~ateando. processos, no Qb,iectiyo 'de tornar tranSitarias 
as victorias republicanas e democratica~ e de lhes tirar assim 
a continuidade salutar de .suas manifestacões sociaes. 
. . Conhecedor; como nós, da existenci~. e permanencia ainda 
no organismo politico do Estado qessa classe de politjqueiros; 
porquanto até bem pou.co tempo com elles conyiyera, .Procurou 
para logo o .chefe do P. R. C. catar, mesmo entre campa~ 

, nheiros, então, do general Dantas Barreto, aquelles que por 
antecedentes de origens pude~sem .se prestar á~ s1,1as injuncções 
e se antepôr, portanto, á accao altamente patr10t1ca do musf,re 
Governador de Pernambuco. • · . · 

Foi. assim e por taés .razões que os Srs; Lourenço de 
Sá e barão de· Lucena firmaram ·com o chefe gaucho o pacto 
para a destruição da nova ordem politic.a em meu Estado, 
para a qual · elles · tinham tambem concorrido, seus intuitos 
republicanos,. por méro odio á exclusão politica, que delles 
·fizera o então detentor dos . destinos daquella · circumscripcão 
politica, o 'conselheiro Rosa e Silva. · 

Não ha. necessidade de relembrar as condiÇões. em ·que 
s.e opero1,1 a tran~formacão do senador Lourepco de Sá. Apenas 
quero de1xar ·nss1gnalado, quanto no Sr. barao de Lucena, que 
a sua desercüo dos arraiaes democraticos não teve felizmente 
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as consequencias que S; Ex. presuppora, pois a maiorià aos 
•seus antigos correligionarios preferiu honrar os seus compro~ 
misses solemnemente tomados com o general Dantas Barreto. 

. Na fallencia do prestigio apregoado, o Sr. Lourenço de 
.Sá, unico elemento.activo do novo conluio politico, apercebido 
do vacuo partida,rio, sonhou com a deposição de Dantas Bar~ 
reto, tentando perturbações· de ordem publica, a cUja execução 

. O' animava a confiança no papel adrede commettido ao general 
Torres Homem, sectario mitternichizado do general rio~gran~ 
dense do sul. Foi esta a obj ectivacão primeira da acção dissol~ 
vente do chefe do P. RI. C. na trama solerte de seus intuitos 
de incorporar Pernambuco aos seus planos de conquista ulte
riormente executados, para: vergonha nacional, no Ceará •. 

Não contava, porém, o bando perturbador com ·a calma 
republicana do lllustre Chefe do Executivo de Pernambuco, 
barreira · inexpugnavel ante a qual fracassaram as ·suas com~ 

· binações insidiosas e que teve o providencial effeito de re~ 
duzir~lhe as artimanhas politiqueiras ao mesquinho papel de 
uma 'simples campanha de calumnia e de innocua, diffamacão.; 

Era pouco, Srs. Senadores, um primeiro :f.racasso para 
demover o chefe do P. R. C. dos propositos de tornar cousa 
sua, a direcção da politica de meu Estado .. S. 'Ex., vendo abor~ 
tados os seus planos de violencia, tentou o suborno. Foi então, 
procurado- com vergonha e nojo confesso'- por um represen~ 
tante do meu Estado, para combinar-se na escolha de um 
substituto do general Dantas Barreto capaz de se submetter 

. ás injunccões do. Sr. Pinheiro Machado, tornando-se elemento 
dos desejos do P. R. C. Não é preciso affirmar a esta Casa 
que •repelli a affrontosa proposta, não consentindo por esta 
fórma vingar o manejo do Sr. Pinheiro Machado e evitando ao 
meu Estado a· .. sorte que teve mais· tarde o .do Rio de Janeiro, 
o'nde a taes injunccões não resistiu o seu Governador. ·· 

Não parou ahi, entretanto; Sr. Jlresidente, a execução te~ 
nebrosa. do plano machiavelico; á felonia da proposta recusada 
por mim seguiu-se a tentativa aberta de accôrdo de que foi 
orgão publico o Sr. Deputado Cunha Vasconcellos junto do ge~ 
neral Dan tas Barreto. Procurava-se conquistar a acquiesconcia 
do Governador de Pernambuco a um accllrdo, ao mesmo tempo 
que se enscenava. a· allianca com o Sr. Rosa e Silva e se divul~ 
garam boatos terroristas de intêrvencão armada em Pernam

. buco, a que serviam de razões maximas a invasão dos· fanaticos 
do padre Cicero e n indicacão do Sr. general Pnntaleão Telles, 
no momento apregoado pelos perreceistas. como a.maior ameaça 
para todas as situações divergentes do Sr. Pinhetiro Machado. 

· . Para honra propria e do Estado, Dan tas Barreto recusou 
a· situação accommodaticia e humilhante do aécõrdo: Deu-se 
então, como conhece a Nacão inteira, o humilhante accôrdo 
Rosa-Lourenço, recurso extremo a que apegou o Sr. Pinheiro 
Machado ú cata de prestigio .local, e quiçú de pretexto para 
fn'Zcr effectiva a intervenção armada, relegàda, para occasião 
imprecisa, desde que as hostes dos fanaticos corr:elisionarios 

' . 
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do P. R. C., na fallencia de numero, não seriam. sufficierites 
para o plan~jado trabalho nos dous Estados. . · 
. Por ma1s eonstante que fosse a· campanha dos novos co
rypheus, do ~. R. C. em Pernambuco, para provar por parte 
do seu illustte Governador. a transgressão de numeros dos ar
tigos 5 e 65 da nossa Constituicão, não era, enl.retanto, passivei 
de· viotoria por se esbarr~r na acoão perfeitamente constitu
cional de Dantas Barreto, restricta ao dever de impedir. a in- · 
vasão dos fanaticos em terras pernambucanas, gwrantindo, 

. assim, a ordem e o trabalho, oneroso e honrado dó sim povo.· 
. · O chefe do P. R. C., este sim, sonhara com a possibilidade 

'de transgredir mais estes artigos da nossa Constituição na 
·estranhavel esperança de destruir os benefícios do grande mo
:vimento libertador da terra de Martins Junior. Já então estava 
liquidada a situação cearense. Urgia uma acção forte como' 
~ltima tentativa sobre Pernambuco. · 
. ·Concretizando os intuitos de acção do ·Chefe gaucho, .foi 
nomeado o Sr •. ge1;1eral Pantaleão Telles, que chegou ao meu 
iEsto,do aureolad.o ·pela celebre fama que o distinguira em 
~ommissões anteriores, reavivadas pelo perreceismo muito de 
geito para influenciar · no espirita. dos parvos, preparando, 

· assim, a facil conservação dos desígnios do P. R. C. · 
· .Recebido, porém, .não só pelas exhibiçõe.s festivas das espe
ranêas dos conservadores, mas tambem pela . correcção absoluta 
~ legal de Dantas Barreto, .. dentro dos princípios da maxima 
cir.cumspecção e gentileza, encontrou":..se ainda S. S. com o meu 
manifestq, cujo significado, por certo, lhe· pesou na conàci
'encia, mostrando-lhe á responsabilidade enorme dos seus actos 
no futuro dos acontecimentos em Pernambuco. · 
· ·Em ·contraposição ao proceder anar.chico do P. R. C., 
objectivado em demissões em bloco de correligionarios nossos, 
desorganizadoras de servicos· publicos, em perturbações ten
tadas. em agencias de correios, collectorias federaes e suppostos 
desacatos a proceres do P. R. C., solertemtmte preparadas 
para abolir e explicar a ·intervenção federal, teve o general 
Pantaleão 'Telles, , de esbarrar na attitude eminentemente legal 
e superior de' Dan tas Barreto; em todas estas baixas artimanhas 
teve S. S. occasião de percutir o coração do povo e·o. sentir, 

. estou certo, sempre pulsando em unisono com o illustre Go-
.vernador de meu Estado.. · . · . . 

Com effeito, o Sr. inspector da região militar, prestan
'do-se mesmo,. por solicitações perreceistas, á pratica de actos 
d'óra do estreito ambito de sua missão militar, observou, para 
logo a aversão 'de todas as classes no hybrido conluio e a im
possibilidade de galvanizar as pretenções, perreceistas dos . 
Srs. Lourenço de Sá e conselheiro. Rosa e Silva, porque elles, 
.tendo no primeiro quarto de Republica executado ·a. mesma. · 
acção conservadora e liberal do tempo do Imperio, fazendo a. . 
politica e administracão em beneficio . do interesse de. suas 

· camarilhas, haviam perdido o apoio, do povo pernambucano, 
que, conscio de que, com Dantas Barreto, ·surgia uma nova 

. [era. promissora de bene~ses conectadas, só a este prestigiava. 
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Na verdade em tres annos de governo; os pernambucanos 
.sentiram a aocão benefica de. Dantas Barreto, em todas as 

. manifestações de sua 'admiinistrucão l'ecunda. . · · .· ' 
No campo das finanças, pela ·reorganização •do ·credito 'do 

Jilstado com ·o equilibrio estavel dos ·orçamentos, pela disciplina 
e maralizacão nas repartições arrecadadoras, .pela ·distribuição 
sobre o credito rura'l, cooperativas agrícolas, exploração daõ 
riquezas de Fernando de Noronha e na ·garantia· ao trnbalho com 
o extermínio do ·banditismo. . ' ' 

· No campo da felicidade socia:l se sente no combate contra 
as '·causas da miseria com a organização dos serviços contra 
a febre amarella e impaludismo, ·Cr(la:ção de um laboratorio de 
bactereologia, melhoria do .posto vaccinico, inspeacão medica 
nas escolas, serviço ·de. ambulancia e assistencia, publicas, .reor
ganização do serviço de agua, dilatação ·do de esgoto. No 
Jcampo ·das ·êondições moraes do povo, pelo desenvolvimento 
de inspecção, dotando'-a 'de processos: e material scient\ffco. 
Na .campo do progresso material· com reflexo profundamente 
economico, se a observa na transformação e ·electrii'icacão do 
serviço de viação e illuminação publicas, no restabelecimente 
de estradas, na conservação e desenvolvimento ·dos .bens· pu-· 
blicos. · . · · · · 

Finalmente, .no campo das relações ·com , o Governo da · 
União, se patenteia na preoccupação do desenvolvimento das 
obras do porto; viação ferrea· de .Penetração. do serviço de 
eolonizacão nacional de ·ensino a:gricola e industrial, do sf.'r
vico de acuda:gem, bem ·como, dO' càmpo das esta'ções com os 
governos municip~es, pelo incitamento àos seus representantes 
para· o absoluto e restricto, dever ·de atten'der ·Sempre ·e · ant.cs 
de tudo aos 'interesses de 'seus municipes. !E era isto que se 
quer i a destruir. . . 
. Pernambuco, 'portanto, debaixo da nov.a. ·ordem republicana 
!(só póde ·ser l'epublicana nesta terra·meia duzia de individuali- . 
dades), Mriseguira as mais amplàs possibilidades e se tornara 
.um dos mais efficientes Estados da Federação. · · 

. . '/ . • i 

· Eis, .Srs .. Senadores, porque os pernambucanos negaram 
prestigio· ao :Deputado Lourenço de ·Sá 1l ao oligarcha1 Rosa e 
Silva,. cuj:o trabalho ·.só poderia ser a destruicão da faculdade 
repúblicana, concretizada pela primeira vez em um governo 
do povo, pelo povo e para o povo. . · · · . . · . 

Eis, Sr. Presidente, como terminou a campanha da vinganÇfl.· 
do chefe do P .. R. C. contra Dan tas Barreto e os· rcpubilcanos 
de Pernambuco, uma simples . campanha de diffamacão e ,iá 
agora uma posição de ridículo para os néoperreceistas de Pc.r;..' 
nambuco, que .iá appe!lain para a conciliação com Dantas Bar
reto, sob as azas protectoras da . politica de harmonia dos 

· Ors. Weneesláo Braz e· Pinheiro Machado. · . 
· S:r". Presiderite, fechado o parenthesis que a tolerancia 

de V; ·Ex. e a do Senado me permittirain e que eu com r e
. pugnancia me impuz, pois sou. o primeiro a reconhecer que o' 
momento não é de denuncias, resta voltar .ao assumpto desta 
manifestação perante meus pares e a Nação. ' 
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. As agitações politicas de 'que o qundriennio findo foi . 
fertil, em inicio vivificadoras· das . forcas essenciaes da Nação, 
quando ello representava o espírito republicano do povo na 
a.ncia de libertar-se do jugo dns oligavchias atrophiantes, trouxe 
por fim a dor nacio.nal, Jogo q.ue os s,e1.1s responsaveis, que
brando os cbmpromtssos antertores1 vtrando a face para os 
vícios anteriores, cahiram no desvirtuamento dos princípios 
den'locraticos e na prepotencia injustific!}veJ, que lhes manchou 
indelevelmente os ultimas dias de· existencia. · 

O sentimento popular, meús senhores, nunca foi passivo 
c essa dor nacional1 para felicidade do Brazil, não .se trans
formou em estarrec1mento moral do povo; ao contrarw, á pro-

1 porção da impossibilidade dos responsaveis pelo máo . estar 
da Nação, o povo começou a contrahir. os supercilios, . sua 
fronte enrugou-se, seus olhos. movimentaram,.se com vehe
mericia e por fim sua vàz sahiu em um rugido, ao desappa
recer o. modo de anniquilamento do regímen, pelo termino do 

:estado de sitio; A Nação foi por sua vez testemunha do, sublime 
deleite que .encontra um povo em castigar aquelles que pensam 
desvencilhar-se dos ·compromissos perante ella assumidos nil 
esperança .de continuar a escravizar ·Uma grande nacionalidade 
aos caprichos de suas ambições. . · . . 

Rememorando, Srs .. Senadores, as ultimas •horas daquelle · 
agitadissimo quadrienn i o, v e em ao meu cerebro as celebres 
phrases de um eminente escriptor: «As revohicõés. do es
pírito parecem,.se com as sedições facciosas que dão. em baixo 
com um e collocam outro de cima. Nestas .ordinariamente o 
homem que. verte sangue, ó instrumento, o braço .activo é, 
quebrado, não apparecendo inventario . da .Pt•esa, some~se ~ 
reconhece que, fóra do motim é um ente nullo l>. 

· . . O . conceito ciesta maxima avolúma-se ein nosso espírito 
ao pe'rqúei'ir b momento politicá, ein riásso meio, e, por este 
mesmo, cohliertó, observamos sem admiração, portanto, que 
aqllelles qúe ·procilrinn; éin um unico movimento de interesses, 
assumir ns responsabilidades, sem as qualidades necessarias 
pàra a empreza reformadora, dada ,a r&volucão nos espíritos, 
fogem a estàs mesmas responsabilidades para se não: tornarem 
o brrtco activo de q\le falia o celebre escriptor e assim .s'aran
tirem il perpetllidildé da exploração em proveito prà.prio. · 

· Confiados no proximo trillmphq, cu,ias esperanças, lhes 
acalentávalii esse recuo e cuja garantia se lhes afigurava o 
só emprestar esse papel de braco activo aos verdadeiros ele
mentos reformistas, cujo anniquilamento .passavam a tramar, 
esqueciam-'sê elles, porélll,. dó complemento naturàl · da sen.,. 

. tenca e que as luminosas j:mlavras. dó illustre escriptor dei

. xaram para alento dos fortes: ·«,Não cuidam, po~.ém; que .os 
npostolos da boa nova desàpparecam t'Odqs. Esses t)nham mUJto 
em si daquelle fogo fecundante ÇJUe gera em cada.dm o embryão 
de uma nova idéa. :Eram fadados a vir a cabn com a empreza; 
não ppdiam, por impotencin d~. vocação,' renega! o apostolacjo ), 

.E 'assim succedeu, . porquanto, á. proporcao. que quertam 
fazer de braço activo ao illustr:e ,soldado que Preside 9S .destinos 
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de minha terra, com a campanhà mais aguerrida de descredito 
pesso~l, militar e politico, este, fadado com seus companheiros, 
a fugir ao premeditado papel que lhe reservavam, tornava-se 
em cada dia o ombryão de uma nova idéa, que elles outros, 
·em sua eterna desorientação, iam acceitando sem exame, na 
··esperan·ca fallaz -de uma victoria que l11es fallece, no soriho de 
illm poder que se esvae e que, os obumbrando os deixa redu
zidos ao papel de braço actipo ·por elles. reservado para os 
~utros companheiros. · ' 

' E' por isto, Sr. Presidente, que. se quer negar o pedido de 
. informações. . . ·· · - · · · . 

. E assim aconteceu, porquanto,· ao passo que o ·general 
Dan tas Barreto, dl;l· dia em dia e embryão de uma nova idéa, 
batia victoriosamente o espirita oligarchico que existia atro
.phiando parte da federação,· elles outros voltavam a apoiar as 
oligarchias na eterna contradicção de seus principias, Em- · 
quanto Dantas Barreto -procurava destruir as más praticas ad-: · 
ministrativas, arrancando, posteriormente, o Estado 'de. Per
nambuco do nada oligarchico e elevando-o á ordem e aq ·pro
gresso republicano pelo milagre de uma administração modelar, 
anteriormente pràticadâ no Ministerio da Guerra, elles outros 
chafurdavam a presidencia da Republica·, reduzindo. ·o Presi
dente da Repú.blwa a um mero chanceller, · não de um partido, 
mas de sim chefe: arvorando em principio republicano o ce- . 
lebre visto para as nomeações federaes e levando o paiz á 
bancarrota e a Nação ao nada republicano. 

Com a enxertia deste visto o chefe do P. •R. C. commetteu 
o maior· dos crimes contra o seu proprio partido, ·transfor
mando a sua estructura ·e os seus designios ·nos· dos bosses 
americanos, hoje em vista de desapparecimento pela acção de
mocratica de Woodrow Wilson, que para isso consegjlir se 
bateu justamente no sentido opposto ao .do S:r. Pinheiro Ma-

. c~ ado junto ao presidente Hermes. Wilsón exige ,p_ara· o Pre
Sidente da Nação, p;tra os Governadores dos . Estados, para 
qualquer autoridade executiva a liberdade de nó~ar fóra da 
pressão partidaria, afim de que a politica não s~a o ·reflexo 
da distribuição de proventos á parentella e á cam(rilha e· perca 
essa orieritacão os ·fins praticas. E' preciso, dizer, porém, meus 
Mnho'res, que não foi sob o silencio, que seria criminosp; do . 
Sr, general Dantas Barreto, mas contra o seu aviso, temerario 
nos tempós de então,. que se deram os factos que a minha pa- · 
lavra vos repete. · 

· E' occasião de tornar tambem. publico o telegramma que· 
sobre este .famoso visto a que alludo tive a honra de receber !]o· 
meu illustre amigo, afim de submettel-o á' apreciação do pre- · 
aidente Hermes e ·que, .só por si,. patentea a sua el~vacãd de 
descortino, · · . · 
· O telegram:ma é. o _seguinte: · 

Senador Ribeiro de Britt~.-10 outubro 9:12·- Rio
Consta-me que ·alguns pedidos· ljl.eus solicitando actos admi· 

. nistrativos do Governo Federal .·para .este Estadp teem ~ido · 
!l'ubri.cados pelo P.residente par.tido P. R., ~ ., pomo ~O;t!dição 

! 
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serem satisfeitos. Acredito marechal desconheça semelhante 
facto,. que repillo em nome brio de Pernambuco. Essa pra
tica absurda imprime commissão do partido ahi o cunho pe
rigoso· das oligarchias· petulantes, que produziram a ruina 
dos povos em decadencia. Facto nossa moderação negocias 
pubhcos do pa.iz não exclue altivez respeitosa que deve ser 
norma nossos amigos. Saudações.-Dantas Barreto.» 

· Desprezando os conselhos legaes do illustre Governador de 
Pernambuco, o Presidente Hermes preferiu continuar a ser o 
braço activo do representante gancho nesta Casa, esquecendo-se 
dos compromissos tradicionaes da sua candidatura e, fazendo-se 
o corypheu da candidatura do Sr. Pinheiro Machado, contra
il'iando assim o espirita democratico da Nação, despertada em 
tempo ainda pelo general Dantas Barreto, com os telegrammas 
de março e abril de 19'13, cu,ias idéas ficaram vencedora,s na 
Convenção de agosto que escolheu os Srs. Wencesláo Braz e 
.Urbano Santos para os altos postos do Executivo Federal. 

Depois dessas victorias; o Presidente Hermes, guiado 
sempre pelo chefe do Partido Republicano Conservador, pro
curou restabelecer as oligarchias e nessa estulta preoc·cupação 
lançou a. desharmoni'à nas forças .armadas, recorreu á série 
de crimes· e reclamou um estado de sitio gestativo da rilina 
financeira da Naoão. Neste momento, foi ainda o general Dantas 
Barreto quem appareceu traçando as bases de um novo partido 

. que seja para o Presidente da Republica c para a Nação a 
garantia da liberdade contra a pressão dos caudilhos politicas. 

Ao ·lado dessas conquistas é-nos dado inserir tambem a 
transformaoão do civilismo em Partido Liberal e já agora a 
espectativa do apoio deste ao candidato escolhido pela acção 
efficiente da Colligação. 

·Não é de mais que, por outro lado, ·registremos essas dé
clarações . officiosas. e o:!'J'iciaes sobre a concep\)ão de organi
zação ministerial, sobre quem faz a politica- de que nada so
licitei- de governar apoiado em partido, mas estabelecendo 
a harmonia da União para com a União, sobre a creacão do 
imposto ·de 'renda e do.s seus proprios creadores contra 'as. 
condições ·atrophiantes do regimen proteccionista, para sen
tirmos que a orientação ,salvadora desse grande espírito norte-

. americano. está, si não em sua plenitude, ao menos ero,pro
missores ensaios, actuando no nosso organismo· sócio-politico . 

..Não falta sinão a. cupola desse edificio, organização de
finitiva da corrente democratica, libertadora da estrei~eza de 
acção, dos Presidentes el'eitos, que passarão a representar a 
Nação, em logar de mantel-os adstri·ctos tí preoccupacão re
gional e que se venh'a contrapor á orientaoão ultraconse!'Vadora, 
reaccionaria mesmo do P. R. C. para que resultem aos .. olhos 
do povo as victorias de Pernambuco, Minas, Rio, S. Paulo, 
Bahia, Alagoas, Pará l'l Ceará. 

A victoria, ·porém, Sr. Presidente, nós os representantes 
de Pernambuco a esperamos completa, para então podermos 
declarar -ao povo de fronte erguida, que aquelles que est:·a-' 
sar.am '.o t:egimen, .. d!;lslumbrados pela luz 'sonhadora de suas am-

, 



,, 

2i8 ··1 ANNAES DO SENADO 

bições, somem-se,· de uma vez· batidos pela grande revolução 
dos ospiritos, parl.ida do. meu Estado c produzida pelos apos
tolas. da boa nova, espalhados por este vasto paiz, apostolas 
que não foi passivei fazer desapparccer, porque tinham em 
si, daquelle fogo fecundante que gera em ·cada dia, o embryão 
de uma nova idéà, que eram fadados a vir a cabo com a em
preza o que, finalmente, não podiam renegar o apostolado. 

Pernambuco, Srs. Senadores, debaixo da. acção adminis
trativa e politica de Dantas Barreto, não foi transformado 
em braço activo; tornou-se li maneira do que se passou em 
New-.Tersey, pela orientação· do Woodrow Wilson, e em Wis- · 
consin, pela de La· Follete, em celleiro de apostolas dn. boa 

1 nova. Evoluiu, constituindo-se em estação experimental de 
administração, onde os problem;~s sociaes estlio sendo resolvidos 
á. luz dos· reaes principias .scientificos, em vasto Iaboratorio 
.politico, onde o governo democratico está sendo experimentado 
em contacto com o braço, visando melhor distribuição da ri-
queza publica e de bem social. . 

Antes de .sent'ar-me, eu quero, em meu nome e no daquelle 
illustre brazileiro, pedir ao. Senado a appl'ovação . do requeri
mento de informações, formulado pelo illustre Senador bahiano, 
porque. estou convicto de que a linha de· patriotismo e de obe
diencia á lei do· general Dl)ntas Barreto, aqui traçada não foi 
interrompida por sua acoão menos digna nos factos que occupam 
a attencão do Senado. · · 

· Tenho dito. 

o Sr. Presidente- Achando-se esgotada á hora do expe'
diente . e est.andó inscripto para fallar sobre o requerimento 
o Sr. Senador Ruy Barbosa, fica adiada a discussão. · 

ORDEM DO DIA 

CREDITO PARA PAGAMENTO A PEDRO J1iQDRIGUI!l9 BARROSO 

2• discussão da proposição da Camara 'dos Deputa~os, nu:.. 
mero 38, de ·i 914, abrindo, pelo 1\Hnisterio da Fazenda, o credito 
extraordina·rio de 24:007$437, para pagamento ao 2• tenente 
do Exercito Pedro Rodrigues Barroso, em virtude de sentença 
.iudiciaria e1determinando que, sempre que a União for. con- · 

· demnadn por lesão do direitos individuaes, o· representante da 
Fazenda Nacional proporá acçãl) regressiva contra a autoridade 
que deü. motivo a condemnaciío. / 

En·cerrada. 

o .. Sr. Presidente....., Não havendo numero no recinto, vou 
mandar procuder li chamada. 

Procedendo-se (L chamada verifica-se a· ausencia ·dos Srs. 
1\fendes de Almeida, Ribeiro Goncalves, Ribeiro de BrLito, Luiz 

· Vianna, Ruy Barbosa, Augusto do Vacsoncellos. e Abdon Ba-
. pstista (7). · 

' ' 
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O Sr. Presidente....:.. Responderam tí chamada apenas 28 
Srs. Senadores. 

NãQ ha numero; fica adiada a votação. ·i 

PESSOAT. D!SPENSAQO DO LAZARETO Dlil ~AMANDARÉ 

3• discussão da propqsição da Gamara dos Deputados, m.i..: 
mero 66J de 1914, abrindo pelo Ministerio do Interior, o credito 
extraorainario de 1.3 :4l.2$905, para pagamento ao pessoal dis
pensado do L azar e to de Tamandaré e para n ttcnder ás despezas 

· com a conservação do referido edifício. 
Adiada a votação. 

CREDITO DE 62: 000$ AO :M:!NISTERIO DO INTERIOR 

· 3" discussão da proposição da. Gamara dos Deputados 

• 

n. 49, de .1914, abrindo, pelo Ministerio do Interior. o credito . 
de 62:000$, supplementar ú consignacão «Para officiaes e 
praças que se reformarem~ da verba 15' ·do art. 2' da J,ei 
n. 2. 842, de janeiro do corrente anno. 

Adiada a votação. 

• CREDITO DE 20:399$996 AO :M:INISTERIO DO. INTEIUOR 
' ) ' ' . '. 

: 3" discussão da proposição da Gamara dos -Deputados 
n. 43, de 1914, abrindo pelo Ministerio do Interior, ó cre
dito de 20:399$996, supplementa.r á consignação - «Of'ficfaes 
aggregados~ do art. 2' da lei n. 2.842, de janeiro de 1914 

Adiada a votação, . · ' · 

O Sr. Présidente - Nada ·mais havendo ·.a tratar,· vou le- . 
. vantar a sessão. _ 

Designo para ordem do dia da seguinte: 

Votação, em 2• discussão; da propÓsicão da Cnmarã dos 
Deputados n. 38, de 19!4, abrindo, pelo 1\finisterio da Fazehda, 
o credito extraordinario do 24:007$437, pára. pagamento . ào _ 
2• -tenente do. Exercito Pedia Rodrigues• B·àrróso em virtude ' 
de sentenoa ·judiciaria e determinando que, sempre que a 
União for condemnada por lesão de direitos individuaes; o .~e:
;prese·n.t.ante da Fazenda NaCional propoJ•á · âc-cão. r~gr~ss1va 
contra a autoridade que deu motivo á .condemnnoüo (com pa
receres: da Commissão d.e Justiça e. Le.gislarão o((erecend,o 
emenda c (avoravel da de Finanças); · . 

Votn.oã~ •. ·em a• discussão; da propos!ç~o cl~ Camara ~os 
Deputo...clos n. 43, de 19H, a:brindo, pelo Mm1ster.1o do_InteriOr, 
o credito de 20 :3fl9$09ü, supp!ementar á eonsJgnaçao «Offi'
ciaes aggreg;ados~ do art. 2• dn lei n. 2.8.\2, de .janeiro <le 1914 
!(com emenda da Oommissão de ]}'i'(!anças já approvada); 
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Votação, em 3' discussão, da proposioão da Camara dos 
Deput~dos n. 49, de 1 OU, abrindo, pelo Ministerio do Interior, 
o. cr~dito de G2 :pOO.$, suppJemontar ú consignacão «Para offi-

• craos· o PZ'U~'as que. se refol'rnnre.rn~ da verba 15' do art. 2• 
<la lei n. 2.81J2, .de janeir·o. do corz·ente anno (com pm•ecer {avo

. ravel da Cornrmssáo de Fmanças); 
,. 

Votação, em 3' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputa9os n. 65, d9 10! -1, abrindo, pelo Ministerio do Interior, . 

··o credito extraordmarzo de 13:412$91015, para pagamento ao · 
pessoal dispensado do Lazarcto 'l'amnndaré e para .attender ás · 
despezas.-com a conservar)ão do referido edifício (com parecer 
favoravel da Cormnissão da F-inanças); · 

2' discussão da proposição da Cama,ra dos · Deputados 
n. 42, de 10i!v, fixando us forças navaes para o exercício de 
1915 (com pm·eccr tavo1•avel da Comrn'issao de Marinha e 

.· Gu~era). . · 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 20 minutos. · 
• 

'' 
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PRESIDENCIA op SR •. URBAN:OI SANTOS, PRljSIDilNTE 
., "' ' 

'A' 1 hora da tarde, presente numero- ·legal, abre-se ·,, 
sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Araujo 
Góes, Pedro Borges, Metcllo, Gonzaga. Jayme, .Gabriel Sal
gado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Mendes de Almeida, José 
lEuzebio, Pires Ferreira, Hibeiro Gonçalves, Francisco Sii, Tho
maz Accioly, Antonio de Souza, Epif.acio Pessoa, Walfredo ·Leal; 
Ribeiro de Britto, Gonçalves Ferreira, Raymundo de Mira~da, 
G'omes· Rlibeiro, Aguiar c Mello, Luiz Vianna, José Marcellmo, 
Ruy Barbosa,· João Luiz Alves, Bernardino Monteiro, Moniz 
Freire; Erico Coelho, Alcindo Guanabara, Sá Freire, Augusto 
de Vasconcellos, Bucno·.cte Paiva, Bernardo Monteiro, Adolpho 
Gordo, Alfredo Ellis, J!'rancisco -.Giyccrio, Leopoldo de Bulhões,. 
José Murtinho, A. Azeredo; Xavier da Silva, Hercilio Luz c 
iVictorino Monteiro ( 43) • · ·· 

Deixam de comparecer com causa ,jUstificada, os Srs. Sil
tvcrio Nery, Teffé, .Laui·o Sodré, Gervasio Passos, Eloy de Souza,, 
Cunha Pedrosa; Guilherme Campos, Nilo Pccanha, Lourenço 
Baptista,: Braz Abrantes, Al<mcnr Guimarães, Generoso Ma,rques, 
Abdon Baptista .e Joaquim Assumpçiio (15). 

!E' lida, posta om d iscus$ão e, sem debate, approvada a 
;1ctn da sessão anterior, 

I 

' • 
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O Sr. i' .Secretario dá conLa. do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officio do Sr. Ministro do Interior, transmittindo n. m·en• 
sagcm ·com que o Sr. Presidente dn. Republi-ca restitue dois 
dos autogrn.phos cln. resolução elo Congre$SO Nacional, sanemo
nada, que prorogn., por 90 dias, n morntoria estnbelecidn pela 
lei .. n. 2. 862,. de agosto do eorrentc anno .-·Archive-se um 
dos autographo-s é remetta-se o outro á Gamara dos Depu
tados. 

Telegramma ·elo Sr. presidente da. Associação .Gommer
cial de Pernambuco, protestando contra a elevação de impogto 
sobre o alca.ol, feita pela Gamara elos Deputados, c pedindo a 
intervenção da .Gommissão ele Finannns para o assumpto' afim 
de não. se extinguir uma industria que contribue com regular 

· receit::f para o 1'hcsouro.- A' Commissão de Finanças. · 

1!1 Sr. 2' Secretario procede tí leitma do seguinte 

PARECER 

N. 152-1914 

O Supreriw Tribunal .Federal, por uma série copiosa de 
decisões, tem julgado inconstilucionaes as leis estaduaes que 
admittem o arbitramento, como meio de fixar os honorarios 
dos advogados,_ em falta de contracto escripto. Estas decisões, 
entendendo qúe a materia é do dominio do direito civil e· es
·CaJYn,· põrtanto, á competencia legislativa dos Estados, indu
ziram a . Gamara dos Deputados a consagrar em lei federal a 
medida em questão, conforme reclamavam os interessados. . 

A', Commissão de Justiça c Leg1slnção, porém, não parece. 
conveniente esta medida. . · 

O arbitramento de honoraPios foi adoptado em nosso direito 
. pelo decreto n. 'i ,1569, de 3 de março de 1855, art. 185; mas taes 
e tantos foram· os abusos, monstrnosos, como os chamou Ma..:: 
cedo Soares; veroonhosos, como ·os qumuticou Teixeirá de 
Freitas, a que deu Jogar, que o decPeto n. 5. 737, de 2 de se
tembro . do '1874, se viu •forçando a revogai-o e nenhum outro 
regimento de custas .ctahi por dcante se animou a restabelecei-o. 

A sua falt-a em nada preJudica aos advogados que são 
inteiramente JivPes de contractar, como lhes aprouver, a. re
muneuacão· de seus sePvicos e, ~.~i o não fazem, ainda teem 
o pegimento de custas a lhes garantir. a retribuicão devida. 

· Para que, pois, reviver uma. Jlratica que o espírito do 
colleguismo mal entendido c a previsilo elo pretencões ana
Iogas, t.cem levado e levarão a verdadeiros oscandalos? 

Diz-se que a faculdade dadu ao .iuir. pelo § 2' do art. 1' 
do proJecto,· de modifir.ar pal'a ml)nos o arbitramento, afAsta 
esse perigo. '. 
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Em alguns casos poderá assim .acontecer; mas em outros. 
não será iuto passivei, por faltarem ao julgador muitos 1os 
elementos necessarios para bem avaliar a .natureza, .extensão 
e importancia dos serviços prestados. · . 

Objecta-se tambem que forcar o advogado a fixar prévia'
mente os seus honorarios . é muitas vezes, prejudi·cal-o,. pois 
nem sempre será .dado saber de antemão o que tem a fazer 
e as diHiculdades com que terá de lutar. . 

Mas essa parte aleatoria é commum ·a todas as profi&sões, 
e, além .disto, maior é o inconveniente de expOr os litigantes, 
findos os pleitos, ás surprezas de exigencias excessivas, e crear 
por este meio no fOro judicial uma atmo•spbera de descon-
1'iança e de especulacão, que ;muito contribuirá para entor-
pecei-o e desmoralizai-o. · · · · · . 
· Pretende-se, finalmente, que não ha razão· para· se tolher 
aos advogados um direito, de que gosam as· outras profissões. 

Mas é preciso não esquecer que nenhuma outra profissão 
tem um regimento de custas para ,supprir a falta do con- · 
tracto. · ' ( :·· · · 

A's considerações que ahi ficam convém accrescentar que 
o arbitramento não é permittido em nenhum paiz onde, como 
entre nós, existe o regimento de .custas~ Sirvam de exemplo, 
entre outros, a Allemanha, a Austria, a Hesp'anha, a Hollanda, 
a Inglaterra, a Italia, a Noruega, a Suecia e a .. Suissa. 

Pelas razões expostas entende. a CommissãO de Justiça e 
Legislação que o Senado .não deye dar· seu assentimento á 
proposioão da Camara, na parte em que restabelece o arbitra-. 
mento como meio de. fixar os honorarios de advogados, na 
falta do contracto escripto. . · 

Do mesmo modo que lhe parece acceitavel o artigo do 
projecto que véda a advo'cacia aos· curadores, nos termos re
.strictos em que lhes é hoje perínittida. Desde que se não trate 
de negocias ·Comprehendidos na · orbita especial ·de ·suas fun
cções, não' ha, com effeito, inconveniente em· que os cura
dores advoguem, á seme~hanca do. que S!õ observa eín· relação 
aos promotores publicas, n,djuntos de promotor, procuradores. 
p.a Republicá, auditores, etc. · . 

Quanto á prohibição da advocacia aos sub-pretores, a 
Comm1ssão reputa-a necessaria, á vista das funccões judiciaes 
inherentes .a, ess~ cargo. Dos vencimentos que lhes são attri-
buidos dirá a· Qpmmissão. de Finanças. · . 

Como resultado final do seu estudo, propõe a Commissão 
de Justiça e Legislação as seguintes emendas ao ·prodecto da 
Camara: · 

llM~DAS 

·: Ao art. 1·-·Supprima-se .. · 
Ao art. 2•- Supprima-se. 
Ao art. 3•- Supprima~se. , 
Ao ·art. 4•- Redija-se assim: Os sub-prctores não po

Cierão exercer· a advogacia no Diatricto Federal. Os seus venci-
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mcnLos .annuaes serão d13 tantos contos, dos quaes dous terços 
de ordenado e um tere o de graLificacão. 

·. Sala das Commissões, 'lG de dezembro de i!H4.-/oão Lúiz 
:Alves, Presidente, com voto cm separado -Epitacio Pessoa 
Relato!'.- Antonio de Souza. . · · ' 

VOTO VENCIDO 

A proposição da Camara, n. 33, de 1.914, ,estabe1ece o arbi
tramenúo para os honorarios de advogados, Ila falta de con
tracto escripto e prohibe o exercício rua advocacia aos sulJ
pretores ,e aos curadores · de orphãos, aus,entes, fallencias e 
x·es,iduos, fixando-lhes novos vencimenLos. . 
. · O arbitramento ó um meio regul·ar de tixacão de hono- " 
rarios e salarios, j(L a'dmittido para outras profissões e, no 
antigo regímen. para os proprios advogados. Não vemos, pois, 
motivo para. que não seja de novo adrnVbtido. A prohibicão 
de advocacia aos sub-pretores é necess,iwia. por motivci.s 
obvios. . . . 

Quanto, porém, á relativa aos. curadores, a commissão 
só a acceitará ·si a de finanças, que· deve ser ouvida1 co11-
co11dar com a fixação. de vencimentos proposta pelo project0·. 

Nes,Les' 'lermos é a Commiss:ão de' Justiça e Legislação do 
parecer que seja approvado ó projectC' n, 33, de 1914, da 
Camara. · 

- Sala das sessõ:es. de ·novembro de 1914, -João Lniz, 
:Alves, · Presidente e Relator. 

O• Sr. João Luiz Alve~t -· Sr .. Presidente, achando-se en
fermo o Sr. Senàdor. Segismundo Gonçalves e ausente o ~r. 
Senado!' Guilherme Campos membros da Comlllissiio llll 
Justioa e Legislaéão, ·em cu'.ia pasta ha trabalho~ urgente~ •.. 
peço .a V. Ex. que nomeie substitutos pa:ra um e outro .. 

· O sr. Presidente ~ Attendendo ao requeril)'!ento do. no-\ 
bre Senador, .. nomeio os Srs. Arthur Lemos e Thomaz Acc10ly. · 

O sr. Presidenta - Continúa · cm discussfio o requeri- · 
menta do Sr. Ruy Barbosa, soliciLando. in1'orma(;iies dos J\li
nisterios da Guer~a e da Justiça e. cópias authenticas dos do- · 
cumentos que çlisaín. respeito á. e:qJedicão do Satellite . . 

·O Sr. Ruy Barbosa (•) - Sr. Presidente, antes de cn-. 
cetar o assumpto· que me trouxe ú tribuna, de~o. muito bre
vemente, liquidar uma reclamação- levantada contra o meu 
discurso· de trás-ante~hontem. · · · 

Do Sr. dir~ctor da Imprensa. Nacional recebi esta carta: 
. «Exmo. ·Sr·. Senador Dr.· Uuy Barbosa ~ Sauda-

. ções -. 'l:endo·lido no discurso quo V. Ex.· pronunciou -----
(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

• 
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em a sessão do 1/t do corrente no Senado e hojé pubJi .. 
c ado no· Dia~io do Con(J1'esso, o seguinte pet•iodo: 4Se
guem-se, na lista 1 ü.s gratificações exíl'aordinarias ao 

- pessoal da SccJ•etaria da Imprensa i'lacional, etc., ve-. 
nho, na qualidade de chefe de see•;iio dest:J. repartição, 
por onde corre o trabarlho de confecção das· folhas de 
pagamento· de todo o pessoal, que, jamais por inter
mcdio deste estabelecimento o 1\iinistro da Marinha 
mandou grtttil'icar o pessoal or•crnr io c monos ainda · 
o .de escripta de qualquer das tabolJas, por serviços 
que houvessem prestado ao Ministerio da Marinha. 

Si esse Ministerio, entretanto; de facto: despendeu 
qualquer importancia a esse titu oí fel-o sem r.onhe
cimcnto desta repartição e obedecendo a circumstan
cias estranhas a ella e pois não ·se justi·fica. que dos 
seus liw·õs fizesse constar tal lihel'a.tidade. . · 

O que posso e devo garantir a V. Bx. é 'que não· 
houv·e consulta,. siquer, á Directoria da Imprensa, pois, 
certo, esta se teria 'opposto desde que os empregados 
desta repartição, embora não pagos em dia, são entre
tanto obrigados a desempenhar, dent.ro de horas regu
lamentares, todos os serviços que 1 h r- l'orem distri
buídos, sem outra remuneração além da marcada. nas 
tabella.s do seu regulamento. . 

Rogando a V. E:;;:. desculpar-111e, r.ocsinta sub-
screva, etc.». · 

. Ora Sr. Presidente, si são verdadeiras, como acredito, 
'ás. observaoões do director da I1!1Pr.ensa Nacional, n~.o ó com-
migo que a duvida se tem de liqUidar. . 

No inqueriLo aberto por ordem do Ministro actual da 
Marinha sobre a sua. administração, o J:lelatorio apresentado 
pela commissão, á pag. 17 do traslado dactyloSTaphico en. 
vindo ao Senado, registra nesses termos a .. v·erba a I]Ue me 
referi: 

«Gratificacões extraordinarias ao ·pessoal da Secretaria 
:da Imprensa e Naval, inclusive, pelo trabalho da confeccão e · 
revisão dos relatorios. 50 :605$000.> 

Não ha duvida nenhuma; portanto, que da escripta do 
l\Hnisterio da Marinha consta formalmente a existencia de 
graUficacões distribuídas· sob a ·primeira administração Ale
:xandl'ino ao pessoal daquella repartição federal. E' o que .a 
commissãu de inquerito verificou c o de que ella nos deu 
conta noe seus relatorios rcmettidos a esta ·Casa, por traslado., 

Si, por.tanto, como acredito e não posso .pôr cm duvida, 
rl exacta a rcclamacão do director da Imprensa, a consequencia 
é que na cscripta do Mi·nistcrio da Marinha, a este Tespeito 
ao menos, não ha verdade nos orçamentos das verbas de dc
spczas publicas, isto é, escripturnm-se como empregados em 
cor·tns despczns dinheiros que se liberalizam e escoam-se 'por. 
outros. E' um acto da fraude, um aeto de dissimulação ainda-
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mais criminoso quq os ou LJ'os c que deve chamar a attencão 
do. Senado para a import.ancia elo servieo que cslü dando 
Iogar ao meu requerimento. . 

Nessas cil'cumstaneiuR, pol'lanl.o, niJ.o lln mais que um · 
traco o dos mais pit.tore~t~os, da cxl.rani'Ia si!uação a que se 
acha' ou se aehou reduzida a nossa moral aclrninistr.·aLiva, sob 
a adm.inistrat~ão do almir.·anlt• :\lexanclrino ele Alencar. 

Isto posto, Sr. P t·e~iclenl e, JW!'mittir-mr~-lm V. Ex. que 
me occu[le agora .com a defesa elo meu requet·imcnto, de in
forma núcs. Os dous honrados. Senadores que, hon-icm, com 01le se 
occuparam, na hora rlo cxpcrJii;ntc, um o apoia c JlCde a sna 
approvaoão pelo Senado; o outro, o impugna e vota pela sua 
rejeição. · · · . 

Dando os fneus <igra.dcdmentos ao primeiro,. ao nobr•e 
Senador.· ·pelo Estado f]r. Pernamhueo, lamento que o segundo, 
o honr·ado SenadoJ· peio Estado ele :\falto Gres,o, me tivesse 
embargado o cami.nho cm uma prctenção tüo justa 'r, irre
wsav.cl. 

Impugna o nobre Senador no meu requirimenlo, segundG 
as su::\s deelai·ações de homem nu tribuna, os seus itens 4" e 5". 
São estes os impecilios encontrados por S. Ex. ao seu voto, 
impeeilios, sem os quaes,. segundo a s.ua declarucüo, não teria. 

-hesitado em votar, como costuma, pelo meu requerimento de 
inforniaçües. · 

f,i se tratasse unicamente· de uma opiniiio individual, 
Sr. Presidente, tulve~ me nrw tivesse levanlaclo hoje para 
dizer. qualquer.· cou3a cm rolaoüo ús palavr·as tu·lkuludas sobre 
o meu r·oquct•imr.nto ]leio nobre Senador, existindo ~ó ·o meu 
ompenllo de Yel' solvida· quanto untes esta questão. o que nâlu
raln].rntc p::cponclerarin· sobre o meu interesse .cm demonstrar · 
a som razão elas oltsel.'va~.ües oppostus ao meu acto. . 

l\las; eomp aqui geralmente . ~e viu, nas declaeacões do 
nobre Scnadm·, pela siluur,ão que S. Ex. occupa nesta Casa, 
um indicio de que a maioria estava disposta a ·repe!lir o 
meu requerimento; sou obrigado a most1·ar quão longe ·esU~ 
de to r razão o voto do nobre Senador. · 

O SR. A. AzmlllDO-Dovo declamr, enLrelanlo, a V. Ex., 
que fallei em meu nome in.dividual e niio em nome da maioria. 

O SR. nuY RIRT~OsA -' ·Sehhores, foi S. Ex. mesmo ·hon.: 
tem quem ainda uma ver. ntt.eslou que a praxe geral nesta 
Casa ó votar pelos requerimentos de inl'ormu~Cte::;. Não me 
ndmil'a. poré-m, que o focnaclo,. rriais uma vez, nlwissc. para 
mim cxcopcõos ús suas praxc,;.m:ris constant.rs o mais acceitas. 
Eru mais uma dcmonsbracão, que cn recebia desta augusta 
nsse;nh!,:a rJa ronsidrracão r rb estim-a I'Irt que tem. o mais 
insignificante r! c seus membros. 

'l'ambcm tem sido pruxe eomtanto nc;;ta Casn. votar-se 
sempre na primeil'a discussão, pelos projectos que se apre
sentum,- considerando-se osso· neto, por parle do Senado, com() 
um aelo de .corLezia, sem outro alcance, para com cada um. de . 
seus n1embros, e, todavia, quando se tratou aqui l)ão ha muito 

vol, vm ts · 
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do caso do .&mazonas, a essa pra;.:e o Senado se· dignou de 
derogar para rojeHaT, como incurso em ineonstitucionalidade 
flagrante, o meu projecto de intervenção, 'ficando assim evi-

. dente, pela solemnidade desse acto, que o individuo ma•s 
i·gn()rante em materia constitucional 'desta illustre assembléa, 
é o humilissimo servo dos nobres Senadores, que ·neste mo
mento tem a honra de. lhes fallar. 

Que m()tivo, · porém, teria, Sr. Presidente, o Senado neste 
momento para esposando os escrupulos do nobre Senador poT 
Matto ·Grosso, não ac•ceitar meu requerimento? Que molivos 
para. o não acceitar, fiormando-se nos itens indicados pelo nobre 
Senador? . 

Vejamos () que é que em cada um destes topicos do meu 
requerimento se exige. No item n. 4, diz o meu requerimento 
que se requeiram ao Governo informações ao Senado, si, nã() 
tend() ainda nem qua.tro annos de commettidos os hómicidios 
de que . se trata, . esses horrendos homicídios cuja criminali
dade se aggrava, além de outras drcumstancias c;om a situa
çã() official dos autores e a condioão especial das victimas, 
uns senhores de forca armada, os outros presos indefensos, 
entregues :i sua guarda, consídera a administração prescriptos 
esses crimes ante as nossas leis, que, estendendo a trinta annos , 
de prisão cel!ular ou pr~são com trabalho as penas. de taes 

· delictos, exigem para sua pre~cripção o prazo de 20 annos. 
Inquire-se, pois, do Governo neste topico do meu reque

rimento si a administração federal considera prescriptos os 
delictos a que o meu requerimento se refere. 

O~a. Sr. Presidente, haverá indiscrecão, falta de respeito; 
ou descon;;idoração para com o Governo da Republica· na cortei 
enunciação desta. pergunta? Senhores, ·Considerem VV. EEx. 
que sobre os crimes, de que nos estamos occupa.ndo, bem que 
sejam de uma gravidade excepcional,· bem que sejam de uma 
crueldade atroz, bem que sejam de uma indefensabilidade ab.~o
luta, ·bem .que se achem confessados pelos seus autores, bem 
que. pelos seus autores fossem communicados ao Governo da 
'Republica, notem VV. EEx. qUe por sobre esses crimes teem 
resvalhadb quatro annos que daqui a dias se .vão completar, 
sem que até hoje o Governo da Republica, apeza.r de solemne 
eompromisso assumido especialmente para com esta Casa, como 
si não bastassem os ·compromissos impostos ao Governo pelas 
leis da Nacão, esses crimes até hoje não tiveram começo C\e 
processo, comeco de exame judicial, apresentação ao menos 
dos papeis a elles relativ:os, pelo Governo ao Tribunal de J:us
tica. · · 

O SR. {ALFREDO ELus-Estão impunes até hoje. 

O SR. RuY BARBOSA- Ora, ainda assim, senhores, · não 
basta o decurso de quatro. annos ·de impunidade sobre oito 
ou 10 homicídios barbaros .commettidos pela forca publica, 
debaixo da direcção de um agente da confianclll do Governo? 
Não bootam estes qua,tro anno;; de imP.U.!J.id!ldº P.a~!} que o 

• 
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,:Jongresso tenha o direito de perguntar ao Governo quando 
chegará o dia da instauracão deste processo~ · 
· O Governo é uma entidade continua, ininterrupta. Poli
ticamente, a presidencia de hoje se separa da presidencia de 
llontem pela terminação de um quatriennio e pelo comeco de · 
outro; mas legalmente o G'overno é a mesma entidade con
stante e persistente e é a essa entidade que se dirigiria o 
Senado para saber si continuam UJ militar os mesmos motivos 
militantes até agora para que a irresponsabilidade até agora 
mantida, continue a se manter. , 

· Verdade é que, como' a:cabo de observar, os quatriennios · 
presidenciaes não são os mesmos. A um Presidente succedeu 
outro Presidente e as nossas rel!lções, especialmente as minhas, 
a do humilde orador que ora occupa a tribuna, para com o 
Governo actual, a maneira de o considerar, a maneira de o 
apreciar, não são as mesma,s. Hontem, eu me achava deante 
de um Governo com o qual me encontrei em antagonismo ra
dical desde a sua origem, desde o seu caracter. Hoje, me vejo 
deante de um Governo para, com o qual só nutro sympathias, 
esperanças, votos de prosperidades. 
· Mas, como neste Governo entraram os dous unicos ele
mentos hoje interessados, en1 que ~e' não faca luz sobre este. 
crime- o Prefeito do Dislricto Federal e o .Ministro da Ma-

, rinha, como para composição deste Governo entraram estes 
dous elementos, é licito. perguntar si esses dous elementos 
não . influíram para que em relação a este facto a attitude 
do 'Governo actual não i'osse a mesma que a do Governo passado. 

Eis, Sr. Presidente, lisamente expostas as razões, aliás 
claras á primeira vista, do item..impugnado pelo nobre Senador. 

Haveria aqui algum ponto por onde se ·tivesse motivo 
para se melindrar a con!'ianca que todos nós depomos no 
Gover,no actual? Não vejo; porque exactamente no item sub

. sequente, · depois de o .iá ter feito em topicos anteriores do 
meu requerimento, ·digo eu: «Si, não os considerando como 
os não poderá considerar, prescriptos, não tenciona o Governo 

' actual, empenhado como está. no restabelecimento da justi~a, 
.submetter, ·sem mais delongas, esses factos criminosos, com. 
os .documentos de onde .se .evidenciam, á.accão da justiça com
petente » •. 

Aqui está por mim affirmada a ·convicção que ainda tenho 
, de que o Governo actual se acha empenhado no restabeleci

mento da jiJIStiça, e si eu não acreditasse, não o diria, porque 
·não estou habituado a cortezanias desta ou de outra qua,lquer 
natureza. Si o· digo é porque supponho sincero, SU,Pponho de 
boa i'é, supponho absolutamente bem intencionado , a este re
speito o G'overno actual, e por isso mesmo o desejaria ver 
abertamente espancar todas as trévas até agora exist·entes no 
.espirita do Paiz. em relação a este facto. . : 

· A opinião ,publica, está inquieta por ver que tem 'havido 
até agora no seic do Go..,crno· elementos interessados .. em 
obstar a responsabilidade dos eulpadó's, e ao Governo actual 

• 
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só aproveitaria uma · manifestação immcdiata' das suas in~ 
tencões a este respeito. 

E' isso que desejo, não como adversario, não como quem 
está desconfiando, mas como amigo, que confia mas que de~ 
,seja ver boa a situação de seu amigo, 

l\1as, Sr. Presidente, si a objecção do honrado Senador 
pelo Estado de Jllatto Grosso- e seus amigos consistisse unica- . 
mente nesses dous pontos, eu não teria duvida em retirar o;; 
dous -itens de. meu re.querimento, embora com isso me doessu 
a consciencia de estar J'azrmdo um desserviço ao Governo a 
quem dese,i o servir; não . poria duvida nenhuma. em retira1: 
esses dous ·itens, porque não são os topicos capitaes de meu 
requerimento e me~mo sem esses 'itens i'icaria inteiramente 
satisfeito meu requerimento, si o Senado· se dignasse a appro
val-o nas suas outras partes. 
· Permittam..,rne os nobres Senadores observar-lhes que não 
se trata,· aqui, · de minha parte, de uma humilde petição de 
,justiça. Quem está l'allando ao Senado, por minha .voz, por 
minhas palavras desconsideradas e nullas (niio a2Joiados) como 
são, não· é só a minha consciencia, não é' só a minha convicção, 
ó a evidencia das mais sagradas leis desta terra. Não se trata 
do um assumpto cm que o Senado tenha a discr.ecão de ac
ceitar ou recusar. Si SS. EEx. entenderem que podem recusat• 
seu voto a esse requerimento, em tal assumpto, terá com isso 
desapparecido a instituição ·regimental do requerimento; · po1·~ 
que; si ha momento em que esse requerimento ·seja uma no· 
ccssidade imperiosa, é o. momento actual. 

0 SR. ALFREDO ELLIS- A humanidade exige ! 
O SR. RuY BARBOSA- Neste momento·, seu acto recusando 

as informações por. mim pedidas seria não só contrario á lei, 
contrario aos interesses mais obvios· da justiça, tís exigencias 
da humanidade, a ·Que acaba de se referir o hónrrado Senadot• 
por S .. Paulo, mas ainda contrario ao decoro desta Casa e d•> 
partido que aqui apoiava o Governo do marechal. Emquanto 

. esse Governo duráva, poderiam os seus amigos allegar a con-
' fiança de que julgavam digno o P1·esident.e da. Republica e que 

lhe tributavam com tanta generosidade; em.quanto durava esse 
go\'CJ·no, era natural QUL1, .como partido arregimentado e h:t·· 
·bttuado a disciplina estricta, não quizessc•m SS .. EEx. incorrm· 
em a elo. que . pudessa ter feição de menos agradavel, de menos 
conl'iantc no chefe a .quem haviam confiado o Governo do 
Brazil. Exprimindo essa confiança de que foi orgão o honrado 
Senador pelo Maranhão, hoje Viee-Presidente da Republica. 
Manifestou S. Ex., em termos rigol'Osarnente formaes, por 
modo absoluto, a certeza de que o Presidente da Republica, 
sem demora, cahiria com o peso da lei sobre a cabeça dos 
delinquentes. Nessa al'l'ir·macão de confiança estava implici
tamente, ao mesmo tempo, a declaração· de que, si não fosso . 
essa confiança, de que, a não ser essa certeza, os nobres Sí!- · 
nadares não teriam P,roccdido, como .procederam, oppondo.:se 
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'á minha rCMiamacão naquelle tempo. M>BS a confianca. dos 
nobres Senadores foi miseravelmente illüdida ... 

O SR .. ALFREDO ELLis-Trahida, ignominiosamente .. 
O SR. RY :BARBOSA-... trahida, burlada até o ultimo 

momento da existencia do Governo. · 
Tendo-se constituído fiadores de que esse Governo cum

priria, no caso . vertente, a lei invocada; tendQ-se constituído 
solemnemente fiadores desse Governo,· os nobres Senadores 
vil•am a sua fiança desacatada, enxovalhada e trahida pelos 

. amigos em quem tinham empregado. 
Si assim é, Srs. Senadores, cm que é ·que agora vos irieis 

acolher ·para continuar a manter neste momento a· mesma 
altitude? . 

O Governo, por cuja r,esponsabilidadc ·carriam os actos, 
de cujo caracter criminoso nos occupamos, esse Governo des
appareceu ... 

0 SR. ALFREDO ELI,IS- Felizmente ! 
O SR. RuY BARBOSA-... expirou, felizmente, com ap

plausos de todo o· paiz, da Nação inteira. Vemos que· a respon
sabilidade promettida não se. começou a verificar. Enceta-se 
agora uma outra presidencia alheia inteiramente, quanto · á 
sua responsabilidade, a todos esses factos. Em que vos iríeis 
firmar agora, Srs . Senadores, para recusar a relação dos do
cumentos sobre os quaes se tem de liquidar essa .responsabi
lidade, em recusar-lhes a luz publica, para .que o paiz, tenha, 
afinal, o conhecimento exacto do que se passou e as autori
dades saibam a maneira de se orientar no cumprimento dos 
seus deveres? 

Oride, Srs. Senadores, o vosso direito, portanto, de me 
negar approvação ao meu requerimento? Legisladores sois; 
como legisladores, te nEles dobrada, centuplicada obrigação. de 
velar. pela observancia das leis que fizerdes ou achardes 
feitas. Quando uma sociedade de constitue, as suas bases 
assentam na lei, que ella delibera ou que os seus represen
tantes promulgam. A lei é a condição fundamental da ex is
, tencia de ·todas as sociedades. E, do todas as feis, as pri
meiras, as mais essencíaes, as mais vulgares, aquellas que 
mais intimamente. interessam á conservação das -sociedades 
humanas, são as .que protegem a vida ás crcaturas que formam 
o corpo social. A humanidade, hoje não se limita n protege~ 
os membros da grande família humana, estende mesmo a todos 
os, animaos os seus sentimentos de bencvolencia, de benigni
dade, erea·ndo ·com a crueldade irisULuioões protectoras de 
todos os viventes mais ou menos uteis, mais ou monos auxi
liares do homem no seu trabalho, na vida .que temos á face 
do planeta que habitamos. De maneira que a civilização toda 
c qualquer sociedade se mede, primitivamente, elementarmente, 
pelo respeito que cada um Governo qispensa á guarda e á 
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vida humana pelo vigor que dtí tís suas leis por intermedio 
dos seus tribÍ.maes e da sua policia. . • . 

E' contra essas leis que se estabelecem as exp1aco~s !m
postas aos homicidas, áquelles .que não respeitam o. prmcJpJo 
fundamental da conservacão humana. Quando, porém, os at
tentados · contra esses princípios revestem a formula incom
paravelmeúte grave de serem comme'ttidos pelos agentes da 
autoridade publica, de sere~ commettidos pelos fortes cont~a 
os fracos, de serem commcttJdos pela força armada contra CI
dadãos inermes, esses delictos assumem a gravidade que me
l'ecc da parte do legislador muito mais alta consideracrw, 
muito maior severidade. 

10ra, é o que temos deante de nós, no caso vertente: 
Oito ou 10 assassínios, praticados gratuitamente, estupida

mente, cobardemnte, barbaramente, contra oito ou -10 homens 
:inermes, .no convés de um navio mercante, durante uma ex
pedição armada. pelo proprio Governo, pelo· agente dp. l'orça 
nubiica a· quem o Governo entregou a guarda, a seguran(;a · 
e a conservação desses mesmos homens. 

Si, portanto, o Governo não queria o crime, si o Governo 
nfto é ·quem tinha autorizado esse crime, si o Governo sentia· 
deante dese crime a repulsão que todos sentiram, não era 
lioito a esse ·Governo hesitar um só momento em instaurar 
processo ao criminoso. 

O SR. ALFREDO ELLIS- Funil-o. 
O SR. RuY BARBOSA- Mas ·não fez; e quando; .após quatro 

annos de uma· impunidade acintosa, provocadora, 'insolente, 
ver·gonhosa para ·com o paiz; ,quando, após quatro a imos dessas 
irregularidades, se levanta no recinto de uma das Camaras do 
Poder Legislativo uma voz em de:l'osa da .iustica, tão cruel
mente sacrificada neste episodio tragico, ainda hesitareis; Srs. 
Senadores, vós ,que cooperacs na elaboração das leis brazileiras, 
.vós; obrigados pela Constituição da Rep'ublica ·a velar na sua 
execução, a quem as leis llasicns do nosso regímen impõem 
o dever fundamental de tomar contas ao Governo pelas suas 
prevaricar..ões, ainda hesitareis, e continuareis a hesitar até 
que se tragam a publico as graves provas desses nefandissimos 
crimes? · 

VOZES- Apo-iado. 
O SR. RuY BARBOSA- Quando, ante-hontem, aqui me oc

cupava com esse assumpto, fui interrompido pelo nobre Se:. 
nadar pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Victorino Monteiro·, qu~. 
em aparte, manifestou a· crença de que, si o Governo passado 
não procedeu com a severidade necessaria o immediata para 
com esses crimes, foi porque o Ministro da ·Guerra, o general 
Dantas Barreto, não lh'o consentiu. 

Tive occasifto de obseJ•var a S. Ex. que o general Dantas 
Barreto não ocupava o 1\finisterio da Guerra até o ultimo dia 

• 
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do Governo Hermes. Ao general Dantas Barreto sucecdeu o 
general Vespasiano de Albuquerque. · 

O SR. VICTORINO MoN'l'Eiao.- O general Meima Barreto foi 
quem succedeu ao general Dantas Barreto. . 

O SR. RuY BARBOSA- E' exacto. Succedeu ao general 
Dantas Barreto o general Menna Barreto; e ao general Menna 
Barreto succedeu o general Vespasiano de Albuquerque, dcms 
.ministros estes que certamente não. opporiam obices a que o 
marechal Hermes cumprisse o seu dever de mandar processar 
os accusados pelos tlrimcs do Satr:ll'ilc. 

. Conhece o· Senado perfeitamente a minha situação para 
.com o general· Dantas Barreto. Ninguem se oppóz mais ener
gicamente á sua- candiâatura ao Jogar que hoje occ.upa, nin
guem com mais energia condemnou, reprovou, flagellou os 
actos violentos pelos quaes o ·honrado general ;chegou ao go-
verno de Pernambuco. · 
· Para condemnar a politica do general Dantas Barreto não 
hesitei em collocar-me na esteira dos interesses da politica 
do· ex-Senador Rosa c Silva, meu Q.ntigo adversaria gratuito, 
inimigo meu, a respeito de cujas disposições, hostis eu me 
ac·.hava absolutamente edificado. , · 

Nos primeiros esforços com que tentamos penetrar o mys
terio da .questão do Satellite fui devo confessar., daquelles que 
conceberam contra· o entü'o !'rFinisü·o da Guerra as maiores sus
peitas e o 'julgaram directamente. envolvido nesses crimes. 

Creio que dessas minhas impressões naquelle tempo não 
fiz rebuços, não faÇo agora. Isso não tolhe, porém, que ho.ie 
as minhas impressões tenham mudado a esse respeito- e vou 
dar a V. Ex., Sr. Presidente, e . aos nobres Senadores, -os 
motivos- nem obsta que eu neste momento renda ao general 
Dantas. Barreto a ,justiça que merece pelo seu governo actual 
naquelle Estado, (apo·iado.ç) que ao menos sob .n aspecto eco
nomico administrativo e moral. .• 

O SR. ALFREDO ELLIS- E honesto. 
· . O sn: RuY BARBOSA-... tem· sido exemplo digno de imi-

tação, uma surpreza pal'a nós todos (apoiados) surpreza grata 
como todas as surprczas .. em que vemos a creatura humana 
evolver· do mal para o bom. · 

10 Sn. Ar,FREDO Er,us- Foi pena que não tivessemos a. 
mesma surpl'eza cm relação ao marechal Hermes. (Riso nas 
aalerias). · 

O SR. AzEnEoo-· E em .relação a outros salvadores. 
. o· Sn. · ALF~EDO ELLIS -.E em relação a outros salvadores, 

d1z V. Ex, mmto bem. (Rtso). 

O Sii. RuY BARBOSA- Hoje ó o Estado de Pernambuco 
um governo onde se pratica administrativamente a moraliclude, 
ondo se economizam os dinheiros publicas, onde se :Vê realizada 
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essa excepção que o puir. olha com oll1os ele inveja, ele um 
'l'hesouro ... 

O Sn. ALPBEDO Er.ms -. Que nü.o es!.tí raspado. (Riso) •. 

O SR. Vrc·r·oruNo ~IoNnrno-E o Eslndo ele S. Paulo não 
est(L raspado? 

10 SR. Ar. mm)() Er.r.rs.:.... Pelo menos esltL com os seus pa-
gamentos cm dia. · 

O SR. RuY BARBOsA-... m'n dia com seus pagamentos e 
com J•eservas para seus compi'Dmissos l'uLuros. · . 
_ Mas, senhores, como quer que se,ia, · nüo ·se t,rata aqUl 
de pessoas, e si, em relaçüo- a ellas, ha quem possa lallar com 
liberdade, mesmo ·quando se trata de salvado-res, eu cre_io .que 
neste ·numero me posso inscrever; graoas a Deus podere! dJzer 
que não capitulo com as minhas opiniões, ·com as minhas 

· idéas, com os meus compromissos politicas, jurídicos ou legaes, 
deante de. salvadol'cs de .qualquer cspccie. 

Os SRs. Ar.Fmmo ELr.rs Jl nummo GoNçAJ.vEs-·Apoiado; · 
O Sn. A. Azn:rmoo- Muito JJem. 
·o Sn. RUY BAnBns,\ -A homenagem .que acabo de rendei'· 

ao gorerno elo general Dnntas Bar·reto bem mostra mais uma 
voz {fUC eu não nutro preconceito.~ estu!Los contra os militares 
I(JJO-iados), e o que oti condemnei sempre foi a degeneracüo 
politica en-i que o elemento miUtar, na sua expressão genuína, 
é sempre o primeiro burlado, sact·ifieado e dosmomlizaclo. 

Mas ·de que se t!'ata aqui não [, elo louyar -a uns e .de 
infamar a. outl'os, é ele pr!!' r.m actividade o mecanismo .iu
ridir.o das nossas leis, para que o paiz :l'ique sabendo onde 
o~ tão os criminosos.. . · 

Os Sns. ALPHil_Do ET.Lifl 1~ Rmrcmo GONQAT.VES- Muito bem. 
O SR. RUY BAHBOSA - ... e onde se' aeham. os rosponsu

veis. Quae.~ ()IJQs se,iam, ou nfto o se.i, V. Ex. Sr. Presidente, 
IWov·avelmente não o saber((: nãf) o sabe o Senado .tambem. 
'Alguma cousa porém h a de que todos .nós sabemos: é de rqua 
grandes· e rimes existem: (• de .. que os responsaveis ·poJ•. esses 
crimes estão vivos; é de -que elles se a~han1 deritJ•o do ter'
ritm·io do nosso paiz, su,ieilos á ncr;ão das nossas leis; ó quo · 
os doeumentos comprobat.ivos desses crimes so acham no 'Ar
chivo Publico, nas Secr·ctarias, nas mãos· elo- Governo Federal; 
é que· a Justiça nfto se instaurou, porque. o Governo Federal 
não permittiu, porqun o Gove1·no .Federal ábal'ou esses do
cumentos, porque o Gove!'no Federal e1•a ati! hontem cumplicc· 
nesses attcntados. · . · ' 

O SR. Ar.l'I\EDO EL.r.rs- Os_ criminosos estilo s'oitos. 
O Sn. RuY BARBOSA- No tem bem, os nobre Senadores, 

pomo esta _questiio boje é diversa ela ,que era quando aqui ·a 
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eslabolámos ha quaLro annos quasi; pela primeira vez. Hoje 
ternos dOU$ elementos novo~ c decisivos, que operam comple
tamente a Lransl'oi'm[lção do sua physionomia, 

O ot'J'icial indigitado eomo rcsponsavol pelo horrorro~o 
crime requereu ao Governo a iuslallação elo processo qu.e clevm 
liquidar a sua responsabiliclado- o· capilfto i\lello pedm con-
selho de guerra. · · . · 

Consta-me .que o seu ajudante, ou immediato, o- official 
que auxiliou nessa expediçfto, requereu igualmente esse meio 
de veriJ'icacão da sua ,iusLiça. . 

Bem. Hontem aqui, de uma das cadeiras do Senado, o 
nobre Senador por Pernambuco, eujo nome peço licença para 
declinar, Si·. Ribeiro de Hritlo, veiu nos dizer que o _general 
Dantas Barreto se empenhava pela approvacão do meu reque
rimento, de maneira que os ·dous, considci·ados atli então como 
mais seriamente .inplicaclos nesses !'actos, um no caracter. do 
executor, outro no de autorid:l'de .superiora, essas duas indi
vidualidades estão ao meu lado, impetranclo a VV. EEx., Srs. 
Senadores, que lhes ele cm .o dr,safogo da vcrificaçfto · da sua 
,innocencia c da condemnação daquelles cu,ia situação ele pro
tegidos tanto os tem até llo,ie compromettido. 

O Sn •. ALFREDO ELr,rs- Isso é bem significativo. 

O SR, Rm.' BAnBOsA- Si o g·oncral 'Dan tas J3arreto deseja 
·a appro'\ração do meu requerimento; primeiro passo para a 
instauração do processo dos delinquentes dos homicidios do 
Satellüe, evidentemente 6 por.que o general :Qantas Barreto 
tem razões para estar certo de que a suà responsabilidade 
sahirá limpa na liquidação desse easo. . · 

Si o tenente 1\lello pede o conselho de guerra é porque 
tem consciencia de possuir elementos com os quacs julga poder 
estabe tecer a sua ilefesa. 

. Ignoro CJ.ual' seja; mas o que o publico inteiro acrcdit:r e 
o que li logico cni face. dessas 'circumstancias, logico, de uma 
logica irresistivel, ó ·que o que se receia é ·a defesa do 
tenente Mcllo, que o que se teme é que aquelln bocca se abra, 
é que aquell·e accusaclo se defenda, E si isso é o de que ~c 
te~e.. é poequ~. ha grandes criminosos, criminoSO's maiores, 
cuJa responsabilidade h a grandes interessados cni salvar, 

Não fechemos, portanto, os olhos tfquillo que ftodo o 
mundo vê, sabe ·e falia por toda parte c 1\ ·que se não querem 
o processo do tenente Mello é porque este se vae defender 
accusanclo o ex-Prcsiclenlc da Renublica e' o ex-~Iinistro dá 
Justiça. · , • , 

O SR.· ALPREDO ELLrs- A cadeia só 1'oi feita !)ara os pe-
quenos. . · 

O Sr. Presidente- Lembro ao nobre Senador que cst<í 
finda a horn do cxpodientp. · 

.. 
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10 Sn. RUY BARBOSA -'•Requeiro a proro!l'ação rr1abitual. 
Consultado, o Senadc; approvà o rc·querimento .. 

O Sr. Ruy :Barbosa:. (oontirmando)-.A falta· de justiça, 
Srs. Senadores, é o grande mal . da nossa terra, o mal dos 
males, a origem de todas as nossas infelicidades, a fonte. de 
todo nosso .descreclito; é a misefia. suprema desta pobre Nação, 
a sua grande .vergonha deante elo estrangeiro; é aquillo que• 
nos afasta dos homens, os auxilias, os· capitaes. · . 

A injustiça, senhores,. desanima o trabalho, a honestidade, 
o bem; cresta em flOr os espíritos dos moços, semeia no co
ração elas gerações .que veem· nascendo a semente da podridão; 
habitua os . homens a não acreditar sinão na. esttella, na for
tuna, nq caso, na; loteria da sortej_ promove· a· eles honestidade, 
promove a venalldade. . • · · · .: - · , . · 

o SR. ALFREDO ELLIS- Promo·ve'. a relaxação .. 

O SR, RUY BARBOSA-.... promove ·a relaxaoão, in8ufla a 
cortezania, a baixeza, sob todas as suas fórmas .. (Muito bem) .1 

De tànto ver triumphar as m;llidades, de tanto ver .pro
sperar a deshonra, .de tanto ver crescer a injustiça, de tanto 
ver agigantarem-se ·os poderes nas mãos dos máos, o homem 
chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter ver-
gc;nha. de ser honesto. (Muito bem). ·. · • 

Essa foi· a obra da Republlca nos ultimes annos. · 
No outro regímen· o. homem que .tinha .. certa ihodoa em 

sua vida era um homem perdido para: todo o sempre·- as 
carreiras P.oliticas lhe estavam fec'hadas. 1:lavia uma senti
nclla vigilante, de cuja. severidade todos se temiam e •que, 
acicesa no alto, · guardava a redondeza, como um ,pharol que 
mão se apaga, em proveito ela honra; da justiça e da mora-
lidade geraes. (~fuito bern). ' 0 · 

· Na Republica os tarados' são· os tarudos. Na Republicà 
_todos os grupos se alheiaram do movimento dos partidos, da 

· acção dos governos, da pratica das instituições. Contentamo
nos hoje com as formulas e apparencia, .. po·rque ostas mesm(} 
vão se dissipando pouco a pouco, dellas quasi nada ·nos res
tandc;. Apenas ternos os -qomes, apenas temos ·a reminiscencia, 

· apenas temos .a phantasmagoria· de. uma cousa que exiatiu 
de uma cousa que se deseja ver. reerguida, mas que, 1na reali- · 
dadc, foi-se inteiramente. (Muito bem). •· · · 
. · E, nessa destruição geral das nossas instituições, a maior 
de todas :ãs ruinas,. senhores, é a ruína da Justiça, collaborada 
pela acção dos homens publicas, pelo· interesse dos nossoS' par
tidos, pela influencia constante dos nossos governos. E, nesse 
esboroamento da Justiça, a mais grave de todas as ruínas é a 
falt.a de penalidade aos criminosos confesses, é a falta de pu
nição :quando se aponta um crime que envolvà um nome 
poderoso, indicado, que todos conhecem, mas . que ninguem . 

• 
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tem. iloragem de apontai-o 6. opinião publica, de modo que a 
· Justica possa exercer a sua acção saneadora e bemfazeja. 

Mas, ·Sr. Presidente, nesta eliminação mo·nstruosa do 
sentimento jurídico e . da accão judicial, nesse .des,envolvi
mento, rapidamente crescente, do principio de irresponsabi
lidade, dominando .o principio da responsabilidade- que é o 
principio fundamental .das · instituições · rep~blicapas :-porque. 
a Republica é o Governo dos homens suJ e1tos a le1, deba1xo 
de uma responsabilidàdo inevitavel, por seus actos, nessa eli
minação • da Oius.tiça pelos mais elementares de to~os os prin
cípios republicanos, o caso do Satellite avulta como o mais 
grave de todos os casos, como aquelle em que a nossa honra . 
maior enxovalho recebeu, em que a nossa dignidade se, sentiu 
mais humilhada, cm ,que os sentimentos da humanidade do 
paiz mais soffreram, em ,que a nossa civilização, deante do 
estrangeiro, maior ultrage padeceu. . · · . · 

.Que é o que vos peço, deante dessa infelicidade nacional, 
Srs. Senadores?· Venho a esta tribuna trovejar contra algum 
innocente? Pedir~alguma cabeça á Justica? Venho pedir . .alguma 
vinganÇa? "Quero alguma · desforra affrontosa inspirada por 
sentimentos apaixonados? Absolutamente. Eu venho implorar 
a· abertura dos tribunaes para o julgamento desse inqualifi
cav.el attentado- e, . antes de tudo, a abertura do grande tri
bunal da opini~o .publica pelo conhecimento desses papeis,.que 
ninguem :hoje póde ter interesse em esconder, sinão os ·cul

.. pados, ainda dessas atrocidades innominaveis. •· · · 
·· O capitão Mello quer ser processado, o general Dantas 

Barrefo pede a approvação de meu requerimento; logo, Sr. 
Presidentê, não restam na liquidação. deste caso sinão duas · 
individualidades politicas que, em relação a elle, se àcham 
compromettidas e que a respeito delle ainda não se pronun-
ciaram. . . . · · .· 
. Não .quero fallar no Sr. marechal· Hermes, no ex-Presi

dente da Republica: todos o indigitam como o maior· dos re5-
ponsaveis. nesse. facto; até onde porém ·chegar, nas suas ·ave
riguações, as diligencias particulareS,· o ,que, de todos os factos 
apurados até ho.ie, parece decorrer inquestionavelmente, é que 
o ·facto do· Satellite resultou das instrucções :dadas pelo Pre
~idente da Republica . e o Ministro' da Justiça ao official com
mandante do destacamento que. acompanhou aquella expedição. 
Nessa · affirmacão conco·rrem todos os que sobre esses factos· · 
se pronunciaram. . 

. Poderia eu· entrar em circumstancias particulares, que 
alguma luz sobre este acontecimento ainda viriam derramar; 
mas não o quero fazer, neste momento. . . 
. o SR. ·VICTORJNO 1\ION1'EIF\O- Para mim, é uma verda-
deira revelação. · · · 

O SH. RuY: BARBOSA - ~Ias as 1n:inhas informacões · não 
voem do amigos meus, veem daquelres. que trabalharam em 
torno· do Governo do então, seus amigos, officiaes· de terra e 
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mar, cujo testemunho tenno ouvido, ·cujo testemunho ainda 
})ontem ouvi em ·circumstancia elo·quente e grave. . 

·Nem se conceb"e que, depois· da indignação com 1que V. ·Ex., 
Sr. Presidente do Senado, !la quasi quatro annos, h a tres e . 
meio, nesta Casa, · protestou pela innocencia do Presidente da. 
:Republica, assegurando que ella ia irradiar, deslumbrante, no 
processo que o Governo mão se demoraria·· insta tirar; não se 
co-ncebe que, depois dessa indignação, em .que V. Ex., orgam 
fiador do chefe do Estado, aqui assim· se pronunciou; não se 
c'oncebe iCJUe elle se não apressasse em dar confirmação ás 
palavras do nobre Presidente do Senado, si essa confirmação 
pudesse resurtar da av'criguacão dos factos perante os tribunaes 
de justiça. · . · · 

Pois si. o Presidente da Republica era innocente; pois si 
o· Presidente da Republica nos mandava declarar que o crime 
se tinha commettido; pois si o Presidente da Republica affir
mava ter ·na sua secretaria as actas da execução daquellas 
victimas; pois si o Presidente da Republica protestava estar 
resolvido a abrir o processo immediatamente; pois si .o Pre
siednte ·da RepuQlica, do seu arbítrio, da sua ·vontade, de um 
acto seu, de um seu movimento, dependia unicamente o pro
cesso, a luz, a averig'uação da verdade, por .que é que o· P·resi
dente ·da Hepublica fechou om suas mãos e não deixou brilhar, 
em sua del'osa a justiça da sua innocencia, a salvação da Jus
tiça,. que lhe. assistia? 

• ,o SR. Ar;r.•nEoo ELLIS- Para lavar as manc:has da af-
úo)lt~ .. · · ' 

0 SR. RUY BAHBOSA- Não é, . pois, ao ex-Presidente aa. 
Republica que mo refiro, ao ·dizer· que só hoje duas potestades 
vejo interessadas ... conservacão deste segredo, que. só duas 
potencias politicas, indigitadas como 'nelle -envolvidas; ainda 
não se pr.onunciaram. Refiro-me ao então Ministro da Justiça, 
hoje Prefeito do Districto Federal; refiro-me ao então Ministro 
da Marinha, actualmente Ministro da mesma pasta. ' 

O Sn. VrcTOniNO ·MoNTE!Rd-Mas ·elle não. era Ministrt) 
dt~ Marinha naquelle tempo. Estava !la Europa. · · 

O Sfi •. RuY BARBOSA- Não era ·MinistrO' ·da -Mari·nha nesStl· • 
. tempo; mas :quando, o anno passado, já Ministro da Marinha, 
mandou abril• inquerito a respeito da administração da · sua 
pasta, exigiu· da commissão por elle nomeada, e sumiu no 
seu bolso, dous documentos classificados no inquerito como 

· reservadissi(tlos, os documentos ns. ô9 e 73, na importancia 
.. de 32 contos de réis, em que o Ministro da Justiça daquelle 
tempo solicitava dinheiro do Ministr() da Marinha, para a ex
pedi~ão do Satellite. E' uma cumplicidade posterior ao facto, 
a cumplicidade daquelle .que se mancommuna para encobrir os 
crimes. . · · . .. 

Eis porque não hesito. em me referir ao Ministro da Ma
rinha junt::lmente com o então Ministro da Justiça. 

. . 
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O serviço que os nobres Senado-res com . os seus. a~igos 
lhe podem. prestar, o unico serviço real, o umco _serviço Jma
,ginavel, i! o dese porém a meu lado na reclnmaçao. que, estou . 

. fazendo ·para ;que os documentos desses factos,_· tr~~:z1dos a prc-
. &enca do Corpo Legislativo, evidenciem. a in,!ust1ça com qw~ 
até. ho.ie os membros do GO\'emo Hermes íoram acc:usados 
de co-réo nos crimes do Satellite. . 

o SR. VIC~'ORINO MoNTEmo- Absolutamente· uão tem res-
ponsabilidade. · · . . 

<O SR. MoNIZ FnEmE- Apresente os documentos. 
O. SR. VICTORINO MON'l'EirtO- Que documentos? Não póde 

haver documentos, porque nessa occasião o. Sr. Alexandrino 
de Alencar estava na Europa. 

O Sr. Ministro da Jqstica nada tinha com a excursão do 
Satellite, que estava suJeito a outro ministerio. E' preciso 
forçar a interpretação ou então ter força muito energica de 
imaginação. · . ' . 

·O SR: RuY BARBOSA -·Agradeço ao nobre Senador. Clas
sifique V. Ex .. como entender as mi.nhas apreciações, eu. as 
mantenho elljl sua integridade .... 

9 ~R. :VICToRINO l\~ONTEm:o- E eu mantenho. as minhas 
convwcoes. . · 

0 SR. RUY BARBOSA-· E eu VOU dir,er a V ... Ex. porque::. 
é um desses assumptos em que tanto mais nelle se mexe, mais 
a infecção contamina a atsmo·phera. . . 

Todas as. circumstancias· constantes até J10je a respeito . 
de factos que culminaram nos crimes do SatelUte concorrem, ' 
conspiram em nos levar a convicção de que essíl medida foi 
tomada e deliberada 'entre o- Presidente da Republica e o 
Ministro ·da Justiça, com exclusão dos outros membros do 
Governo. . . · 

· · Vêem VV. EEx. que não falia de visu, lflão. fallo de 
sciencia propria, e, si estou errando, a responsabilidade peJcig 
meu erros é daquelles que continuam a querer manter as 
trevas sobre este assumpto .(apoiado.!); si. a ,iustiça airida esttí 
indecisa, si as accusações pairam ,sobre muitas cn!Jeças é por
que não se faz a publicidade, que é ·a lei fundamental dos bons 
regimens. , - . · . 

E eu .sou este bom republicano de ·que se falia de bocca •. 
cheia todas as . vezes que tem de defender um afilhado, sou 
o . bom republicano, quando não ousa vii.· dizer aos ·nobres 
Senadores que faltaram ao primeiro dos seus deveres, oppon
do:-se pelo modo·. mais accintoso a esta· publicicla'de, que é a 
lei fundamental, é a lei sagrada sob este regimen. · 

. Eu. peço a luz e os nobres Senadores ·querem as trevas· 
eu peco a .iustiça e os ·nobres Senadores querem a duvida· eu 
P.~co. a verificação da yerdade e· os. npbres Sonadores ;.querem 
·a confusão. · · ,, . ......... . .....•. . .... .. ·•·-.UI 
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Grnr;as a essa obscuridade, mantida pelo interesses do 
Govemo passado, que se oppôz a que se abrisse o processo, o 

,,que se diz até hoje, é que a parle do Ministro da Guerra 
neste negocio consistiu no· seguinte: ao Ministro foi ·requi
sitado um destacamento pam guardar a expediéão do Satellita. 
e foi requisitado igualmente um oi'ficial que a commandasse. 
O tenente illello era um 'ofl'icinl conhecido pela sua bravura. e 
obediencia. Dstinguiu-se em Canudos, sargento ainda, peia 
intrepidez, com 1que 1·equereu expô r a sua vida· para tomar 
uma trinctieira aos jagunoos ·rebellados. · . . · 

Attendido pelo seu general, marchou bravamente e {lOD
quistou à honra de vencer .. Dahi em diante, conhecido o, seu 
·no mo por esse feito d!armas, esse official ·se. assignalou pelo 
espírito de Subo!·dinação, de disciplina c de obediencia que o 
tornaram conhecido entl·e os seus superiores, de modo ,que 
,quando no momento grave se requisitou do Ministerio da· 
Guerra um off'icial para commandar uma éxpedição melin
drosa e 'reservada, a indicação cabia naturalmente sobre esse 
official. Eis ao que me informa, ao que me assegura, ao que 
me 'tem protestado até hoje a .parte do Ministerio da Guerra 
de então, na expedição do Satell'ite. 

Quanto ao Mihisterio da Marinha, esse não foi absoluta
mente ouvido sobre o caso. Apenas teve 'de intervir, quando 
mais tarde o Ministro da Justiça lhe requisitou a quantia de 
que tenho i' aliado, de 30 ou 32 contos, para essa, expedição .. 

Esta circumstancia, porém, junta ás outras, vem· ainda 
mostrar .que não foi nem O··Ministerio da Guerra nem o' Moinis
terio da Marinha o centro das medidas· tomadas para se or
ganizar a expedioão .dó Satellite; foi o Ministerio da Justiça. _ 

· Deste . partiran;t as medidafJ, as providencias,. os actos, e é 
bem claro qtie si não fosse o Ministro .da Justiça, o admini~tra
d!Jr por cuja conta houvesse. cor~i4o essa exped,icão, não teria 
s1do elle .quem .reclamasse do Mm1stro da Mannha o contin
gente de que 'se falia. · · · . · · . . . . · · 

Continúo, portanto, a dizer que o unico servico com que 
os nobres Senadores, membros do partido em maioria nesta 
Casa, podem honrar os seus amigos accusados nesta lique
dacão é o de' concorrerem commigo para que o Senado tome 

: conhecimento dos papeis concernentes a esses factos. 
Os Sns. ALFRÉ:Do ELLIS. É RIBEIRO GoNÇALVES -. Apoiado, 

· O Sn. RuY BARBOSA -. Attestar a sua innocencia ?'I Mas. 
>pelo amor de 'l~eus I Affirmar que elles se acham .limpos de 

culpa ? 1 Mas, senhores, acabemos então com os tribunaes para 
. os ministros, para os funccionarios . publicas, para todas 

as; autoridades. · Q!lap.do alguma. for. arguida neste pa:iz . 
de haver commett1do algum cr1me, basta um Deputado 

· ou um Senador se levantar para dizer, em· seu nome 
ou em nome da parte· que for accusada: é 'Um typo de 
innocencia e de virtudes. .. · · · . . , 

· Não, as nossas attestacões não constituem provas, sinão 
.di-ªJ;J,~ qos ~ribun1J..~S h.abilitªdos. Jila.r~~< jlllgar~m o~ !l~igo,s · 

.. ~ ~··· - ·- · .. 
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do· governo H·ermes, os nobres Senadores não podem ter a 
iseMão necessaria para que a sua simples aff1rmação sc.ia 
considerada como prova absoluta e definitiva da innocenci:J. 
dos accusados, nem nunca se praticou isso em nenhum paiz 
livr.e do mundo. · · 

· ·os Sns . .ALF'REoo ELLis E RIBEIRO. GoNÇALVES - Apoiado. 
· o Sn. RuY· BARBOSA - Por mais Ümp.os que sejam os 

homens por inais honrados que sejam os administradores, 
por mals geria que seja a pratica da virtude, nunca se disse 
que o simples. testemunho de um membro do parlamento ou 
de um homem politico, ou de um alto funccionario, ou de um 
grande estadista basta para estabelecer a innocencia' de um 

· accusado por crimes graves, de um funccionario envolvido em 
eulpas de. qualquer natureza. . .. 

· Sj a formula do nob.rc Senador pelo RJO Grande do Sul · 
· é verdadeira, u,;abemos c,orn a .iusLic·a, que os crimes contra 
; a Fazenda publi-ca, os m·imes contra a honra do Estado, os 
crimes contl'a a seguran·ça da Naoão, em vez de . serem jul-

. gados n,os· tribunaes, em vez de passwrem peJo Tribunal de 
· Contas, pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelos tribunaes 

federaes, . seja:m aqui julgados por indicações, requerimentos 
· ou moções na Gamara dos Srs; Deputados ou na Gamara dos 
Srs. Senadores,· e está feita a justiça brazileira. 

O Sn. Vrci~·onrNo MoN'rmno- Perdõe•me ·V. Ex., eu não 
enunciei forl)lula alguma·.. · · · ' 

O. Sn. RuY BA!Ulo'SA - Vou terminar, Sr. Presidente, vou 
tCTminar dec!al'ando que si fôl' necessal'io retirarei o 4' e o s• 
itens do meu reqlllerimen.to, embora não veja nenhum motivo 

. sel'io e .iustificavel pam me imporem· essa mutilaoão, ou que 
a votacão deli e pedirei que· se faça por partes, para que aos 
'nobres Senadores fique o arbitrio de o votarem nos topicos 
em que ·o consideram admissiver e o rejeitaram nos pontos . 
em que. o considerarem rejeitavel ... · 

'Vou, pois,. termina11, SI'. Presidente, Vote ngora o Senado 
como· entender. Por sua honra deve crlll' que não votará 
como. querem pe!'suadir a que . vúte. · 

. Mas, si o fizer, não. é a mim que humilhal'ú, ·que Qffen
dorá," que .. ffiâ!l'oará;· é a si mesmo, na sua existencia. moral, 
nos ultimos. !'estos da sua respeitabi)idado, nos ultimos de-
veres da ·sua .honra. . . . . 

Em vez, pol'ém, de matar essa questão, .lhe dará uma 
vida nova, e começo de uma vida maio!'. . . . · 

. Com o voto que fizesse •eahir hoje o meu l'equerime·nto, 
se auferia· uma campanha, de que eu tomaria a iniciativa, a 
deante.ira. Amanhã ouvirieis soar aqui ma·is vib!'ante de que 
nunca o clarim da justiça, chamando, niio os politiqueiros, 
não os incumveis da cor!'upcão, ·não as almas · ignavas 
dos pervel'tidos, não essa· politica -.dep!'avada, avariada, ·mi
seranda, m~s a socie-dade bl>azile.i-:ra, a mocidade brazileira, as 
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familias brazileiras, nossas irr,nãs, . nossas mães, nossas mu
lheres, nossas l'illlas, todos os que sentem, lodos os que ti·a
balhmn, tbdos os que sof!'rem1 todos os que amam, todos os 
que· se presan1, tí campanba: .aas. consciencias. · · · 

· E a bandeira com que se agitaria essa campanha, seria o 
ensanguentado sudario desses mortos, cujos. c-arpoa o oceano 
s,epultou e cujos assassinos o governo Hermes se ergur. agora 
aqui, pos.Lhumumente, paru envolver na prolecqão d11 sua cova 
deshonrada. . 

Cairia hoje, sim, o meu requerimento. i'llas, do amanhã 
em deante, eu o renovaria sessão por. sessão, dia por dia, 
tantas vezes quantas o rejeitassem até o fim desta ~rssão le
gislativa. E, no anno que vem, si eu voltasse a e.sta. Casa re
eleito, si . es~e 'anno "aCabasse Vencendo aqui os matadores\ os 
scelc.rados, os padrinhos dos· scelerados e dos mat:ldores, no 
nni10 que vem, ao abrir-se a futura sessão legislati,•a,· o meu 

. primeiro acto seria apres,entar de novo ao novo Congresso o 
meu requerimento,· não enfraquecido. pelo tempo, não desmo
ralizado pelos revezes, mas bem longe disso,· mais solemne, 
mais iínpeÍ'ioso. Se•ria passivei que o novo Congressp eleitO',. 
seria possível que a CamaPa dos Senadores ·renovada, molho- · 
rada, reanimada por uma eleição concluida sob· as influencias 
de liberdade e regenepaoão, que o Governo de agora ·annuncia, 
esposasse a · causa dos carniceiros do Satellite, grandes e 
miudos, a causa do governo covarde e trnicoeiro .. ho,ie morto e .• 
remorlo,' 'que occupa a sua responsabilidade '·sob a dos infe-
lizes e~ e cu tores das suas -ordens? Seria possíveL? · · · · -

Mas então só restaria á minha sinceridade, ao meu ci
vismo, á minha honra, aos meus sentimentos · de homem e 
christão, uma attitude: a de' renunciar o meu mandato, para 
não continuar a pertence~r a um corpo .de legisladores· que 
violem abertamente o Codigo Penal, que inaugura o .culto do 
homicídio,· que transforme a politica no valhacouto. da fero..:, 
cidade, que éxcluam. do Parlamento a lei, a •humanidade, a. 
civilização, que recuse acintosamente o desfprco da justiça 
ao clam01r do sangue derramado.. · . · · 

Ahi tendes, Srs. Senadores : .ou eil ·eliminaria da politica 
brasileira esse ,crime ou esse me eliminaria da· politica brasi
leira. Para. mim, pwra as minhas convicções, para as minhas 
crenças, para o meu pudor, não ·i:loderia haver Jogar em uma 

. assembléa, que se desembaraçasse de todos os .'seus deveres, 
pn,ra se transformar cm estaleiro, onde o navio · phantàsma 
pudesse entrar embandeirado com o contrabando dos seus dez 
cadavcPes no .bojo, para lavar com a nossa cUmplicidade o 
sangue do morticínio, que ainda lhe mancha o convez.. , -· 
. Atll ahi, penso ainda teriámos muito que -trabalhar, 

Srs . .Senadores, muito que batalhat' e muito que ver ... Porque 
a ·nossa nova causa era então muito simples.' Não so trataria 
de appellrut• pam esses · altos ideaes que as multidões nem 
sempre comprehendem. o de que se trataria, em.de organizar 
uma batida. em nome,dos interesses máis sensíveis .ele todas 
~s creaturas viventes, contlra o regímen dos sánguinarios, 
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conti·a; a poliLica dos algozes, contra' a 'olygarchia dos eanni
baes., Até hontem a 1.10ssa bandeira flJ'a de guerra a?s. cor'ruptos. 
De amanhã em deante seria de guerra aos assassmos. 

· Basta, Srs . .Senadores. ·E' a hora do voto; ~las, antes de o 
üardes recolhei-vos, escutae a voz de Deus, c, s1 houverdes de 
negar ,justiça ao sangue que por ella clama uos eilos, lem
brai-vos que ·ainda nos restará, para a nossa vingnaca, para a 
nossa desforra, para O llOSSO tri1,1mpho, a ,iustioa dOS -VOSSOS 
1·emorsos, a justiça da opinião, a justioa da Providencia, a 
quem uão escarpam os que escaparem á de sua conscioncia e á. 
do horror de seus .semeH1antes. · (Muito bem; -muito bcm .• 1 

P.almas nas galerias. ) -···· . ' . . 

;· O Sr. A. Azeredo-Pcco a palavra •.. ' " ' ~ ~· ' . " 

, , . O Sr. Presiden~e-Não .p_osso dat• a palàvra a V. Ex. 

O Sr. A. __ -Azeredo ~Peco _a palavra para uma explicação 
· pessoal., . '" 

_ O Sr. Presidente- A discussão . tem d~ ficar adiada .• 
Para tratar do assumpto em discussão só a hora do cxp~dientc 

'é apropriada; •fóra. dahi, si V. Ex. fallassc pa~·a uma expli-· 
caoão Ilessoal, introduziria üma .corruptella na pratica do Re
gimento. A explicação pessoal só póde ser feita cm termos 
breves, não tomando mui·to tempo. Eu :pediria a V. Ex .. que, 
para a boa · ord~m a regula'l'idarde dos nossos {.rabalhos; dei-
xàssô. para amanhã as suas e:z;pljcacõ!)s., · · . · 

O .Sn •. VICTORINO MoN'rEI<n.o- O ilhistre Senador pela 
Bahia, j ú tem, algumas vezes se soccorrido. dessa praxe · da . 
explicação pessoal, e .o Sr. Epitacio Pessoa, ainda~ lla bem 
pouco tempo, Lambem o ~cz. · 

O ·sR. Pnr::siDEN'J'E ...:....Eu dcse,io, quanto possível, executar 
a lei da Casa. Si os Srs Senadores ent.endem que a lei da 

_ Casa, em alguns pontos, ·é insufficiente, cst;i cm suas -mãos 
refm;-mal-a. Eu nada posso fa1.er, na minha qualidade de pre
sidente- do Senado. E' a •Commissão de Policia que compete 
resolvar.. Por mim, estou resolvido a eumpril-a · á risca c 
espero que VV, -EEx. me prestigielll, neste papel. ' 
'- 0 SR. RUY BARBOSA.:.__ V. Ex. !Ue concede a palavra pela: 

ordem·... . ' . . . · . 
O Sn. PRESIDEN~·E- Perdoe-me V. -Ex., estou decidindo 

sobre o pedido de palavra que :f'ez o nobre Senador por 1\!atto 
- G'rosso., ·;,. · · 
'. . ., . 

Diz o ar L. ·3ü. do Regimento: 
i ....• 

' . 
' ' '• 
' 

«O Senadoí· que quizer e:11pJi.car alguma expressão 
que niio se tenha ·tomado no seu verdadeiro sentido ou 
narrar um facto desconhecido qup :venha ao cn·so da 

Vol, VIII • 10 
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questão poderá fazei-o uma vez .. Néssâ hypotliesê, 
porém, não lhe será permittido · exc!3der .os limites re
stt'ictos da explicacão ou narrativa do facto para que 
haja obtido a palavra., . · . . · . . · · • 

Si V. Ex·. quizer cingir-se aos termos déste artigo do 
Regimento, na sua explicação, eu iJ.he concederei a palavra. 

. O Sn. !A! AzEREDo - Não pód'e ser no fiin dia ordem do 
dia? · · · . . . , · 

O Sn. PRESIDENTE - Não é possível, porque ha mataria 
na ovdem dO·dia. O Regimento é expreSE•O. Isso só é permit-: 
!Lido quando a materia da ordem do ·dia sé compõe de trabalhos 
de Commissões. · · 

. O Sr. R.uy Barbosa (pela ordem) ,.... Eu não tenho sirião · • 
o ma.ior interesse em que o honrado Senadl)r por Matto Grosso 
me dê a resposta que· entender; mas si, como V. Ex. acaba 
de deCilarar, não lhe assi~te pelo Regimento· direito a fa!Lilir 
na di.scussãl), porque o ·Regimento só ·permitte fali ar duas v e-: 
xes ao .autor do requerimento apresentado, . o que se segue 
disso é que, não havenda quem peça a palavra, deve· .-.er eMer
rada a discussão para se proceder á .vo.tação immediatamentc, 
ficando a explica.oão· pe!esoal para depois dessa votação. 

'i • . 

. O Sr~ Pinheiro .Mâchado. (pela ordem) - Sr. Presidente, 
devo declarar a V. Ex. que, pedindo a pala\Ta pelá ordem, 

. eu reconheço, .aliás que estou. fóra della; mas fil-o intencio
nalmente, para levar ao conhecimento de V. Ex. uma. recla-
mação. ·. .. 

· O Regimento é expresso, não admittindo que a· hora do 
expedieJtte seja prorogada siniio por meia hora. Esta meia 
hora já foi requerida pelo illustre Senador pela Bahia, que 
a esgotou. O dispositivo do. Regimento não admitte absolu
tamente ampliação: esgotadas a hora· e a prorogação reque;
rida, nenhum Sr. Senador poderá uear da palavra,, nem mes
mo para explicacão pessoal. Esta: tem sido a:. p·raxe ininter
ruptamente seguida pela .Mesa, em obediencia expressa ao 
Regimento. ·.. . . . . . · 

Quanto á questão que acaba de levantar o illustre se.:. 
nadar pela Bahia, S. Ex. tem ·inCliscutivelmente toda· a ra
zão, dizendo que só o autor .do requer·imento póde aobre elle 
faJlar duas vezes. O nobre Senador por· Matto Grosso, e 
certo, já hontem se L'eforiu ao requerimento,. aliás. sém ·pro
priamente o discutir, pois S. Ex .. até declarou. que desrstia 
da palavra, dizendo apenas que votava. contra a materia. ·-. 

Peco a V. Ex., Sr. Presidente, que me considere inseri
pio no expodiente .do amanhã, para fallar sobre o requeri
.mento do illustl·e Senador pela. Bahia.. . . 

O Sr. PresideP.te - V. Ex •. será attendido. 

"'I 
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· O Sr. A .. Azeredo '(pala ordam) - Sr. Presidente; eu de
sejava dar uma oxplicn~.ií.o pcsson !, immediatnmente, ao emi
nente Sena.der pelo Estado du Hnhi.n. Achando-se, po~ém, es
. gotada a hora do expediente, o não podendo mesmo, na· opi
nião de S. Ex., usar mais da. rmlavra a respeito deste assum
pto, declaro que, estando na ordem do dia o projecto de fi
xação do forcas navaes para o proximo exereicío, aproveita
roi essa opportunidade para u cxplicaoão que desejo dar. 

O Sr. Presidente - Achando~se esgotada a hora da pro
rogacão do expediente, fica adiada a discussão do requeri-
mento. · 

ORDEM DO DIA 

. VoLaoão, em 2~ 'discussão, da proposiçã.o da Qama,ra. dos 
iDeputádos n. 38, de 1911, abrindo, pelo l\finisterio da Fazenda, 
o· C'redilo cxtra•ordinario de 24 :007$437, para· pagamento ao 
2" ten~nLe do Exercito Pedro Rodrigues Barroso, em virtude 

'de sentença Judiciaria e determinando que, sempre que a 
União for condemnada por lesão de direitos in'dividuaes, o re
iJ.lroserutante d'a Fn:zenda Nacfonal proJ}orá acção ril.gressiva 
contra a autoridade que deu motivo á condemna~o. · 

Approvada. · 
E' igualmente' appro~ada a seguinte 

EMENDA 

«Modificado assim .o nrL 13, § 14, da lei u: 221, de 20 
de novembro de 1894.~ · 

\ 

O. Sr. Pires Ferreira (pela :o1•dern) requer e 6 · Sen~do 
concede dispensa do interstício para a 3• discussão. · 

· Votaoão, em 's• discussão,' da proposição da Camara dos 
Deputados n. -13, do 191-1, ,abrindo, .pelo Ministerio do Interior, 

·o 'credito.· de 20:399$996, supplemeutar á consignacão cOffi
ciaes aggregaclos» do art. 2" da lei n. 2.842, de j.anei·ro de · 
!1914. . . . . . . . . 

Approvada; ;vao á Com.missil.o de Redacc;ão. 
· Votação, em 3,' 'discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 19, de 1014, abrindo, pelo Ministado do Interior, 
o. credito de 62 :000$, supplementar á consisnaoão «!?ara offi- . 
C'laes e ptla{ins que se reformarem» da verba 15• do ·art. 2•,, 

· , da lei n. 2. 842, de janeiro do corrente anuo:. · 
Ap'provada; vne ser submettida á sancção. · 

· Votação, em :J• discussão, da proposição da Camara. dos 
Deputados n. 66, de 1014, abrindo, pelo llfindsterio do Interior, 

· 9 oredito extraordinllil'io de 13 ;.H·2'$.905, JPara pa,ga.m~nto ao 
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I 
pessoal djspeúsado do I.aznrcto •rumandaré e para .a:tlendcr ás 
dcspezas l!Om a conser·vação ·do rel'e!'ido edificio. · 

· Ap[H'Qvadn; vne ser submettida· á suncç.ão. 

l'IXo~{' .. :\.0 DA 1'01\ÇA NAVAL PAllA 1!1115 

2' dj,scussão da. .proposição da Camara d:os Dep'utOllos 
. n. 42, de 1911L, fixando as l'oroas navaes para o exercicio de 

HH5. 
Approvada. 

O Sr. Pires Ferreira requN e o Senado concedo dispensa 
. do interst'icio para a 3' discussão. 

O sr: A. Azeredo- Sr .. Pr·esidcnle, o rrieu intento' 'V.· Ex.,· 
viu assim como o Senado, era responder ao emin:ante Senador 
pela Dahia. Não se achando S. Ex., presente, naturalmente 
porque se retir.o.u para a sua residencia, sou forcado a_ adiar 
a minha resposta· para am.anhã oti para. quando · mr· mais 
opportuno. · · ... 

O Sr,' Presidente - Estando esgotada .a; ordem do dia, 
you levantar a sessão' 

Designo pura ordém. do dia ãa seguinte: , 
3' di;,scus~ão da proposi~.ão da Camara dos Deputados,. 

n. 112, de 19H, fixando as i' o roas navaes para o exercício de 
I!H5 (com pm·ecer fa·voravel .da Co.rnmissão de Marinha e 
·GwJ.rJ•a) ; · 

2' discussã.o da' proposici1o da Camara dos. Deputados, 
n. 8, de· 1.913, autorizando o Pr.esidente da 'Republica a N!Ín
Lcgrar o chefe de secção da Alfandega· do· Rio de Janeiro Lu
cas Antonio .Ribeiro Behring; no oat·go de que foi dispensado 
por• neto do Mini·str.o da Fazenda, do Governo. Provisorio 
(com pareceres: favo1'avel da Comrnissíio de Finanças c of· · 
{cl'cccndo eme.ncla. tia de Just·íça e Leoislação); . 

~3' aíscussão da pi·oposicii,~ da Camacr-á dos Deputados, 
n. H, rln 19!.4, abrindo, pelo 1\!.inisLeii'io da !\farinha, o credito 
de. 68 :H6$7GO, pa:ra· pagamento de despezas com a canhoneira 
;lhssõcs, sua docagem, e dundo outra.s providencias (com pa-

. ~i:cel' javm·cn,cl da Comin·issão de Finanças) ;· 
3' discussão .da proposicão dá .Camm~a' dos Deputados, 

n. 5G, de 191-i, ab!'indo, ·pelo Ministcrio da Fazenda,, o credito 
espeeial 'Cl,e 5:3.30$295, para oceorret• ao pagamento dervido á 
]), Antonia ·Víriata' de Medei!'OS, pm· ·deposito feito IlU Ca.ixa 
de Orphãos de Sobral, no Ceará (com. 1lU1'cce-r tavoravel dn , 
Commissão de Finança~); . ' 

3' discussão. da proposição da Camar.:JJ do;; Deputados, 
n. 61, de 1.9H, abrindo, pelo MinisLerio da Agricultura. o 
Ql'.~'diLo .espGciu! do 33 :350$633, pura pagamento de l'unccio- · 

• 
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.. nar'ios dispensádos do serviço no exercício de 1!H3 (com pa-
1't:cm· [avoravel ria Comnâs.1·t1o de !'inaul}as)-; 

3" cliscuRsão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 71, de HlH, abrindo, pelo i\Iinistcrio da Agriculturn, o 
r:rccl.ito especial, de 77 :922$350; para pagamento a Antonio 
Db·s da Silva, pela consl.ruccão de um Posto de Observação c 
Enfermaria Veterinaria, cm BeiJo Horizonte (com pa1•cce1• [a-
voravel da Com missão de Finanças) ; . · . . . 

3" discussão da proposição ·da C::Ímnrn dos Depu Làdo~. 
n. 7(i, do :LO'J!,, abr•índo, pelo Minisl.erio da Fazenda, o cre
dito cxtraordinario de fi :!H0$000,- afim de attender ao paga
mento deprecado pelo Juiz da· 2" Vara, em favor de Scrnphim 
Gonçalves Nogueíra, invenl.a•iante do .espolio de .Tosé de Sou1.u· 
Costa, ·e~-agen te do Corre lO do largo da Lapa (com Jla1'ecct• 

· . favo·ra.vel da Cornn!'i.w1o de Pinan(!as) ; 

3" discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 38, do HJI<l, abrindo, pi:llo <ll'linisteJ·io' <ln l<nzenda, o cre
dito cxt.raordinario de 24 :007$!t:37,- para pagamento. no 2" tc.
nente do ~xcrcito Pedro Rodrigues Barroso, em virtude ele 
sentença juclicial"ia, e determinando quê, sempre que· a União 
t'õr condcmnada pot• lesão. de direitos individuaes, o repre
sentante da ]'azenda Nacional proporú acção regress.iva con
tr'a n autoridade que deu moLivo ·:i condemnnção (com JW1'e
ce•res: . da Comndsst1o dtf' Justic:a c L~uislaçüo of(erccendo 
emenda t~ [avoJ•a·vcl da de .F''inanl}as). 

. (• . 
J,cvanta-se a. sessão ús · 3 horas c .\o· minutos. 

I 

·J79' SESS1, EM IS DE DE7.EMBRO DE lOJ·i 

PRESIDENC!A DO SR., URBA."lO SANTOS, PRl~SlDEIX'J'E 
' I, ' 

1\' 'L hora da. ··tarde, presente numero legal, abré-se a 
sessão, a que concorrnm os Srs .. ,Pinheiro Macliado, ArauJo 
Gúes,-Pedro Bor·ges, !l'letello, Gon1.aga .. Jayme, Ga!JJ'iel Salgad•, 
·Tol'!'IJ; .LJIUl'O Sodrú, Ai-thw.· Lemo~. Indio do Bt·azil, Mendes 
dt; AlmeT'da, Pirns Fert·eiJ•a, Ribeiro Gonça!vo,, Francisco S:í, 
Thoma1. Aceió!y,. Epilacio Pessoa, Wa!J'redo Lr.al, Ribeiro dn 
Bl'itto, Gomes Hibeir·o, Ag-uiar o Mr.llo, Luiz. Vianna, José. Mar
eellino, Huy·'Bat•bosa, João Lui1. Alves, Be1•nardino Monteiro, 
Moni1. Preir·o, Nilo Pecanha, ·Et·ico Coelho, Alcinclo Guanabara, 
Augusto de Vasconcellos, . .Bueuo de PaiV'Il, .Bemardo Monteiro, 
.\IJ'redo Ellis, Francisco Gl~·corio, ·Leopoldo .de Bulhõos, José 
i\!url.inho, A . Azer·edo, Abdon .Baptista, Hl'rcilio Lu?.. r. Vi-
elol'ino Mouteil·o (.'tO). · 

:Deixam de coniput•t)cér·, com ca~sa :iu;;tificacln, os St•s. 
Silverio Ner·~.; .José 1~u1.ebio, Gervasio ])assas, A:nton i o de Sotiza, 
Eloy tio Souza, Cunha Pedl'osa, Sigismundo Ciont;a[ves, · Gon-
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calves Ferreira, Raymundo de 1\iirandn, Guilherme Campos, . 
Lourenco Baptista, Sá Freire, Adolpho Gordo, Braz Abrantes, 
Alencar Guimarães, Generoso Marques, Xavier da Silva e Joa-
·quim Assumpciio (18). . . 

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

O Sr. ~" ~ecretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. 1• Secretario da· C amara dos Deputados, 
· . rcmeLtendo a seguintó pro~osicii~: · · 

N> 89-1914 

O Congresso Nacional. resolve: 
Art. L" JPica relevada de· qualquer prescripcão, em que 

possa ter incorl'ido o direito· :\ pcrcep(;ão do montepio insti
tuído cm favor de D. Maria' Amalia Buleão Vclli)so por seti 
marido, o ,iuiz de direito Dr. Pedro Moniz Leão Velloso, para 
o fim de t·ccober a· pensão· a que tiver direito, da data da 
presente lo i cm deantc, pagas as contribuições atrazadas. 

Art. 2." Revogam-se as disposit}õos cm contrario. 
. ' ' ' Camara elos Dnputados, 17 de dezembro. de 191oL-As· 

tolpho Du.tra N·icado; Presidente.- Antonio S·imeíio dos Santos 
Leal, :t• Secretario·.- A.rm:ibal B. de :J'oletlo. 2•. Secretario in-
terino.- A' Com missão de Finanças. · 

~rolegraJÍ'Jma rlo1 Sr .. Senador Gonçalves Ferreira, partici~ 
panda ;que, por se· achar. en:fermo, deixa de comparecer ús 
.snssúes.-· .Inteirado. 1 · . · 

Requerimento dos. Srs. JanowiLzer, Walllc & Comp ., soli
eitando a manuteueão, ·DO or(lamentci da receita, da taxa que 
vigorava .até .1913; rllfercnl.e ao imposto cobrado sobre !anca-' 
peJ•fumcs.-,A' .Commissfio 'de Finanças. · . ' 

O Sr. 2• Secretario procede á lcitum do seguinte 

PARJlCllR 

N; f!53-i9U · 

Redaoçáo final :rla emenda elo Sr-nado .·rí 'f)1'oposiçl1o da Camára 
do.~ De1mta.dos n. :1:1, rir 1.91:1, qu.c abre, pelo Mini.çterio do 

· Interior, o c1•ctlito de 20:.'199$fi!JG, jJara 'Jmaamanto '! o{{i-
C"ia!ls af}(J1'eaqdos da Briaada Pol-icial· , 

· Ao artigo unico -· Onde se diz « 20: 3!l9$99G ), diga-se: 
( •22 :20ü$6(i2 ». . . . 
· Sala das Commissões, 18 de dezembro do 1914 ,_:_ Wal{rcdo 
Leal.- ./l.owiar e M ello, .. . · · · · 

' . . ' ' 
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SESSÃO EM 18 DJ> DEZEMB~ DE 1914 ~4:7 

Fica sobre a mc~n para ser· discuLída na sessão seguinte, 
depois do publicada no D-ia'f'io do ConaJ•csso. 

. O Sr. Mendes de Almeida- Sr: Presidente, requeiro a 
V. Ex. a nomeação de um membro para Commissão do eon
stituiuãa. e Diplomacia, por estar ausente o Sr. Senador 
Alencar Guimarães. · 

. O Sr. Presidente - No meio pal'a substituir o Sr. Alencar. 
Guimarães ma Commissão do Constituii;;ão e Diplomacia o Sr •. · 
Hercilio fLuz. · · · · 

O .Sr. Presidente- Continúa em discussão o requerimento 
do Sr. Ruy Barbosa solicitando' cópias authenticas dos do
cumentos que existam nos l\:linistorios .da Guerra· c do Interior 
o que digam respeito ú expedição do Satellite. 

H ontem inscreveu-se para falia L' sobre este. reg,uerimento 
o Sr·. Senador Antonio Azeredo. .... 

ExaminancJ.o as palavr·as que S. Ex. proferiu ,qua:ndo.pela 
primeira vez pediu a palavra para fallar sobre esse requeri
mento, a Mesa verii'\cou que S·. Ex., verdadeiramente, desistiu 
da palavra, não discutindo o requerimento, como era direito 
seu, uma vez na f'órma do Regimento, de maneira que nestas 
condições entende a Mesa: que não póde negar a palavra a 
S. Ex. · · 

. Tem a palavra o Sr. Senador Azeredo. 

O Sr.' Presidente- Ainda faltam '15 minutos para ter
minar a hora do expediente. 

Tem a palavra o Sr·. Pinheiro Machado. 

. O Sr~ Pinheiro Machado (*)-·. S. Presidente, a hora do 
expediente está quasi esgotada.· . . . 

· :Vou, porém, aproveitai-a, nos poucos minutos que me. 
restam, para tratar de assumpto que não tem relação directa 

·com o rc.querimento ·do i ilustre Senador pela Bahia,·. ma teria. 
que acaba de ser esplanada com elevada eloquencia pelo il
lusti·e Senador por. Matto Grosso-. .De modo que a obrigação · 

· que hontem me impuz, por ter sido coa.ctada a palavra a S. Ex., 
. quando ·a pediu, não precisava mais ser hoje cumprida, pois 
que não poderia della me desempen:har com a· competencia e 
o bJ•ilho com que S. Ex, fez a critica do re[!uerimento cm 
debate. Entretanto, reservo-me, Sr. Presidente, desde que 
V."Ex. permitta que conLinue com a ,palavra amanhã, para 
fazer 'rapidos commentar.ios em relacão ao requerimento em 
debate e lambem ao documento, . aliús corpo estranho no de
bate, porque,a ello 11ão se referia, lido pelo nobre Senador por 
Pernambuco, na sessão de ··ante-hontem, ouvido por muito 

' ( •) Esto discurso não fo~ revisto :pelo or11dor, 
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poucos de nós por J'allnt• S, Ex. muilo baixo, podendo apenas 
delle nos dat· 'nolicia o illustt·c Senador pold Parú St•. Arlilmr 
Lemos, que avidamente hobia as palavras do· honrado Senadot· 
pot• .Pernambuco. . · . 

Não tive lambem opport.unidadc, SI'. Presidente, ele Ier . 
aquella per;n maRsiç\a, qu1• exige tempo e lazer !?ara ser com
pi·ehendida em todos os seus detalhes, tão delicado rí o as
sumpto de ·que ella se oecupn c tüo mult.iplas as faces .,por 
que aprouve a S. Ex. ·encaml' a situac.ão social o politica da 
nossa term . · · · 

Li ho,ir.., n'O ImJW1'cial, Sr. Presidente, urna noticia ·sobro 
a palestt•a que mantive, anle-hontem, ·em nossa residencia, 
com o illustre publicista 81·. Fernando Borla, que, tendo-mrJ 
solicitado uma entrevista nesta Casa o negando-lh'a eu, pro
cm·ou-me em nossa .residencia. Reiterando-lhe a i'ormal recusa 
de uma inte~·vie•w, aquellc 'distincto homem de lettr.as ·que man
tinha e mantem commigo· relações affectuosas, procurou ·in
quirit·'-mo sobre varias assumptos em tom de palestra normal 
assistida por um outt·o seu amigo. ·, 

Foi attendcndo ú ~ perguntas do Sr. Borla e responden
do·-as com a Ji·anqueza c desassombro ltabituaes com . :quo 
sempre 'emitto as minhas opiniões. 

O Sr. Borla, espirita a·1.•g·uto e intelligcntissimo, sem tomar 
not.as, guardou, ele memoria, o transumpto da palestra que 
mantivemos. Houve, pot•ém, alguns equivocas da' patre de S . .S. 
ao interpretar o meu pensamento, equivocas aliá;i sem· grande 
importanc.ia, mas que eu necessito rectificar. 

Um delles. foi o de me. attribuit· haver eu al'firmàdo quo 
o illustre Sr. Dr. Miguel Calmou, Mini~tro da Viação do· Pre..: 
sidontc Penna, demittir·a-se do cargo devido a modificações ao 
m·camehto .daquellc min istet·io feitas aqui no Senado. 
--Tal noã affirmei porque tal não se deu. Na verdade- o 
V. Ex., Sr. .Presidente, presente estava- as modificações 
:!'oram feitas, e profundas, no areamento daquclle ministcrio 
pela Commissão de Finanças do .Senado, o que .produziu quasi 
uma ·crise . politica. então, sendo, porém, os nossos esfoi'COR 
de rostring·ir· as despezas naquello departamento da adminis
tracrto, frustados pela acção da Camarn dos Deputados, <mde 
não vingaram as .emen'das que foram of'l'erecidas .pelo 'Senado . 
. · Outro equivoco do. Si·. Fernando Borla é o que se rel'ere 
ao trabalho or(iamentarw do anno passado nesta Casa. · 

· Não affirmei,. que as economias fe'itas pelo Senado foram 
mantidas pela Gamara dos Dí!putados; ao r~ontrario,' o Senado 
ãs fez e não mereceram o assentimento da outra Casa do Con
gresso. Recordo-me que no ·correr da palestra, que foi ·rapida, 
eu alludi a esle facLo para estranhar que se attribuissem a n6s 
o desper.dicio dos dinheiros publicas, os esbanjamentos e as 
prodigalidades, quando os pr·incipaes rosponsaveis pela,direccão 
elo Particlo Republicano Conservndol' tio ham sempre por actos 
repetidos procurado r·cstl'ingir, quanto passivei, as despezns 

..orcamcntarias. 
''• 

•• 

. . 
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Outro ponto em que o Sr. Borla não tomou com segurança 
o meu vensamento foi quando S. S. disse que ou tomara n. 
iniciativa da medida relativa aos l'uncr~ionarios publicos, oppon
do-mn :'t sua demissão e acccitanrlo, p1·eferindo ou indicando um 
imposto sobre vencimentos. · · · 

. Na. ve1·dade, Sr. Presidcntr., regressando do Campos, onde 
demorei-me dias, c ao atrnvcssu·r a bahia, disso a alguns amigos 
que me acompanhavam ·que me inc.Iinava ao imposto sobre os 
vencimentos. eomo medida pat·a attcnder quanto possivel ús 
angustias do 'J'hesouro, achando inconveniente os córtcs e as 
demissões do funccionn'lismo publico, principalmente em uma 
(opaca de dit'l'iculdades c de miserias como a actual . 

A essa palest'ra p1.•ivada não d!!i ·publieidade. iX'o dia se.;. 
guintc li na imprensa matutina que uma Commissão de fun
ceionarios publicas proeul'arn o Sr. Presidente da Republjca 
c pi·opuzm·a essa 1'ormula. suJeitando-se antes a córtcs no~ 

· vencimentos, embora grandes, do que serem, de uma hora para 
. .outra, des·pojados de .suas funcções. · . . 

Tendo o Sr. Presidente da Republica nos ·hom•ado com a 
sua visita a esta Casa, inda1guei de. S. Ex. si a noticia a que 
acabei de nlludil'·era verdadeira. Disse-me S. Ex. que estava 
estudando o assumpto e que o seu espirita inclinava-se a 
attendcr ús_roclama()õcs do l'unccionnlismo ... Ao. rcti1·ar-mP- desta 

:Casa fui abordado. por um re11orter d'A ND'ite que inquiria. 
publico. nespondi-lhe que acabava de chegar, que ainda não 
tinha opinião assentada sobre varias questões importantes qur. 

· estavam sendo estudadas no Parlamento, mas que podia ade
antar-lllfl que daria apoio sineef'Q ao imposto sobre. os venr-i
mentos dos funceional.'ios publicas; afim de impedir demissões· 

'cm massri, medida essa que parecia merecer o· apoio do Sr. PJ•e-
sidcntc da Republica. , .. . 

Não me cabe, pois, Sr. Presidente, a iniciativa, como csb'l 
na· palestra relatada pelo Sr. Borla, dessa medida, mas sim a 

. declaração formal e rJOsitiva de que. a achava preferivel, accci
tnvel ít outra medida indicada an(eriormente na Commissão de 
J1'inanoàs na Cama.ra dos Deputados. · 

Era esta a.rr.ctifieação que entendi fazer sobre a palestra: 
que o Sr. Borla publicou n'O Jm.pat!J'ial, rcndonclo, aliás, graças 
ít S. S. pela· fidelidade' com que reproduziu os conceitos por· 
mim extcrnados sobre vários assumptos de. intor·csse· publico, 

. nüo ·sendo, como. acaba de verificar o Senado, d1! grande im
pOI'taneia esses pequenOs snnões. alhís muito naturaes em quem 
nn1•rou com tanta lucidez uma. longa palestra sem tomar notas 
relativas a assumptos. vnrio~ L' incontestavelmente (]e impor-
tancia. · · 

O .SR . .PnEsrnr~Nrrtc- ObseJ•\•o ao nobl.'C Senador <JUe eRtú 
finda a hol'a do expediente. · . . · ·. 

O Sn. P!Nrmmo · MACH.IDO -.Y. Ex. acaba de avisaJ•-me 
LJUe t1 hora do expediente esttí J'inda ~ Retiro-me da. tri!Juna 
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pr.dindo a V. Ex. que me ·rnantenl\a. a palavra. no expediente 
da sessão de a.manhã, conforme ,iá tinha solicitado hontem 
para tmtar do requerimento do l10nrado Senador ·pela Bahia .. 

. . 
O Sr. Presidente- Fica adiada a dia;cussão do requri

mento. 

ORDEM DO DIA 

FIXAÇÃO DA R>RÇA;.NAVI'\L PAR.'\ 1915 . . 
3' discussão da proposição da Camara dos Deputados n. 42, 

.de 1914, fixando as forcas navaes para o· e:x:ercicio de 1915. ·. 

O Sr. F.rancisco Glycerio- ·Sr. J?re'sidente, requeiro a 
V •. ffi'tx. que consulte á Casa si consente na remessa da pro
posiofto que fixa a .força naval para o .·.ex:ercicio de 1915 á 
Commissão de Finanças, para o ·fim de soffrer exame na parte 
relativa 'á despeza. 

'V em· á Mesa, é lido, apoiado posto em dbcussão, ·que se 
encerra sem debate, o seguintJe 

REQUERIMENTO .. 
Requeiro qu;e a proposição da Oa-mara deis· noputados 

n. 42, fixando a força naval, vá á Commi~~ão ·de r inancas .. 
Sala das sessões, 18 de dezembro de 1914. :.... li'.·. GlÍJ" 

. cerio. · · . ·, · . . · . 

O Sr. Presidente- Não havendo numero no ·recinto, vou 
mandar proceder á chamada; • .' . · . · .. 

l)rocedendo-se á chamada, verifica-se a ausencia · dos 
Srs. Teffé, 1\Iendes de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Francisco 
Sá, Epitncio Pessoa, Ribeiro de Brito, Nilo Pecanha, 'Augusto 
de Vasconcellos, A. Azeredo, Abdon Baptista e Hercilio 
.Luz (11).. · 

. o Sr; Presidente -· 'Responderam á chamada apenas 29 
Srs, Senadores. 

Não' ha numero; · fica· prejudicado 9 requerimento do · 
Sr, Glyce~io. 

Adiada a votac;;ão da proposic;;ão. 
' . . 

REJNTEGRAQÃO DE UM CHEFE DE SECÇÃO DA. ALFÁNDI;GA 
~ ,, ' 

· 2" discussão da .proposir.ão da Camara dos . Deputad<ls 
n. · 8, de 1913, autorizando o· Preside!'\ te da Republica a rein
t~S'rar .o. chefe:· de secção dn AlfandeS'a do Rio de Janeir.o, L.u-. 

• 
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cn~ Antonio .Ribeiro BehT'ing, no em•go df! que foi dispensado 
por actfl do 1\linistr.o da Fazenda dq Governá Provisorio. 

Admda a Totacao. . · 

enEDITO DE 68: 41t6$760 ·AO MINISTE!Úo DA MARINHA 
' 

. 3' discussão da proposição da Camruru dos Deputados 
. n. 1;4, de 1914, abrindo, pelo MinisteTio da Marinha, 0 credito 

do 68: HG$760, para pagamento de despezas com a canhoneira 
Missões, sua docagem. e dando outras providencias. 

Adiada a votação. 

CREDITO PARA PAGAMENTO Á D, ANToNÍÀ VIRIATA . DE MEDEIROS 
.. 

· 3' discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 56, de 1914, abrindo, pel·o Ministerio da Fazenda,. o credito 
. especial de 5:330$295, para occorrer ao pagamento devido á 
D. ·Antonia Vit·iata · çle Medeiros.· por deposito feito na Caixa 
de Orphãos de Sobral, no Geará. 

,. 

Adiadu a votaçãd. 

CREDITo .riE 33:350$633 Ao MINISTERio DA AGRICULTURA 

3' discussão d~ p~opo.sição da Camar.a dos Deputados 
n. 61, de 1914, abriudo, pelo. Mjnisterio da Ag!'ictiltura. o 
cr·~dito ·.especial de 33 :350$633, para pagamento de funccio· 
narios dispens,ados do serviço no exercício ·de 1913. 
· · Adiadu a votação. 

' . 
CREDITO DE 77:922$350 AO MINISTERIO DA AGRICULTURA 

' ' ' 

· 3' . discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n .. · 7·'1, de 19U, abrindo, .pelo. Ministerio da Agricultura, o 
credito· especial de 77:922$350, para pagamento a Antonio 
Dirus da Silva; pela construcção de um Posto de Observação e 
}i1nfermnria Veterinaria,. em . Bello Horizonte. · 
.' Adiad'a a votação. . 

' ' 

. CREDITO DE 5:919$900 AO MINIST~IO DA FAZENDA 

· 3" discussão da proposiçíio da Camara dos Deputados 
n. 76, de 1914, abrindo, pelo Ministerio da F~zenda,. o cre-

. dito extraordinario do 5:919$900. afim de attender ao paga
monto dcp!locado pelo juiz da 2' Vara em favor de Seraphim 
Gonçalves Nogueira, inventari.ante do' espolio de José de Souza 
Costa, ex-agente do Correio do largo da Lapa. 
· · Adiada a . votação. . ·, 

CRI1J>ITO PARA PAGAMENTO A PEDRO RODR!GUES Bt\RROSO 
; 4 • 

3• discussão da proposição da Can:mrn dos Deputados 
n. 38, de 'i 914, abrindo, pelo lllinisterio d31 Fazenda, o cre.; 

.. 

• 

" ' 

• 
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dito extraordinnrio de 24:007$137, para pagamento ao 2• te
!Jont.c do J~xcmilo Pr.dro Rodrigues 13nrroso prn virtude de 
sentenon judiciaria c rlaterminnndo cjue, ·sempre (JUe a União 
for condemnnda por lesão de direitos individuaes, o repre
sou lante da l!'a7.enda NncioJw·l proporá acção regressiva con
tra a nutol'icladr., que deu. motivo Ct conclempar,:ão. 

Adiada a votação. 

O Sr. Presidente- Nada mais ·havendo a f.J•atn.r, .vou le
vnnl.:u· a sessão. · 

Designo parn OJ'dcÍ~ do dia da seguinte: 

I 

Votação, em 3' discussão, dn propo8ição da Camarn do~. 
Deputados n. lt2, de I !lJ tl, :fixando as forças nnvae~ ·para n 
cxercic:io de' 19Hí (C(J/11 JJcn·ecer {avornt•rJl da Cmnmi.1slló de 
jjf m·inha e Gwm·a) • . . . · · . . :•. 

Yota()ão, em 2' discussã·o, da proposição da Camat·n rlo., 
Deputados•n,, 8, de 1013, autorizandô o ·.rrnsidonte da. Ropu
hlica a J•éint.egJ·aJ• o ehel'e. 'de scc1;fio da Alfandega do Rio de 

.. TanciJ'O Luen~ ,\nl.onio 1\illrdro Bt\llring no cat•go de (jtW roi 
dispcnsn(lo ·nor acto do Ministro da Fazenda do Governo Pro~ 
Yisor.io '(com i(a'?·ece1'eR: {avo1•rwe.l da ()ont;'m.is.'l_!io dn Pinan('aR 
r. o{/erecendo mncnda da dr: JU.If'r(•a c LP.(fi.Slaçao): . • · 

V o tacão, rm · 3' discussão, da 'proposição da Camara dos 
Dcputaclo5 n. ·I !1, dr. HH 1, abJ·indo, pelo i.\Iinistm'io rJa Marinha, 
o credito de li8: H0$700, para tíagamento de despezas' co.m a 
f•.nnhoeil·a ;ll'issüeR, sua docngem. 11 dando outras p1·ovidencias. 
(cmn JW'rece?' {mJomvel da Commissão de Piúan('a,ç.) ; ' , · 

Votação, cm 3" discússão, da proposição da Camm·a dos 
Deputados n. 56, do 1911, abrindo, JJelo Ministerio da. Fazend::í~· 
o crerlilo especial de 5:330$295, para occorret• ao pagamento ' 
dovido a D. Antonia Viriala dr. Medoiros, por deposito J'eitó . 
na Caixa ele Ül'phãos dr. Sobral. rio Cem•ít (r:mn 11arnccr.(a·vo~ 
.?·a·twl dn Connnis.l'tirulc T•'ina.n(•as); · 

Votaç;io, rim 3' · di~r:us~ão, dit proposiçito da Camara dos 
Deputados. n. ül; do :19LI, abJ•indo, pelo Ministr)rio da. Agri
eull.ura, .O CI'Cdito especjal de 33:350$03:3,. j)UI'a pagamento. cln 
f'nncc:ionarios dispensados do SCI'Vic;o •llO CXCl'Cicio de '1913 (Cilln 
Jla1'1!cm• (a·oormJ~l da CmnmJssti:a rlc .Finanças) ; ' 

'Vo.laçfio, cm 3• · dis~ussão, da próposicãci da Camara dos 
.Deputados n. 71, do t9Jit, abrindo, pelo Ministerio da Agl'i
cultUl'a, o eJ•eclito n~pccial de 77 :!l22$3501 para pagamento a 
Antonio D'ius da Silva pela consLJ'ueção de um posto de obsei·
Vllt,!ão e OIJI'ermnl'ia ~·et~f'inaria em Bello Horizonte (com· pa-
1'er.er -{avom.·t•ol riu CohJ·misstió c/(' Finanças); 

I 
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· · Votac.ão, cm 3" d i~ctí~>ão; da rn·oposii}ÜO da Camara d.08 
. J)cputados n. 76, de -1\JH, abrindo,. pelo l\linisleJ'io da. Fazenda, 
o credito exlraordinario de ::i :·!H!)$!)00, ·· a!'im de attendet· ao 
pagamento dcpl·ecado pelo juiz da 2' Vara .em ·favor dt:J· Sc
.mphim. Gonçalves Nogueir·a, invonlal'iante do espolio de Josó 
de Souza Costa, ex-agente· do Cot·reio do largo da Lapa (com 
Jlet1'eec1' {avo1·a-vcl da C01nmissao de Finan!:as); 

Votaiifto, cm 3" discussii.o, da Jll'OJ)OSÍI,':flO da Camara Lio~ 
Deputados ·n. 38, de 1 OU, abrindo; pelo ?llinistet·io da Fazenda, 
o credito extl'Uordinario de 2·1 :007$437, JlUl'a p:)gamctno ao· 2" 
tenente do J~xercilo Pedro Rodt·igues Barroso. cm virtude de 
sentenca j udicial'ia c cletel'minando ·que, sempre l]Ue a União 
í'ur condemnada por.· lesão de direitos iudividuacs, o reprcsen
tauto da Fazenda Nacional proporít acção t·cgressiva contra a 
autoridade que deu motivo ;í condemnação. (com pareceres: 

. da Com:rnissão de .tn.vti(!a t: Lcaisla~·ão o{J'erecendo emenda, jJ. 
. ,approvada, c {avo1'at•el da de Finanças). · • .. 

Levan~a-se a ~essão tis 3 horas o .íQ minutos. 

ACTA, EM 19 DE DEZEMBRO DE 1011 

! ' . . ' . 
·Plll!SIDENCI.\ .. DO Sn. PINHElllO ~lACIT.\DO, VICJl•l'I\ESIDI!:N'l'Jil 

A' 1., hora da VareJe, acham-se presentes os Sl's. ·Pinheiro 
1\lachndo, Araujo Gvcs, Pedro Borges, l\Ietello, Gabriel. Sai
S1ndo, ArLhur Lemos, lllondes de Almeida, Pires Ferreira, Ri
beiro Gonçalves, Antonio de Souza, Wall'redo Leal, Ribeiro de 
Britto, Aguiar• e Mello, João Luiz Alv.es, Bueno de Paiva, AI,. 
fredo Ellis, José Murtinho, A. Azeredo, Xavier da Silva e Her-
cilio Luz ;(20) •• ' 

·Deixam de c~rnp~r'.ecer com cap~a justificaqa os. Srs. 
Gonzaga Jayme, StlverJo Nery, 'feff.ú, Laura Sodre, Indto do 
Brazil, .Tosú Eusebio, Gcrvasio Passos, F1•ani:isco Su, 'l'homaz 
Accioly, Eloy de Souza, Epitacio Pessoa, 'Cun-ha Pedrosa, Si,. 
gismundo Gonçalves, Goncalvea :b,e1•reira, Raymundo do Mi
randa, Gomes Hibeiro, Gu.ilheme Campos, Luiz Viiinna, Josó 
1\Iarccllino, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, l\Ioniz· Freire, 
Nilo p,ecnnhn, Erico Coelho; Lótü·en~~o Baptista, Alcindo Gu:'t
nnb::n•a, · Stí Fre~re, Augusto de Vasconccllos, Bernando Mon
teiro; Adolpho Gordo, Francisco Glycerio, Leopoldo de Bu
Ihões, Braz .Abrantes, Alencar· Guimarães, Generoso Marques, 
~~bdon Baptista, Victo1•ino Monteiro o Joaquim Assumpçüo :(38) • . , ' 
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O Sr. 1• Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Offü:ios: 
Do S1·. 1" SeCJ•olario da Camara dos Deputados, r.emet

tcndo as seguintes . proposições: 

N; 90- 1914 

O Congres'so Nac:'ional resolve: 
. Artigo unieo. :Fica o Presidente da ltepublica autorizado 

a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito cxbraordinario. 
de 07 ::.l99$.i59, par·a restituição de impostos indi}Vidamente 
cobrados a Louis Hermarmy & Comp .. e outros, coni'orme. sen
LCDJ:·a judiciarila passada em. julgado; z·evogadas as disposições 
em contrario. · 

Camara dos Deputados, 18 de dezetilbro do 19'11!, -. tls
tolpho Dut?·a Nicacio, Presidente. - El:ys·io de· tlrmtjo, 1" 

· Sccreba1•io interino. - Arvwibal B. de Toledo, 2" Secretario 
interino. -· A' Commissão de Finanças. 

N. 91 ·- .1914 

O Congresso Nacional resolve.: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autoHzado 

a abrir, pelo Ministerio da· Agricultura,. Industria e. Com-. 
mercio, o· credito extr'aordinario de 8:323$400, sendo: 
1 :623$400, para. págamento da folha do . p~ssoal do almo
xarifado da Villa ProJetaria MaPcchal Hermes, relativo .ao 
mez de janeiro ultimo; e 6:700$, para pagamento do .almoxa-

. rife da. mesma villa, Sr. José Ignacio de Brita; revogadas a:; 
·disposições . em contrario. · · 

· Gamara dos Deputados, 18 de deze~bro de 1914. - As-; 
tolph'o lJ!1.t·ra lWcacio, Presidente. - Elysio de Araujo; 1" Se
cretari-o interino. - Annibal B. de Tóledo, 2• Secretario in
terino. - A' Commlssiio de Finanças.· . · · · . 
. ÓuLro, da mesma procedoncia. enviando ·um dos ·autogra-

. phos das resoluções. do CongL'csso Nacional sancoionadas, que: 
Abre,. pelo .Ministe,rio da Fazenda,. o credito especial á 

verba li2" -.«Imprensa Nacional o. Diario O({'ic-ial » -· na im
porl'ancia de L 443:548$, ela lei orçamentaria vigente; 

Providencia sobre a suspensão do troco das notas da Caixa 
do Conversãn, até o dia 3I de dezembro de.1915 -Archive-se .. 

Outro do mesmo senhor, ·communicando que, na rpoposicão 
que fh::a a despeza do · M~nisterio . das Relações Exteriores, em · . . ' . 

. ' 

• 
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,. 

:estudos na ·aommissão de Fináncas, · ho~ve uma omissão que 
carece ser sanada e que diz respeito ú verba 9•· do art. 1" 
«Corpo Consular ».-A' Uommissüo .de Financas. 
' J • • 

Um do Sr. Ministro da Viacão, transmit'tindo a mensagem 
com· que o Sr. Pl'esidente da Republica restitue dois dos au-

. togmphos · da rcsolucão do Congr:esso . Nacional, · sanccionada, 
que concede liccnca a J!'rancisco Roberto· .Monteiro da Silva, 
amanuense da Directoria Geral dos Correios.- Archive-se um 
dos autographos e remetta-se o outro ú Gamara dos Deputados. 

i ' . ' 

· Um do Sr. Sergio Lorcto, presidente de: Junta Eleitoral 
de Recursos, de Pernambuco, accusando ter recebido os títulos 
elei(oraes que requisitou da Secretaria do Senado.- Inteirado .. 

· Outro do Sr. Juiz fedet•al da 'Bahia, fazendo identica corn-
municacão. -. Inteirado. · · · · 
. Telegramma do Sr. Paulo Salgado, presidente da socie..: 
dade de 'Ag-ricu!Lura apoiando o protesto feito pela Asso~<iacão 
ComrncrciaJ·de Pernambuco contra a elevaoão do imposto sobre 

. o· alcool.- Inteirado. • 

O Sr. 2? Secretario declara que não h a pareceres. 
. . 

O Sr. Presidente -Tendo comparécido apenas, 20 S1•s. 
Senadores, não pó de hoj c ·haver sessii,o. 

A ordem do dia para a seguinte é a mesm;1. jú marcada 
isto. é: · · 

i 

Votação, em 3' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 42, 191•.\, fixando as forcas navaes para o exer
cício de 1915 · (con~ parecei' (q:voralvel da Commissão de Ma~ 
Tinha e Guerra) ; 

Votação, em 2" dis.cussão, da proposioão da Gamara dos 
Deput11dos n. 8, de 1013, autorizando o Presidente da Repu
blica a reintegrar o chefe de secr.)ão da Alfandega do Rio· de 
Janeiro L'ucas Antonio Ribeiro Behl'ing no cargo de que foi 
dispensado por acto do Ministro da Fazenda do Governo Pro'
visorio (com pareceres: {avoravel da Commisswo de Finanças 
e o{(erecendo emenda da de Justiça e Leuislaoão) ; · . 

, Votacão, em 3' discussão, da proposição da Camara ·.dos · 
Deputados n. H, de 19-14, abrindo, pelo Ministerio da lllarinha, 
o cJ•edito de üS :4.\ü$760, para .pagamento- de despezas com a 

. canhoneira i}fissõe~·. sua docagem c dando outras providencias 
t(corn pa1•ece1' (avm·avel da Co,m1nissão de F'i·nanças); · . 

· V otacão, . em 3' ·discus~ão, da proposicão da C amara dos 
Deputa.dos ·n. 56, de 191-1, abrindo, pelo Ministerio da Fazenda, 
o ct:odrto espec.I~l de 5 .: 330$2_95, para occor~·er aq pagamento 
devido a J) ,. Vmnta do Medcrros; por deposito i'erto na Caixa 
de 10rpl1üos de Sobral, no Ceará (com parecer lavoravel da 
Cornrnissão .de. Finanças); · 
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" 
. . Yotac~o, em 3" M,;ct1ss5o, _da prqposioã_o. da. ~maríl r10s .. 
Deputauos",l. ül, de i!lH, abmtdo, pelo 1\lHu::;tcrw lia Agt'J
cullura o ct·udito u::;pecial de 33 :350$033, pal'U pagamento de 
i'unccio~ull'l-os dispensados do servico no r!xet·cieio de i!H3 (COI/b 
pm•éce·,, [a-vvr·avel lia Cormnissao de Jo'ínanr;as) ; 

Votação, em 3" discussão, da proposir;üo dá Gamara dos 
Deputaélos n. 71, de HJH, abl'indo, pelo Ministerio üa Agri
cultura, o credito especial de 77 :022$3•50, para. pagamento a 

. Antonio Dias da Silva pela construccão de um posto de obser
Vtlt~ão e enfermaria veter"inaria em Bello Horizonte (com, pa• 
r·ecer (a'I)01'avel da Comrnissao de F·ínanças) ; 

Votacão, cm 3' discussão, da proposição da Gamara· dos 
Deputados n. 7·G, de 1014, abrindo, pelo Miuistet•io da l!'azenda, 
o ct•cdito extraordinat•io ·de 5 :019$000, afim ~le attender UI) 
pagamento deprecado pelo ,iuiz da 2' Vara em favor de Se
raphim Gorlcalvcs No_gueira, inventariante do espolio. do José 
do Souza Costa, ex-agente do Coneio do largo da Lapa (co·m 
parecer rá·vora'i!cl da Cornmisscio,.de F'ina11!!US); . 

Votação, cui 3' discussão, da protiosicão ·da Gamara dos 
Deputados n. 38,· de wn, abrindo, pelo Ministerio da Fazenda, 

' o credito llxtraot·di nal'io de 2~ :007$137, para pagamento ao· 2" 
tenente do Exereito Pedro Rodrigues Barroso, em virtude de 
sent.onr;a judiciaria c determinando que, sempre que a União 
i'ôr co-ndemnada por lesão rJe -direitos individuaes, o· rept•cseu
iante da '.b'azenda Naeional pt·opor;'t ilccüo regressiva contm a 
autoridade que deu motivo á co:ndemnacão (com tJar•ecm•es: da 
Comrn·issão dr: Justiça · c Leais.la{!áo o{ferecentlo a.rnenda, já 
approvatla, .c fa·voravel lia de Fmanças), . . . 

l.SO• SESS10, EM 21 DE DEZEMBHO DE 1914 . 

l'nliSIDENCIA DO Sll. UllDANO SANToS, PIIESIDE~TE 
I 

· A' 1 hora da . üu;de, presçnte numero. Jegnl, abre-se · a 
sessão a que concort·e.m os Srs,. ·Pinheiro Machado,. Araujo 
Góc~. Pedl·o Borges, Metello, Gonzuga ,Jayme, Gabriel Sal· 
gado, Lauro Sodrré, Arthur Lemos, IndJO do Brazil, Mendes 
de Almeida, Pire~ Ferreira, .Ribeiro Gonoalve~. Francisco Sá,. 
'l'homnz Accio!y, :Antonio de Souz·a, Epitacio Pessoa, Wal-

. i'redo. Lc.al, Ribeiro d~ · B,ritto, G~nçalves Ferreira, Raymundo 
de i\In·anda, Gomes Rtben·o, Agumr e Mcllo, José Marccllino 
Ruy Bat•bosa, J'oilo. Luiz Alves, Bemardino Monteiro 1\loni;,. 
l!'rci.ro, Erico Coelho; Alcindo Guanabara, SIÍ Freire,' Augusto 
de Vasconcellos, Bueno do Paiva, Bernardo Monteiro Adolpho 
Gordo. AlJ'rcclo Ellis, Fr:ancisco Glyécl'io, Jo&é Mm·tinho. A . 
Azeredo, Horcilio Luz e Victot·ino Monteiro (40)·, ' .• 

• 
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Deixam ·de comparecer com causa justificada · os Srs .. 
SiJV~erio N ery, Tefl'é, José ;Ep.zebio, Gervasio Passos. :J):loy de 
Souza Cunha Pedrosa S1g1smundo Gonçalves, Gmlhermo 
CampÓs, Luiz Vi anua, 'Nilo Pecanha, Lourenço. Bap~isla, Leo
poldo do Bulhões Braz AbranLes, Alencar Gmmaraes, Ge~e
roso Marques, xávier da Silva, Abdon Baptista o Joaqmm 
Assumpção ('18) • · , 

São lidas, p9stas e~ disçussão c, f!_eín deb~1.tc, approvadas, 
as ·actas da sessao antel'lor e da reun1ao do d1a 19. 

O Sr. 1• Secretario dá conta do seguinte . ;.;' 

EX!lEDIENTE 
Officios: 
Dois· do Sr. Ministro da Viaciio, transmittindci as meu-

. sagens com que o Sr. Presidente da Republica restitue. dois 
dos autographos das resoluções do Congresso Nacional, sanc
cionadas, que o autorizam a conceder licença a Vicente Fer
reira e Arnaldo José .Alves Ferreira,. funccionarios da. Estrada . 
de Ferro Central ·do Brazil. -· Archive-se um dos autogra
phos e remetta-se o outro á Camara dos Deputados. 

· Repr.esentação da A&s·embléa Legislativa do Estado do 
Rio. de Janeiro, contra o acto do Sup·remo Tribunal Federal 

. concedendo ·habeas-corp1ts ao Senador Nilo P·ecanha e solici
'tando providencias que impecam áquella corporaciio invadir 
attribuições do Congresso Nacional. - A' Commissiio . de 
Constituição e Diplomacia. . , 

Telegramma da .Junta Apuradora de Sergipe, fazendo 
communicacão de que ultimou seus trabalhos referentes ao 
ultimo pleito alli realizado, para preenchimento de umà vaga 

·· de Senador. e expediu diploma ao Dr. José Joaquim Pereira 
Lobo. - Inteirado. · · · 

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

PARECERES 

N ." 154 .....: 1914 

. O Dr. João. Nery, inspecto~ sanitario da Directoria Ger~l 
de Saude :Publica., no requerimento que, sob n. 17, deste 
anuo; dirigiu no Congresso Nacional, · solicita um anno de 
licença, ·sem vencimentos, para tratar· de ·seus interesses.·· 
· Informando· a petioão, encaminhada de accôrdo com o 
art. ~· da lei n. 2. 756, do 10 de janeiro de 1913, que trata da 
concessão de licenoa- nos funccionarios publicas, civis ou mi
litares, a Directoria Geral declara que nada tem a oppôr, 
cumprindo, todavia, o· dever de communicar que o· re(Jue:. 
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rente tem gosado de outras licenças, de accôrdo com as por-. 
tarias e decretos que menciona. . . , 

Esta Commissão, considerando que ·a concessão da li
cença solicitada não traz gravamo algum para o 'l'hesouro, 
é de parecer que o requerimento · dev.e .ser deferido, nos 
termos do seguinte projecto, que offerece á consideraçãQ 
do Senado: 

PROJECTO 

N; 18 - :1914 

· O Congresso Nacional resolve : 
Artigo uriiéo. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a conceder um anno de licença; sem vencimentos, para trrula~ 
de seus interesses, ao Dr: ,Toão Nery, inspector sanitario da · 
Directoria Geral de Saude Publica; revogadas as disposi"'' 
cões em ·contrario. · · 
. Sala das ·Commissões, 18 de dezembro de · 1914 ...... 

F. Glycerio, Presidente. -· Joao · Luiz · Alves, Relator • ......, 
Sá Freire. - A. A.::eredo • . -· 1Victorino Montei1•o. ·-· A.l"" 
ctndo Guanabara. - Bueno de Paiva . . -A izripri.mir. 

.N. 155 - 1,914 

Foi presente a esta Commiss&.o, .para intel'por pare'cer, ~ .. 
,prOl}Os•icão da Gamara dos Deputados, n .. 63, deste allllO, que;· 

· autoriZJa a abentura, pelo· Ministerio da Guerra, do .credito es"' . 
;peciJa•l de' 443:796$020, afim de oc~Jorrer ao pagamento oom as 
obras do Hospi.tal Central do Ex~;I'cito . 

. O Sr. Presiden<te da Republica, ·em mensagem àe 25. de; 
setembro u:ltimo, havia solicitado, em virtude da expusicão de 
motivos,. transcripta adeante, a abertura do· credito, da mesma; 
naturezoa, de. 872:161$020, a saber: " · · 

369:836$020 .para pagamento de obvas já executadas. 
73 :960$ para· pagamento de obras ·a concluir; ·. 
428:365$ para construccão de um novo pavilhão. 
A Comrm~ssão de Fina.nQas d~ 0utra Casa. do Congresso.: 

depois de estudar demoradamento o 'assumpto, ·chegou á ,con":l 
clusão de conceder apena,s o crerJ:ito·. necessário para occorreti 
ao pàgamento dos trabalhos já executados e em execu.cão para) 
conclusoo de ob11as, ne,;ando c!'ed_H.o para ob.ras nova~ por mais 
:uJteis e necessarias que sejam, por ter o Congresso Naciollal 
deliberado. prohibil-as, mo-ndando até. suspender a3 qure · ea ... 
tivessem sendo executadas po1r admini.stracão. e de cuja pa ... 

· valysacão não resultassem prejui~os maiores para a adminis .... 
tracão publica. ·. · · · 

Apurou 'uquella Con1missão J•ela Q.escriminacão dos· ser-. 
vic·os já executac1os no referido hospital, não. pagoa ainda, ~ 
os s~niços, nc,cessa:rios 4 ponclu.são do~ d~y~~sos Jl..avilh.~e~ 
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que elles importam em 369:836$020, e os indispensavei& ái 
concJ.usão de obras em 73 :960$, perfazendo tudo a quantia de 
443:960$020.. . . ' . 

· Por estes moUvos a Cama!'là concedeu o credito para 
. , pagamento dos' serviços feitos e para .conc!Jusão das obras 
' indispensaveis, porque si. ellas nã() forem eXJecutada", ~oz·es 

prejuízos advirão para os cofres publicos, oomo, por exemplo, 
o .não serem aproveitados pavilhnes cujas . installacáfs cuata...,· 
ram centenas- de contos de réis, que não teem esoad1S que lbes 
deem accesso, estão sem pintura, caiação, sem banheiros, sem 
agua, esSQLo, luz e apparelhos salllitarios. 

. . Tendo em . consideração as in11Qrma,r;.ões que lhe foram 
prestadas, ·a á vista· das discriminações dos serviços executa
dos e indispensaveis, a Commissãó satisfez em parte o pedido 
do Governo, concedendo o credito especial de 443 :796$020, 
para. o fim allud·ido. . 

· Esta Commissão, concordando com as razões apresenta
das: no parecer n. 181 da Camara d<is Deputadios, opina taro
bem pela concessão do. credito, adoptando a proposição." 

. Sala das· Commissões, 18 de dezembJJo de 1914. ...... 
· Ji'. Glycerio, Presid·ente .. - A. Azeredo,. Relator • ...:.. João Lu.iz 
•Alves,. com restricções. -· Alcindo Guanabara. - Erico. · 
Coelho. 

. .....,_ 
' ' ' ' \ 

(E:JJ~osição de motivos a que .se retere õ parecer supra)· . -
Sr. Presidente · da Republica - Dentre os serviços do 

.l\Hnisterio da ·Guerra é, sem duvida, o Hospital Central do 
Exercito um dos . que devem merecer . ·especial attencão ·. por; 
parte dlo Poder Legislativo. . · 

· Ent11etanto, até hoje não foram votados ·os recursos ne"' 
cessarios para a execução das obr.as urgentes e inadiave'is de 
que carece esse ·estabelecimento. . ' . , · 

Na vossa administração teem sido executados diversos 
trabalhos; como . provam a construcção. do pavilhão central _ 
··para adm:iuistracão e' outras dependencias, inclusive .a co
zinha a vapor, a conclusão do necroterio. e a transformacão 
da' antiga. capella em· enfermaria, a canalizacão supplement~ 
da agua potavel ·e os dous pavilhões ezn via de· conclusão. · 

Longe, porém, se acha elloe da instituicão modelei 'que 
deveria ser, moo grado os ·esfo.rcos empregados pelo coronel 
medico do Exercito Dr. Antonio Ferreira do Amaral, dire-
ctor do mesmo ·hospital. . . . . · · · ·.· ·· 

Do primitivo .. plano projectado ha cerca de 20 annos, · 
apenas pouco mais de metade dle suas" dependencias foi con
str~uida, tendo sido, entl'etanto, duplicada . a t'requencia dos 
doentes, então prevista. · ·' 

· Pnra. u c•onclusão dos· trabalhos ·a que mo refiro, torna-se 
neccssario d credito da CJuàntia de 872 :161$0~0; !lUe, .s1 !!ãQ 
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propor.ciona o conforto aos que a elle teem direito·, ao m,enos 
mitigará. 'los· soffrimentos dos ·que bem sabem servi·r á !latria. 

· Essa imoortancia é assim · discriminada: 369 :836$020, 
para pagamento·. das obras e:\íecut!lldas, 73 :.960$' para a con
clusãiJ destas e. 428:365$ para a construcciio de um novo pa
:vi•lhão. . . ·· 

A primeira parte desse credito destina-se ao pagamento 
do que é devido pelos trabalhos executados nos dous pavi
lhões. para as enfermarias dos officiaes e praças e bem assim 

· pela canalização supplementar, incluindo· a construcciio de um 
reservatorio com -a· capacidade de .150. 000 litros, serviço essa 
inteirame-nte conclui®. . 

. A segunda torna-se precisa para a conclusão dos dous 
pavilhões já mencionados, cuja construccão ·se acha bastante' 
avançada, principalmente o de praças, sendo que o. material 
destinado . ao de officiaes, em grande parte, já foi' adqu1- . · 
rido, constante de .armações, esquadriás m.etallicas, calhas, 
conductores, etc. ·e 'é, pela. sua natureza, fooilmente dete-
riloravel. · · · · 

·Julgo dispensaverchamar a vossa attenção para o grande 
, p1.1ejuizo que póde advir par.a o Estado, caso . se verifique a. 
paralysacão dessas ·obras. · . · · . 

Refere-se a terceira parte á construcçwo. de. um pavilhão. 
para a enfermaria de isolamento d de observação,· qúe virá 
sanar uma grande lacuna 'em uma instituição da ordem do 
Bospital Central. · 

. Presentemente o serviço de· isolamento' é feito em pe- · 
_quenos pavilhões desmontaveis, que não· se prestam absoluta
mente ao fim a. que se destinam, por· não permittirem as . 
desinfecções rigoro:sas, attenta a natureza do material com 
.que são construidos, n(1m offerecem as condições hygienicas · 
indispensaveis. · 

. 1 . ' • 

Em vista do exposto, venho pedir que vos digneis soli
ci·tar ·do Congresso Nacional ·a necessária autorização para a 
abertura· ·ao Ministerio da Guerra do c1.1edito . da quantia de 
872 :161$0~0rdestinado á conclusão das obras complementa-
res de que se trata·. · · · 
,, . . ' 

Rio· de Janéiro, 25 de se-tembro de 1914. - Vespasiano 
f;onçalves de Albuquerque e Silva. . " ' ' 

PROMSICÃO DÀ CAMARA DOS DEPUTADOS N, .'63, DE. 1914, A QUE 
.SE REFERE O PARECER SUPRA 

. . 
O Congresso Nacional resolve: 

' . 

Artigo unieo. Fica o Presidente da Republic~ autorizado 
a abrir, pelo Ministerio da· Guerra, o credito' especial• de 
i\43 :79fi$020,. ptlira occorrer a pagamentos com as obras do 

/' 
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Hospita.l Central do Exercito; revogadas as disposil)!les em 
contrariO. - . · ' .· . -

Camara dos Deput!lid'os, 26 de nóvembro de 19f4. -
Asto-lphO Dutra Nicacio, Presidente. - Antonio· Simeão ··aos 
SantO's Leal, i•. Secretario. - ElysiiJ .de Araujo, 2• Secre• 
tario. - A imprimir. · 

N.: 156 - 1914 

A proposição da Camara dos Deputados sob n: 69, do 
corrente· anno, no seu art. 1• autoriza o Sr;· Presidente da. 
Republica a abrir1 pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, 
o credito ex~rao.rdmario de. 51.680.:000$, sendo 45.000:000$ para 

· occorrer a pagamentos por fornecimentos· de materiaes feitos ;\ 
Estrada de Ferro Central do Brazil, serviços effectuados em pro
longamentos. e ·ramaes de suas listas, desapropriações · e in
demnizações devidas, restituições de cauções a empreiteiros e 
tarefeiros, etc.; 5.000:000$ ·para ·satisfazer compromissos ·por 
.fornecimentos e .. serviços . á. Estrada· Oéste de Minas; 
i. 600:000$, para pagamentos das obras da Estrada de Fe'I'ro · 
de Cruz Alta á Foz do. Jjuhy; finalmente, 80:000$ para paga
mento- das diversas commissões extinctas da Inspectoria Fe· 
deral das Estradas. Dispõe mais no· seu pagrapho unico que 
nenhum pagamento de fornecimento feito á Estrada de Ferro 
-Central do Brazil1 á Estrada de Ferro Oéste de Minas e á Es
trada. de_ Ferro ae Cruz Alta á Foz do' Jjuhy será effectuado 
sem_ que o Ministro da Viação .mande averiguar, por· balanço, 

. inventario ·e verificação, ·o aproveitamente, procedencia, uti-
'lização~ e exstencia dos m'ateriaes fornecidos. · .. . 
· Diversas mensagens presidencl;aes foram dirigidas aa 

Congresso Nacional relativamente aos creditos~de· que trata 
a proposição, sendo que a ultima é datada de- 27 de maio du 
corrente .anno e compvehende toda a· materia das anteriores. · 

A Commi ssão de Finanças da outra Casa do · Conl!ll'esso, 
para dar seu. parecer, ainda pediu ao Sr. Minsi~ro da Vi·9;0ão, 
a respeito da Estrada. de Ferro·.central; exphcacõ,es mmu
ciosas e· detalhadas ·sobre . cada um dos · compromissos, . SU'l 
origem· e· legalidade, 'e sobre a Estrada Oéste de Minas n.ovas 
informações. . · : . · . -

Pelo Sr. · Mini~tro dà Viação foram prestadas as expli
cações e informações solicitadas e todas . acompanharam a 
proposição. . · -1 • 

O as·sumpto foi sufficientemente explanado ·pela· Com
missão. de Finanças da Camara dos Deputados, do·· que ti 
p-rova o desenvolvido parecer que· pre·cedeu ao projecto_, con-
vertido no art. 1 • da proposicãio. · . . 

Largo tambem foi ·o debate nas sessões d:a Cama.ra, do 
qua:l resultou, além da approvàção do projecto, a. adopção da. 

_proVidencia garantidora constante do paragrapho um.co da · pz:o
posição, dispondo qué nenhum pagamento de fornecimento fe1to 
<íS estradas mencionadas s~ja effectuado sem que. o Ministro dW · 
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:Viação · mãíl<l'e ·ã~riguar por · baianco invãntârià í:i verifica
. cão, o aproveitamento1 procedencia, utilização e· existencia· dos 
matarias fornecidos. ' ·. ' ' ' r 

, Tudo .bem exa~inado, .verifica-se que na Estrada da 
Ferro . Central real1zarám-se · -despezas não autorizadas · pelt.J 
Congresso Nacjonal, a quem compete' privativamente ordenar 
.toda e qualquer despeza, salvo as excepções enumeradas em 
lei. E' este o ponto a reRolver. · · ·. .·· 

Deante do facto consummado, que as mensagens e infor
mações pr<!curam de certo mo.do ,iustificaF, é licito ao. Con
gresso Nac10na~. recusar o cred1to .necessarw pura occorrer ao 
pagamento das despezws alludidas, uma vez verificada a reali
dade das compras e· a exactidão dos fornecimentos feitos ? . 
· . ·E' 'justo retardar por 'mais .temp.o o pagamento dessas dlls
per.as· feitas sob a respoiiiSabilidade do Governo, d-eixando as .. 
sim de honrar os compromissos por elle assumidi)JS.? · . 

Não realizar o pagamento,a~a:Jedando que elle venüa a 
. ser exigido· pelo· Poder Judiciari-a, como- fatalmente .succed~·rá 
e então com maior sacrifício para o 'Thesouro Nacional,. não ' 
é um expediente, que recàmmeDd\'l a Sl)riedade ,da adminisf.ra-· . 
ção publica. · . . · · . · 
· . Assim, sob a influencia das mesmas razões de ordem mo
ral e jurídica· que levaram a Camara dos· Srs. Deputado; ·a 
adoptar a proposição, .é a .Commissão de Finanças de parecer 
que o Seriado. tambem. a approve. . . ·· · . . 

'· Sàla das CoÍnmissões, 10 de1 dezembro'. de 1914 . .:.._; F. Gty
,cerio, Presidente •. - G9nçalves. Ferreira, Relator. - A; Aze.
redo.- João Lttiz Alves. - Bueno de Paiva. - Alcindo Gttá-. 
nabara. - Sá Freire, com restricções. - Victorino Monteiro:.-.. 
'/!rico .coelho,. com r.estriocões ... 

i:>noPoSTCÃO DA CAllíARA nos DJlPUTAnos N. 69, m{ 1914, A QUE 
Sll UEl'IlRil O PAREC!lR SUPRA .. , · . . ' .. ' ' ' . . 

O Congresso Nacional resolve:. 
~t. 1.• Fica o Presidente da Republica .. autorizado a abrir, 

pelo Ministerio. da Viação e Obras . Publicas, o credito extraor-
· . .,. dinario de 51.680:000$, sendo: 45.000:000$, para occorrer a 

pagamentos por· -fornecimentos de materiaes feito á ·Estrada 
<le Ferro Central. do Brazil, serviços effectuados em prolonga
mentos e ramaes .de suas linhas, de·sapropriacõàs e indemniza-

. ções. devidas, ..restituições de cauções de empreiteiros e t!lre
·feiros. etc.; 5.000:000$ pa:ra satis~azer compromis~os por ror
necimentos e serviços .. á Estrada 'de Ferro Oéste de Minas, 
·:t..600 :000$ para pagamentos das obras da EsLrada de FPrro. 
de Cruz Alta á ·Foz do Ijuhy, finalmente 80:000$ para pv,ga- ' 
mento das· diversas commissões .extinctas da Inspectoria Fe-
det>al das Estradas. ' · · I ·• · .· • 

, • r Paragrapho unico. Nenhum· pagamentQ de fornecimento 
,iCei to :á .Estrada de Ferro- Central do Bra~il, á Estrada de .F~rro 

.. 

' 

·· ..... 
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Oéstc de Minas e á Estrada do Ferro de Cruz AILa á Foz do · 
I,iuhy serú effectuado sem que o Ministro da Viação mande 
averiguar, por balanco, inventar1o e verificação, o aprovei
tamento, procedencia, utilização e .existencia dos materiaes 
fornecidos. · . . . 

Ai:ot.. z.o. Revogam-se as disposiçÕes em contrario. 
. Camara dos Deputados, 28 de novembro de 1914. - A.s
~olplto Dtttra Nicacio, Presidente. - Antonio Simeão dos Son· 
tos Leal, 1 o Secretario. - Ebysio de Araujo, 2° Secretario. 
,...... A imprimir. 

N. 157 - 1914 

A Commissão de Finanças, examinando a proposição da · 
. Camara dos ·Deputados n. 70, deste anno, que concede um 
anno de Jic.ença, sem vencimentos, . para tratar de seus in
teresses, a Antonio Cardoso de Amorim, 2° · escripturario da 

· Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional. no Estado da Bahia, 
verif-icou que e lia está nas condições ·de ser adoptada pelo 
Senado. Tal é o seu parecer. · · 

Sal~ das Conimissões, 18 de .dezembro de 1914 .. ......, Fran
'cisco Glycerio, Presidente. - Sá Freire, Relator, .:.._ A. Aze
rcdo. -· Victorino Monteiro. -· Alcindo Guanabara. - Bueno 
'de Paiva. -·João Luiz Alves. 

PROPOSIÇÃÔ DA CAMARA DOS 'DEPUTADOS N. 70 DE 1914, A QUE SE 
. REFERE O PARECER SUP.RA · ' 

' O· Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. ·Fica o Presidimte da Republiea · autorizado . 

a· conceder .a Antonio C.ardoso de Amorim, 2° escripturario da 
Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado da Bahia, 
um anno de licença, a contar· de 9. de ,janeiro de 1915, sem 
véncimentos, para· tratar de seus interesses; revogadas as 

. disposições . em contmrio. · · · 
. ·· Camara dos' Deputados, 1 de dezembro de 1914. _:.;, Astol
p~o:·Dutra Nicaçio;, Pré~idente. - Juvenal ·Ll!martin~ d_e Fa
rla, 1 o Sccretar1o: mtermo. - Alfredo Octav10 Mavwmer, zo 
S{lcr.etario jnterinc -· A imp~imir; · 

N. 158 __:. 1914 

'' ' 
Esta Commissiio, .verificando que o objectivo. visado pela 

· proposição da Camara dos Deputados n. 72, deste anno, au
torizando o Governo a entrar em accôrdo c;om os ,actunes 
conknctantes das contruccões das. estradas . de Jerro, p~ra a 
revfsfio dos respectivos contractos, no sentido de l\ed!uztr os 
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encargos ·do Thesouro, consulta, o interesse publico, é de· p'~ 
recer que ella, seja, approvada. · . 

. Sala das Commissões, iS de dezembro de 1914. ---' F. 
Glycerio, Presidente. - A . . Azeredo, Relator. - Gonçalves 
Ferreira. - Bueno de Paiva. - Alcindo Guanabara. - João 
Luiz Alt•es. - Erico Coelho. · 

: .. PROPOSIIJÃO DA CAMARA DOS DEPUTADos· N, 72, DE 1914, ·A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA· 

O Congresso Nacional r·esolve: , 
Art. 1.' Fica o Governo auto•rizndo a entrar em accórdo 

com os actuaes contractantes · da,s contruccões, concessiona
rios e arrendatarios de estradas de ferro, com o intuito. de 
reduzir · os encargos do Thesouro, podendo prorogar o prazo 
para conclusão das. obras ou suspender as mesmas, modificar 
a fórma dos pagamentos, sem que disto advenha augmento 
de onus para o Thespuro, supprimir a construccão de linhas 
ou trechos de linhas e limitar da melhor fórma a responsa-

. bilidade do mesnio Thesouro, no maximo aos onus até agora 
. • decorrentes dos deposites, autorizados e effectuados, ein · re-

lação. ás .linhas sujeitas a esse regímen. ·· 
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario, 

. · Cnmara dos Deputados, ·ao de novembro de 1914. 
Astolpho Dutra Nicacio, Presidente. - Elysz"o de Arauio, 
1• Secretario interino. - Juvenal Lamartine de Faria, 2'. Se
cretario lnter~o. -A imprimir;, .. 

· N, 159 - 1914 

A' COmmissão de Finanças foi presente, para intepOr 
' pa.recer, a proposição da Camat~a dos Deputados n. 77, deste 

anno, autorizando a abertura, pelo ~finisterio .da Fazenda, do 
credito especial de 206$850, para occorrer ao pagamento de
vido a Antonio Teixeira Netto, em virtude de sentença ju-
diciaria. . · _ 

Conforme se verifiCa da exposição de· motivos annexa · á 
mensagem solicitando o credito, a Fazenda Nacional foi con
demnada ·ao pagamento de tal importancia, por sentenca do 
juiz ela 5• Pretoria Criminal deste Districto, que julgou im-

/ · procedente o auto lavrado contra o referido Antonio Tei-
xeira Netto, por infrac·cão do regulamento sanitario. · 

. Tratando-se de uma· sentenca passada em julgado e es.
tjlnto o · precatorio em boa e devida f6rma1 a, Commiesão 
aconselha que se adopte· o projecto. . . · 

• Salil .das Commissões, iS de· dezembro de 'f9U. - F'. 
· Glycerio, Presidente •. ~ Sd Fr.eire, Relator. - A; Azeredo. -· 

1Victorino Monteiro. - Alcindo Guanabara;- Bueno ·de. Paiva, . 
~ Joao Lui: Alves. · · 

• 
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PROPOSIÇÃO DA CAMAHA DOS DEPU'l'ADOS N •. 77, DE 'i9i4~ li QUE 
SE. REFERE o PARECER SUPRA • 

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

a ·abrir, pelo.· Ministerio da Fazenda, um credito especial da 
· 206$850, para occoiTer ao pagamento devido a Antonio Tei
?'eira NettQ, em virtude de sentença judiciaria passada em 
JUlgado; reyogadas as Q.isposic,ões em contrario. . · 

Gamara dos Deputados, 7 de dezembro de 1914. - Lutz 
Soar_es dos Santo~ Pre. sidento em exercício. - Antonio Si· 
meão dos Somtos J..,eal, 1• Secretario. - Annibal B ·de Toledo, 
2• Secretario interino.- A imprimir. . · · ' 

N. 160 "- 1914 
. . ' 

Autoriza a proposição da Camara dos beputados n. 85; 
de 1914, a· aberLura, pelo Mini·S·terio da .Fazenda, do credito 
de 698:577$180, supplemontar ú verba 12• - Imprensa, Na
cional e Diario Official.- do. art. 79 da lei n. 2.842, de. 3, 

· de janeiro do corr.ente anno. · 
: Foi tal credito solicitado por •. mensagem baseada. em 

, uma exposição de motivos do Sr. Ministro da Fazenda que~ · 
mostra a· neces&idade do mesmo credito para occorrer aG, 
pagamento das . diari11s correspondentes apenas aos dias utcis 

. .<fos mezes de. setembro a dezembro do conell'te anno. 
A Commis·são de Finanças, tendo examinado a mensag.em 

c a exposicãó referida, é de parecer que seja appro.vada a 
proposição. .,, . . 

Sala das Commissões, 18 de dezembro de 1914. -· F. 
-.. Glycerio, P.resident;e. - Alcindo Gut:inabar~. Relator. -. Erico 

Coelho. -· Sá Freire.- Buen0 de Paiva. _;, Victo1•ino MOn..;. 
teiro. - Joao.Luiz Alves. 

. \ 

PROPOSIÇÃO DA .. CAMAitA. DOS DliPUTADOS N •. 85, DE 1914, A QUE 
.. SE REFERE O PARECER SUPRA 
• 

O Congressó · Nacional resolve :· 
.. · :Artigo u~ico .. Fica o Presidente da R:epublica autorizado 
a abrir, 'pelo Ministerio da Fazenda, o credito de 698 ;577$180, .· 

. supplementar á verba, 12•- Imprensa Nacional e Diar.io O{· 
ficial-· · do art. 79 da lei n. 2 .. 842, de 3 .de janeiro do. corrente 
anúo; revogada~~ as disposições em contrario. 

. . . I 

Gamara dos· Deputados, 13 elo. dezembro _de• 191_4. -
·Astolplto Dutra Nicac·io, Presidente. - Antomo Simeao dus 
·Santos Leal, 1• Secretario. - Annibal B. de Toledo, 2• Se
cretario interin!>, -· A imprimir. ., ' ... 
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•.llL l\NNAES DO SENADO • 

I 

O' Sr. Pinlieiro Machado . - Sr. Presidênte · o assurhptó 
'em controversià, sujeito .á attenoão desta Casa, provenien
te' do requerimento apresentado pelo illustre Senador pela 
Bahia, tem, evict·entemente, apaixonado aos que delle se· toem 
ocoupado. · Eu, po•rém, Sr. Presidente, pretendo manter, nas 
obseryacões que fôr proctuz.indl) da tribuna, a ·consideração', a 
:urbamdade, a cortez1a, o reS})eito que devo a esta Casa, a· 
todos _ós m~us il~ustres collegas e á m}nha propria pessoa. 

Naq veJa, pois, quem quer que . seJa, nos .coarune.ntat·ios . 
que terei de fazer, ·auusões, recriminações ou· conceitos que 
pos~am ferir, melindrar·· a qualquer, .. dos· meus coJJegas e, 
lll1 mio menos, ao illusfJ>e Senador. pela .Bahia, que, divergente 
do meu· mo,do de apreciar as condições politicas do n"ssopaiz, 
neste mom.ento, sempre mereceu o apreço ·e a distincção im
postos pelos seus. merecimentos e pelo seu alto talento. · 

·A minha missão, Sr. Presidente; está; aliás, simplifica;da 
tpelo discurso vibrante, .convincente,· p;roduzido pelo. illus.tre 
Senador por Matto' Grosso, que, com rara eloquencia e pre
~isão, apreciou os principaes aspMtos desta questão. (Apoia-· 
'elos.) . . · . ~ . . 

· .' ·Cabe-me, apenas, tratar de poritcís apparentemente.:se.,. 
cun~ario_s. ma·s que, · entre•tanto, teem. ·SL:ande imip.ortancia para 
~luc1dacao do assumpto em debate. · . . ·. . ·' 

Preciso esclarecer· factos ·confusos, ligeiramente referi
aos, con11uso.s pela ·S•ua propria natuveza. e confundidos nos 
oommentarios e apreciacões. feitas, em. r.edor. dos aconteci-
mentos que ainda. p,rendem · a nossa attencão. · . · . . .. 

O debate a · ·tJue ·temos acompanhado, em sessões. succes- · 
'sivas, não tem tido sempvê a orientação que deve ter .toda a 
!investigação par,a descoberta da verdade, 'toda vez' que ella é . 
i'eit.a com a consciencia decidida de '}Jrocural-a e; chi desco
bril-a, sem. deixarmos empanar a nos.sa retina e ·p~t·turbar o 
nosso julgamento pela paixão de . momento, que sempre. de
·tuvpa os acontecimentos e nos · arrasta a conclusõe~ err.adas. " 

NÍio ar.gúo falta cie sinceridade,· pois estou convencido 
í:le que a fal.ta de informações seguras. e detalhadas t1lm sacÍ'i-
:ficado a discussão. . . . .. ·· . . ·. 

Sr Presidente, enfrento serenamente a situa~;ãc; · ·que as 
· circumstancias me im.];mzeram.; digo as circumstancia~ porque 

não pretendia· absolutamente tomar parte neste debate e só ,fui 
crevado a pedir a palavra· porque o illustre Senador por Matto · 
Gros.so della fôra privado naquelle momento,. por motivos- que 

. lV. Ex. depois reconheceu que não deveriam subsistir. · 
· ' E' . se.mpre difficil, Sr. P.residerute, a qualqu·er d~ nós ter 

(Je entr:Jor em litígio com o· illustro Senador p•ela' Bat~~a. nestas 
tlustas da palavra. JYão ha quem nã'!· c~n~eca .e não, procla,me · 
os dotes excepcionaes que ornam .a ~nd1Vldual~dade de .~· Ex. 
oomo os de um .parlamentar eximiO, polem.ISta · fOI'm.Idavel, 
forrado de extraordinaria i!Justrac.ão, a·brij.ngendo Q!I~SI torlos 
os departamentos do' conhecimen.to. humano':~.· nu"'=·''mdo por 
~1ma palavra eloque~tissima, que a todos.· nós·· fascwa e qu~ 
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constitue, incontestavelmente, uma gloria da intellectualiaade 
brazHeira e d·a tribuna parlamentar da nossa Patxia. . 

· Mas, .Sr. Presidente, nílo desconhecendo, ao contrario; 
sentindo principalmente neste mumento o peso das difficul
dades creadas por tílo notavel adversaria, entro no dP..t.ate cmn 
iii. maior s•erenidade, com a maior tra.nquillidade, · p1:rque sei 
que os factos não pódem jámais ser destruidos, muito embora 
contra elles se vo1te o orgão· do ext'raordinario tribuno o Sr. 
Senador Ruy Barbosa. Collocarei deante de .S.· E1:.. não a 
minha .palavoo, que jámais preteudeu engalanar-se na tribuna, 

· mas os argumentos irrefragaveis, as· demonstrações inilludi
.. veis de que S. Ex., no correr dos· discursos que tem proferido 
. sobre este asswnp.to; tem sido contradictório. Mu·itas das affir- · 
mações que vou fazer serão scHleorridas pelos p·ropr:os argu-
mento!l emittidos pelo nosso illu!iltre collega. . . 
. Assún, Sr. Presidente, antes de entrar propriamelllte no· 
~xame· dos 'itens do requerimento apresentado,por S. Ex.; devo 
zn.e . T'eferir a uma accusacão qu(~ tem sido articulada desta 

' rtriburia por S. Ex. e .pela imprensa que hoje obedece á sua 
orientação politica, não · so.i contra o Governo passado, como, 
~irectamente, contra a minha obscura individualidade. · 
· .Trata-se, Sr. Presidente, da questão da amnistia . conce

íiida aos marinheiros revoltados. 
· . Hà dous ou quatro dias, ainda, um jornal desta Capital 

· -íiizia que a. amnis•tia. era obra a·~cumulada no grandR reposi
ltorio ·.das minhas responsabilidades. O illustre Senado!' pela 
Bahia, agora, e · anteriormente, fazendo a critica d~ amni.s-

. tia, affirmou que só ap't'esentou e&sa medida aqui Mreditando 
RUe eua· corresopondia aos desejos do Governo; que o fez como 
1:m remedio · para aQU!ella situação torme!J.toS~ por (JUe pa~
sava o paiz, certo. de que esses eram ·os mtu1tos do Govet·no. 
!Mias ·nessa. mesma occ;asião S. Ex. profligou acerba mente a 
conducta do Sr. marec;hal Herme$, soldado, mostrar.r_o-se pu
sillanime, fraoo, preferindo ·essa medida de apazig11amento . e 
~e perdão, a rebater a revolta com o canhão. · . , . . 
· o SR. RuY BARBOSA - E continúo a ·dizer. Si o. Governo 

.tinha,meios P:l:~a isso, que .os empregasse. E' o que-eu .disse 
naquella occas1ao. · Posso d1zer a V. Ex. que tenho relldo o 
meu discurso .. · O que vae dizer para mim não tem ~ada de 
novo. · . , 

. 0 SR. PINHEIRO MACHADO- Eu acredito que tenha. Lerei 
!està partle do discursp. de V. Ex. · · 

Não trouxe os livros que ora' me rodeiam com o .objectivo 
(le .manuseai-os e de cansar a attencão d:esta Casa, mas para 
ter ao lado a prova immediato, confirmatoria, das· proposições 
'que tivesse de avançar. 
· O SR. RuY BARBOSA-.Póde estar certo de que não recuarei 
llnte o exan:ne dess·es documentos. · . · · · , 

'· ·. 0 SR .. PINHEIRO MACHADO -; N~o tenho a intencão, Srs.- Se- ' . 
, :nadores, de. cansar a vossa pac1enc1a nem a vossa a ttencão r·e-
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vendo e 'relendo da tribuna os documentos que aqui trouxe., 
Entretanto, nos pontos em que for, como fui agora, 'cOntesta·do 
pelo illustre Senador pela Bahia, serei forçado a trazer iro
mediatamente a contra-prova do meu asserto .. 

O Sn. 1tul' BARBOSA ...... Póde tra.zel-a. 
ó Sn; PINHEIRo MACHADo - S. Ex. sustentou desta tri-

buna, não por insinuação011do Governo. . • · 
O Sn. RuY BARBosA-Nem eu disse que.o fizera por in ..... 

sinuacão do Gov(lrno. Começa V. Ex. a baralhar as cousas., . ~ . 

O Sn. PINHEIRO MACHADO _, S. !E:X. não acabou de ouvir 
a proposição que · estou lançando. Não estou me referindo á 
apresentação da amnistia; quero me referir agora ao facto de· 
ter V. Ex. affirmado ha. pouco que, si .o Governo tinha .ele
mentos, devia suffocar a rebeldia. 

O Sn.,: RuY ·BARBOSA- Perfeitamente. 
' O Sn. PINHEIRO l'\'IACHAD0-0 que estou affirmando é qüe .. 

V. E:x:. declarou nesta Casa, com supremo bom senso, com ar
gumentos irretorquiveis, que os elementos· .com que contava 
o Governo eram absolutamente inefficazes para combater a 
revolta. 1 ; l I 

O Sn. IRuY BARBOSA.._ Perfeitamente. Onde -está a con
tradicção entre uma affirmativa .e a outra? 

. 0 Sn. PINHEIRO MACHÁDo-A· contradicção é evidente,1 

O Sn. ·RUY BARBOSA- Onde? 
0 Sa. PINHEIRO MACHÁDO.-,Pois si S. Ex. em consci

encia, espontaneamente, levado pelo seu· patriotismo, pelo seu 
dever de. brasileiro,. de estadista, .de homem experimentado, 
naquelle momento dizia nesta Casa que o unico remedia, na
quelle instante. trevoso, seria unia medida de conciliação para · 
livrarmos ·esta . cidade do arrasamento; . _. , · . :, 

O Sn .. RuY BARBOSA- Perfeitamente. 
. 0 SR •. PINHEIRO MACHADO-· . · ... O Governo da impÓssibi-
lidude de governar. . • · · · · · · ' 

0 SR .. RUY BARBOSA- Perfeitamente . 
. ·. 0 SR. PINHEIRO. MACHADO- , .. porque inuteis, difficil
limos eram os recursos para combater a revolta, si esta era 
a opinião de S. Ex.; reconhecendo infelizmente a situaÇão 
. dolorosa que nós todos ·~travessavamos naquelle momento, 
como. vem ai'firmar )loj e qífe, si o Go:verno tinha recurso, que 
suffocasse a revolta.· 

o, SR. Ru.Y B .. uuiosA-Não ha duvida nenhuma . 
O SR. PINHEIRO MACHADO- Eu reli honteni; 'o discurso dé 

S., 'Ex.'·~-~-- · · .. '·. , 
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O Sn. Ruy BARBOSA~ Pcrfeitamen~e. Em tambem reli o 
meu discurso e o de V. Ex. · · 

· 0 SR. PINHEIRO J.li!ACHADO - ... discurso que foi comba
tido por mim, não contest~ndo porém ..• 

·O Sn. RUY BAHBOSA- '!V • . Ex. combateu-o em uma parte. 
0 Sn. PINHEIRO MACHADO - .. ,as affirmacões que S. Ex. 

fizera sobre o ponto ora controvertido. 
:0 SR. RUY BAnBOSA - A minha opinião, como está no 

discur:io, ó a seguinte: «estou convencido de que o 'Governo . 
não dispõe de meios para combater a revo1taa; mas ao mes
mo tempo dizia: «Si o Governo dispõe desses meios, deve 
combatei-a,. · 
· O Sn. PINHEIRO MACHADO -· O illustre Senador pela Bahia 

. está equivQcado. S. Ex. não dizia isso; S. Ex. fazia uma affir
macão peremptoria: affirmava categoricamente que o Go
verno não dispunha de meios, e que· em tal caso a medida .era 
a amnistia. · · · 

. 0 SR,' RUY BARBOSA - Onde V. Ex. leu ÍISSO ? 

. o· Sn'. PINH~ino MACHADO - o nobre Senador pela Bahia, 
. Sr. Presidimte, nem ao menos na occasião que apresentou ·o 
projecto de amnistia declarou que era uma medida solicitada 

· pelo Governo. · -
o SR. RUY BARBOSA- Nem era preciso, porque o Senado 

inteiro viu o Sr·. Senador Severino Vieira vi.r a mim solici-
tar o· favor de apresentar o projecto. • · · 

· O Sn. PINHEIRO MACHADo - O procedimento do Sr. Se
verino· Vieira obedecia naturalmente aos mesmos motivos. 
que fizeram coni que S. Ex; esposasse a .medida. 

O SR.' Ru,Y BAnBOSA - Todo o Senado a esposou, menos 
o Sr. Senador Pires. Ferreira. . · · · · • 

O SR. PIREs ·FERREIIIA -: E' a v.erdade. · 
. O ·SR. A. AzEREDO -· Eu tambem fui contrario. Retirei

me do recinto para não .votar a amnistia •. 
' 0 SR. PINHEIRO MACHADO - E' um facto. 

I • . I 

· · O Sn. A. AzEREDO - Declarei que não podia conceder a 
· ~mnistia a 'criminosos confessas,· que haviam assassin'ado a 
um. amigo meu particular. · . . . ·· · · 
. . o SR. RUY 'BARBOSA- Não sei por que a exaltação do no
bre Senador, qunndo de factos é que se trata .. 

· O· Sn. PINHEIRo MAcH,IDO ·- Tem razão S. Ex.; trata-se 
de uma questão de facto. •renho aqui ,presente· não só o. que < I 
occorreu nesse doba to. como o resultado du votação. 

Sr. Presidente, é extraordinario que seja ·ou accusado 
· de ini.ciador da a,lllnistia, d.~ protector da, .a~istia, ~~didA · 
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· alüís sabia naquelle momen.to ·!. . . Como disse naquel!a occa
sião o honrado Senador peia Balüa, não havia outro recurso, a 
menos que a, intrepide-<~ tresloucada dos homens quizesse ver, 
essa cidade completamente derrocada. . . 

O SR. RuY BARBOSA - Esta era e · é a minha opinião., 
· Si o Governo dispunha de meios para combater a revolta,: 
devia uo.!,batel-a; no caso contrario, o unico recurso era ~ 

· amnistia. • 
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Esta era e é a opinião 4~ 

S. Ex., diz o nobre Senador. 
O SR. · Ru'Y BARBosA -· Que não repudio. 
O SR. PINHEIRO llfACH"ADo - Diz S. Ex., Sr. Presidente; . 

que então externou a seguinte opinião : «si o Governo dispõe dEi 
meios, ·de recursos sufficientes pava resistir á revolta, · deve 
:fazel-Ol>; ·entretanto, logo ás primeiras paláv111as de S. Ex., si· 
rne não· falha .a memoria, surge a declaração formal de que 

·o Governo não dispunha daquelles recursos. · · 
O SR. Ruy BARBOSA :..__ Eu não recuo um palmo da minhà 

responsabilidade. · . . · · · · 
O SR. PIN'EÍ:EIRO MACHADo - s,. Ex/chegou até a ana .. 

lysar os meios de que ·o Governo. pod~a lançar mão, · con-
cluindo pela absoluta insufficiencia· delles. · · · 

· O SR: RuY BARBosA -· Mas si o Governo dispunha desses 
meios, como agora os seus amigos. propalam, melhor . fôra 
não ter sido approv.ada a amnistia, para evitarmos ouvirmos . 
agora a cada momento declaração .de que essa amnistia foi . 
imposta ao Governo pela pvec'ipitacão do Congresso Nacional., 

0 SR. PINHEIRO MACH.ti.DO ~ Sr. Presidente1 estes factos, 
que passarão para a historia: de amanhãJ prec1sain ser per-· 

~ ,f,eitamente elucidados. · · · · · 
Sr. Presidente,· ach.o curioso que, tendo eu· entrado neste 

reeinto quando já discursava o nobre Senador pela Bahia, e 
havendo pedido Jogo a palavra para responder. a S. Ex. me 
oppondo á medida por S. Ex. proposta,. seja agora o indicado 

·pelos jornaes da opposicão ·eu; o unico que combateu da tri• 
· buna a medida, como seu propugnador. . 

0 SR. RUY BARBOSA- V. Ex; eornbateu-il. em um falso 
presu).lposto, imaginando que ella tosse concedida . em -termos 
differentes da que era; uma :vez aclara.do. esse ponto, .V. ·Ex., 
:votou por ella. · 

. 0 SR .. PINHEIRO MACHADO_;·S. EX .. mais: uma vez prova 
que está equivocado. O discurso ,que então proferi consta dos 
A.m~aes, cujo volume está aqui. · 

o sn. RuY BARBOSA -Leia V:,. Ex.. o ~egundQ .discll;J;:SQ . 
!111~ ,nzoQf~ri~., . . . ... . ·- , ·-·· 

' . 
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0 Sn. PINHEIRO MACHADO ~:Ai. m•gumcntação QUe OUVi 
se1· deduzida aqui pelo illustre Senador da Bahia foi,. incon
testavelmente, aquélla que devia, naquelle momento ser apre
sentada por homens de. estatura d\l S. Ex ... ·. 

0 Sn. RUY BARBOSA--E eu a não' repudio, • 
. 0 Sn. PINHEIRO MACHADO-'.;. das provações de S. ·Ex .. , 

do conhecimento que tem desses · momentos . cali!:iinosos poe 
que teem passado outros paizes maiores do que o nosso.· · .-
. O Sn. RuY BARBOSA-Eu a não repucii~. póde V. Ex.; 
ficar certo. Mantenho. as minhas opiniõ~s em toda a sua in ... 
tegridade. · · 
.. 0 Sn. PINHEIRO MACHAD0-.0 que.affirmei é que· eu nã~ 

era irreductivel, não era contrario á amnistia. iE preciso af.:. 
firii)ar a S. Ex., · desde já, que agradeço, solicito mesmo que 
·entremeie, não direi meu discurso, porque as palavras desva
liosas ·que ·estou pronunciando não merecem tal qualificativo 
(não apoiados), mas . que entremeie as proposições que eu 
for emittindo nesta tribuna com as -suas observações, qu~ 
v e em me esclarecer, porque, Sr. Presidente, não ha movei, 

·. não h a interesse que me .faca falsear a verdade ou minha 
consciencia. · 

O SR. RRY BARBOSA-· Nem eu accusei de tal V.· Ex.1 
V. Ex., accusou-me eu me defendo. 

., I ~ ' 

· O ·srt. PINHEIRO MACHADO~ Tambem não accusei; estr>U: 
procura,nqo esclarecer S. Ex . 

. O Sn .. RuY BARBOsA-E qualificou-me de contradictorio, 
-O ·sfi. PINHEIRo ·MAclÍADo - E, de facto, S. Ex. 1o l'oi; 

não só nesta· ponto. ·como em outros. · 
O Sn. Ruy BAimoSA -· Si nos outros o fui como neste!;,, 

· O SR. P(NHJ!IRO MACHADO·_ Neste {evidente que o foi. 
Ten)Ja eu a f•o·rtuna de podér· demonstrai-o, nos outros pontos 
como o faca neste. . . · ,; 

O SR: RuY . BARBOSA - Onde 'está · a contradiéçÍi.r> ? Et( · 
insistó na minha opinião daquelle tempo •. · · · · 

·O SR. PnESJDEN'l'E - Attencão l ' 
O. SR. RuY BARBOSA -· O orador pediu-me .que .o escla-

recesse. · · 
.0 SR. PINHEIRO MACHADO - Pedi e insisto no meu. pedido, ·-- . . .. 
O SR. PRESIDENTE- A Mesa_ chamou a attenoão do hon-' 

rado Senador pela Bahia e pede. a S. Ex:. que não inter
rompa o orador para que não termine a hora do ·expe,dient~ 
sem que S. Ex. tenha concluido seu di$curso e não se va~· 
. nha a soUciiar· prorogaciilo da hora além do r:.rue é peTmi.ttidq . 
.Pelo Regimento. · · · ~ · , ··-.: . ·...: -· .. . . . . . . - ·- . ... . "' ... 
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O Sn. PINHEIRO MACHADO _., Em assumptos dessa .ordem 
só póde haver vantagem em se ser contradictado. 
:· o Sn. nuY BARBOSA- Si v. Ex: me ouvisse um instan
te não insistiria no que -astú · affirmando. Minba opinião era, 
então - e é ainda - a seguinte': a amnis~ia era o unico re-. 
curso, si o Governo. não tinha meios para dominar a revolta. 
Mas, ao mesmo tempo, eu declarava que, si o Governo di-s-· 
punha de meios, devia empregal-·os, · 

0 SR, PINHEIRO !\!ACHADO -'- Qttid inde ? 0 Governo não 
solicitou a medida. · 
' ' o Sn. nuy BARBO(lA - Não solicitou officialmente. . ' ' 

0 SR; PINHEIRO MACHADO - Nem offici.osamente. l\Ias a 
opinião de S. Ex. era verdadeira.; o Gov~rno .não tinha ele-
mentos para resistir. .. . .. · 

O Sn. RuY BARBOSA - Entãó nií;o ha questão. - . - . . 
. 0 SR. PINHEIRO MACHADO. - H a questão, porque. S. Ex 

' · affirmou da tribuna; mais de uma vez, que o .Governo so- ' 
· )icitara essa .medida. . · . 

O SR. ALFREDO 'Er.us - Mandou solicitar. 
' . . - . ~ . - ·- - . . . ' 

O SR. Pmumno MACHADO - Não. apoiado. O Governo não · 
tinha absolutament-e conhecim~nto desse movimento~ do 
.Congresso. . · · ·' 

O SR. ALFREDo Flr.Lis· - Mas acceitou a medida e 
sanccionou-a. ·· 

O SR. PINriEmo MACH.ADO .- Eu sabia do Palacio; che
guei aqui, ao Senado, tendo· combinado com .o Sr. Presidente 
dn Camara e o leade1' que nós no:s opporiamos a qualquer 
·movimento em fav<lr .. da amnistia, q~e julgavam.:~s inopp:iir- · 
tuna, porque nós todos visavamos a capitulação prévia dos. re-:- · 
:voltiisos como elemento moral para resguardarmos o prmci
pio da autoridade. Tudo isso h aviamos resolvido sem audien
cia do Governo, e o· nobre Senador sabe mui.to bem dessa nos
ea · ori·entàção, pois foi sobre ella consultado. 

0 SR, RtiY BARBOSA - 'Ist{ é que eu nunca pude acre-
ditar. ·. . . • 

O Sn. PINHEIRO MACH~oo - · Poi-s · affirmo ·a. S. Ex., sob 
palaYra de honra, que assim foi. . · · · 

· O SR. RuY BARBOSA - Pois ·então, fi.zernm mal os amigós. 
do Governo. . . · 

O SR .. PINHEmo M.~CHADo ~ Nesses·momcntos o patrio- .. 
tismo .não vae medir a ·sua Oocção -pela craveira. das pequenas 
conven'iencias soci!!es. ' 
. ,O Sn, Ruy ·BARB()SA ;_ Não são pequenas '·c~nveniencias.; 

' ' . 

,• 
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Sem tiutOl·izac.ão do G.ov.e·rno não ·deveriam ter fe'fto ·o que 
fizeram. · 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - 1\f US nós não tinham os O " 
aever, que cabe ao Executivo, como dctenltor .d'c forca, de 

· bater a desordem, a anarchia, por meio da forca. Nós lan
çámos mão de recursos de persuasão, de recursos diploma
ticos, ·para ver si conseguíamos, como felizmente consegui
mos, livrar a nossa Patria - visto quo não tínhamos po
dido evitar a suprema V•ergonha do· levante da maruja. -
dos destroços e .do morticini . .o dos habitantes desta Capital.1 

Erros tenho-os Sr. Presidente, como é natural, c muitos 
naminha vida pub4ica. RegisLro, porém, como,um servico dos 
mais relevantes que tenho prestado tí minha Patria, aquelle de 
,que, em um momento feliz, me oçcorreu lanoar mito naquella 
emorgencia. · . : · 

. .. Devo. dQclarar ao ScnadG que estava em Palacio quando 
. foi recebido pelo Sr. Presidente da Republica um radio

gramma dos revoltosos, declarando que não estavam revol- · 
tados contra o· Governo e sim · contra aquelle processo do 
arrocho que ·O nobre Sénador pela Bahia, cóm tanta. precislio. 
c brilhp,' cónde'mn~u da tribuna. . . 

·O Sn. RuY BARBOSA - Perfeitamente. ConLinúo a .pen
sar do mesmo modo. 

. . I 

O Sn. PINHEIRO 1\fAcH:-\Do - Pensando ·muito·· bem. O 
·lionradõ Seiu~dor, quando está com o seu espírito sereno, os- · 
clarece · sempre as . questões, é um guião dos inter.esses su- . 
premos deste paiz ~· . · · · · . . , · 

O Sn. RuY .B.\rlBOSA -· O meu espirito é séreno quando · 
está .de accôrêlo com o Governo. F6ra (listo, está sempre 
· apaixonadp •. · . · 

' · o Sn. ·PINHEIRO 1\I.~orÍAoo - S. Ex. não é o tempera
mento imbelle, mofino como por ahi se dizia:, mas sim· -in.o 
trepido, valoroso e um pouco·. assomad,o :na· luta. 

· O Sn. RuY l3ARBOSA. - V. Ex. está enganado. A: violen:. 
c ia. .da convicção, não. é assomo em luta •. · 
· O Sn. PINHEIRO 1\IACHADo -· Parece mesmo 'que S.· -Ex., . 
sente grande contentamento .em demonstrar áquclles que .. o 
reputayam fraco que o sel,L impe~o de 'belligel'(\nte não -~ede 

. nem siql)er perante· os taes canhoes ·~ que S. J!;x •.. UCJUI .se 
1•eferiu. . · · · · · · 

. o Sn. ·RUY ·BARBOSA -• V, Ex . .'está 'muito cngimado.l 
Nunca. fui esse espírito combatente .q~e V. Ex. Çolz. Sou.sol
da.do muito fraco, mas nunca. passei por mo'fmo.. Talvez . 
passaS!'e por tal no espírito do nobre Senador.. , · 

o , Sn. PINHEIRO 1\>IACHADO - S.. Ex. bem sabé que desta: . 
· :ra~~ta n!Lo sou peccador. Sempre tive S. Ex. . co~o homem 
. de grande coragem para enfrei).tar, sem :vaclllacoes nem tc-
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~ores, as·. rcspo~sabilidadils q.ue, porventura, lhe caibam na . 
.iVIcla publiCa. Nao tenho, pois, tido surpresa com a sua 

. accüo nas ultimas campanl~as. politicas, nas quaes, aliás, mais · 
· de UJna vez eu tenho sentido a forca do seu braço c o peso· 

do seu mont~nte. (Pmtsa.) · · · 
. Sr. !:'residente, eu vou me encaminhar para a· questão 
d~ que vmha tratando, porque o tempo se escoa e elle é.pre,.. 
CIOSO para nós todos, e o Senado de poucos ·dias· dispõe .para 
tratar das graves questões orçamentarias. 

:m~ dizia, Sr. Presidente, que combati, desta tribuna,· a 
am~Istia, declaran~o que só esperava para não .negar o meu 
apoiO a esta medida que os revoltosos se submettessem á 
autoridade legaL Quando fallài pelá segunda vez - discurso 
a que S .. · Ex. se referiu.-· começava a produzir as. razões 
,.que ti11ha para contradictar o honrado . Senador, quando fui· 
abordado, creio que pelo Sr. Senador Azeredo, que me veiu · 
trazer a noticia da submissão dos revoltosos. · · · . 

' . . 
. O SR. PIRES FERREIRA - Fui eu que communiquei essa 

'nova a V. Ex. . · "' . 
· 0 SR. PINI-IEÍRO MACHADO - 0 motivo da minha.oppo

, sioão havia desapparecido e, só por isso, votei .de harmonia 
com ·.o projecto \L Presentado ·pelo nobre. Senador. pela Bahia. 

O Sn. PmEs FERREIRA - Eu estava· agora· mesmo recor·
. dando este :!:acto ao Senador Azeredo, que delle já se não 

· lembrava. · 
. · O SR. · PIN:fmmo MACHA!io-Agora, Sr. · Presidente, .!levo 

affirmar com a minha habitual sinceridade que não sei até 
hoje qilem estava com a razão, porque era tão angustiosa 
a situação, tão prementes os perigos que no's ·ameaçavam, 

. que eu não sei si deveríamos esperar a submissão dos re- . 
beldes para tomarmos. a medida que o patrio·tismo de S. Ex., 
aclwu opportuna naquelle ·momento. · .. . 

I , . . . , , , 

. O SR. Rm: BARBOSA .- Eu· sustentei que não era neces-
sario esperar essa submissão. .r4 veem VV •.. EEx. que vou·. 
ao e•ncontro de tudo quanto queirnm ,dizer de mim. Susten
tei que ·não· era necessario esperar essa submissão~ · · 

O · Sn. PtNHEmo MACHADO . - E' o que· eu acabo do· dizer~ 
·r.ão s'ei si S. Ex. estava ou não com a boà razão naquello 
momento. E. vou dizer mais: .parece-me quê era. preferivol 
passarmos .pelri humilhaç·ão de concedermos, <lesd~ r que ·cug. . 

. produzisse os effeitos que desejavamos, · a amnistia a,os re
. beldes com as armas 'nas mãos· do que vermos a capital d11 
· · Hepublica em ruinns, erri escombros, e o morticínio sob a 

··nossa responsabilidade. . , . _ 
· . O honrado Senador pela Bah1a diSse muito bom que nau 
'mais seria .passivei. governo.. . . ' 

· Não quero agora aproprmr-me de glorias que p'orven- . 
tura pudessem advir de se ter resistido (lmquanto 11iin fosse 
preenchida a condição impo!i)ta.. . . 

, 
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Este ponto r.stá bem esclurecido. . 
. · Devo dizer agora a S. Ex. q1w no seu penurtimo discUI'so, .. 
p'arcce,..me, inquiriu pOL' que mot1vo o Governo, que estava de
liberado a agir, a resistir, mudou de inLenção do pé para a mão .. 

O Sn. RuY BARaosA·-"Porquc nos proprios ci·rculos mili
tares até hoje·ainda se não sabe bem a razão disso. · 

· O SR. INDJO Do ÚrtAZIL - Entretanto, o Ministro d~, Ma
rinha de então encarregou-mo de communicar. 'ao Sr. Presi
dentH da Republica que no momento não dispunha de elemen
tos para combater os revoltosos. · 

O SR. nu.:.:. BARBOSA - Já é um esclarecirrtento. 
· O SR. Vic•romNo MoN'l'IliRO - Cre;.o que ·a imprensa já 
declarou .isto . · · 

o • ' \. • • 

O Sn. RuY BAHBOSA - Eu não \eio todos os jornacs porque 
não Lenho tempo. · 

· .· O Sn. PrNrmmo MACHADO - Creia o illustre · Sen~dOL· pela 
Bahia, 'nós não devemos andar aqui levantando 'itens sem iun
damento preciso. 

' o Sr. Ministro da Marinha, que melllOl' do que' nÓ$ co
nhecia os elementos de que poderia dispõr, a mim me disse 
que os destroyrm o os tor,pedeiros ·dispunham apenas de 
cinco torpedos. (Apoiados.) Quando eu tam.bem tratei de ve
rificar 'Laos elementos, alswt o, · gener3Jes .Pl'DI~lamavam. am pa
lacio que ·os canhões que estavam nas fortalezas tambem eram 
ineffieazes. , . : .• 1 .. : 

'' Ora; Sr. Presidente, o illusLt·e Senador pela Bahia, muito 
mu.ís versado do que eu nesta questão, porque tive a fortuna · 
muita.s vezes de aainirur os conhecimentos de S. Ex.,. sabe par-> 
feitamente que os .canhões, então e agora existeDites nas nossas 
fot•talezas, pode~ iam. causar. sobre as cour~as .::os dreaa1Wugll.ls, 
os mesmos effettos .que sobre a .nossa ep1derme podem causar · 
as plcadas dos mosquitos inoffcnsivos. · 

. · Seria apenas urna provocação ao.monstro c a demonstra-
ção,. pelo.·effoito dos, nossos projectis, da nossa impotencia; 
s<ii•ia leva L' aos· marujos a segurança. de sua impunidade u a 
certeza da ei'ficiencia dos meios de d~truiçi'o de· que elles dis
~h~ . . 
· · . Nesta ordem de idéil.s estavam accord~s, no começo da · 
revolta, o Sr; Ministro da Guerra o o Sr. Seabra, que· só ·aspi
ravam a repressão a bala e aconselhavam n.o Governo ·a re
sistenc1a · e o. combate aos clreadnouo.hts. 

; O SR. A. AzERllDo -· E· honra lhes .seja feila: muitos offi'
ciaes de · Marinha queriam proceder assim, custasse o que 
custasse.· · 

' ' . 
o sr\. PINHEIRO M:t.CHAD(I - Posteriormente, o ohefle da 

Armada não pensava· do mesmo modo. Procurámos exammar 
.e pesar os elementos e :verificámos, realmente, que não era~ 
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. sufl'icicnlcs para dominar a revolLu. Comecaram então as rJe-
' gocineões a que me aca11o de referir. ·· . ·\· 

· Os mariuhciros, (lbstinados na. rebeldia, faziam varias evo- · 
lu(;Ões ua buhiu, c retiravam-se ít rioite do ancoradouro. E~tou 
ini'ormandó ao illustre Senador pela Dahia por que o Governo, 
que. toma-ra a firme ]:csoluoiío de atacar os navios, mudou de 
plano. Em· uma dessas occasiões1. depois da sahida dos navjos, 
o Governo resolveu inicia.r o aUtque quando .ellcs voltassem. 

/ Um grupo numeroso de Senadores foi ao Palacio Guana-
bara. Cr.eio que entre elles se achava o Sr. Senador Glycerio. 

0 SR. AI.!'HEDO ELLIS - Já ,era 1\Iagdalena. (R·iso.) ' 
O·Sn,. PRESIDENTE- Attenoão. 
O SH. PINHEmo ·MACHADO -. Sim i nessa occasião to dÓs nós 

ct·nmos Magdalenas ,perante as·· desgracas da Jlatria, que &e 
sobrepunham a essas pequenas diss,encões partidari:as. Mas o 
que é CQrto é que áqu.elle· Palacio compareceu um numeroso 
grupo de Senadores opmando em que se esperasse o resultado · 
das negociacões. Caso .estas frustrasseJp, então, sem outro re-
media, nos atiraríamos á aventura do combate. , 

Nós interviemos, então, para impedir que o Governo levasse· 
avante o ataque aos dreadriouuhta com os mesmos recursos 
minguados a que se referiu o illustre Senador 'p·ela Bahia. · 

Está, pois,. esclarecido este· ponto, que tanto preoccupava 
o espirita de S ; Ex. · · . . 

Na·verdade, Sr. Presidente, o Sr. ma11echal Hermes relutou 
muito cm sa.nccionàr a amnistia, o que, aliás, era· na'tural, 
dado o seu va:lor indiscutível e seu brio de s.oldado. Outros, · 
porém, ponderaram que S. Ex. não tinha o diveito de sobre- · 
por aos interesses do 'seu paiz esta· questão de dignidade e de 
honra pessoal, .toda vez 'que. se !iichassem ·envolvidos os vitaes 
·interesses· da Nação. · · · · · · · · 

Não devem, pois, os meus adversarios continuar a ex~ 
·piorar esse. terreno como míJ,is .um capitulo de accusacão 
contra mim. Outras. ha em que. póderwo fazer tripudiar a , 
fantasia ·aggr.essiva, · mas não nesse ter.reno : é contraprodu-
cente a sua acção,. porque lá vem ·um ·momento, como este, 
em que. se abate o· cast~llo de cartas.~ .. :· 

Vou tratar apa, Sr. · Presidente, propriamente do re-. 
querimento do illustre Senador pela Dahia e s·erei breve. 

0 Sn,. PRESIDENTE - Lembro a V,. Ex,. que a hora do 
expediente está finda-. · · 

'o SR. PINHEIRO MACHADO- Peco a V. 'EX,· que consulte 
o Senadp si me concede a meia ho·ra de prorogacão permit· 
tida ·Pelo Regimento •. 

Consultad'o, o Senado concede a prorogacão •. 

o· Sr. Pinheiro Machado '(continuando)' - Já deciarei, 
Sr. Presidente; ao .iniciar a oracão que venho "profe·rindo da 
,tr,ibup.a, qu~ ,QSt~ lopgé. daS mip,has ~istas. ffi0l~~t\1r, d~ qua,l• . 

I l I •' 

• 
, 



' 

277 
·.· 

qilêr modo os meus illustres collegas -e muito menos o illustra 
Sen~dor pel~ Bahia. Mas, esta questwo ~é de natureza. tal que 
tere1 necess1dnd.e de demonstrar que nao é tanto o mteresse 
.pelo castigo .dos delinquentes que tem norteado a acção do meu 
.mustre collega ao vir reviver a questão do SatelUte. 

0 Sn. RUY BARBOSA -'- Essa agora é boa. 

O Sn. PINHEIRO MACHADO- Sr. ·Presidente, mezes ante!! 
ôa orgnnizaçãq do actual Governo, da posse do Sr. Dr. Wen
cosláo Braz, a imprensa opposicionista iniciou uma campanha 
virulenta, pessoalíssima, agS'rossiva, contra alguns homens pu
blícos de grandes servioos e de grande merecimento do nosso 
paiz. . · · · , 

Entre elles foram notadamente alv.ejados por essa cam
panha de destruição os Srs. almirante Alexandrino .de Alen-
car e Ri v ada via Corrê a. , 

E' bem de ver que a todos nós, membros do Partido· Re
publicano Conservado•r, cabia nessa intensa ref.rega, de quando 
·em quando, uma 'ou outra cutilada, mas as baterias estavam 

-'evidentemente. assestadas para dirigiJ· in•t.cnso fogo sohre os 
dous illustres brasileiros. . -· · . · 
. Não podia ser animadversão de ordem pessoal que irri

pcllia os autores dessa campanha. Outro objectivo devia linver·. 
Fallavn-sc, diz~a-se,. constava que o Sr .. Alexandrino de "o\len

. car, marinheit·o de meritos excepcionaes;· homem mwJ•gieo~ 
intelligente, organizadot·, disciplinador, amado .pelos sou~ coi
legas, respeitado e estimado na marinha, .• 

UMA Voz-. Apoiado. 
O· SR: . PINHEmo MACHADO- •.. pudesse ·ser aproveitado 

· ,pelo Governo que tomaria posse a 15 de novembro transacto. 
Isto desagradava sobremodo aos seus oppositor.es, Em ne

. cessario, portanto, Sr. Presidente, arrasai-o, fcril-o na sua 
reputação de . administrador, na sua capacidade directora, até 
na .sua honestidade pessoal'. 
. Para collimar tal fim, não houve processo, nã'o . hóüve 
apodo que não fosse aproveitado contra. esse bcnemerito pa
trício, contra esse marinheiro illus'l.re, que é um elemento do 
ordom, dé .resistencia á unarchia, leal, correcto, servidor do 
l'cgimen, antes delle installado o que tom occupado .posiçüm: 
de destaque e de confianoa, até o Governo Provisório, que 
tanto o nobre Senadot· pela Ba·hia illustrou; pois foi S. l~x. 
o Sr.· almirante Alexandrino o encarregado, nnquella occasião, 
de acompanhar o monarcha deposto. 1,'al a confianca que ,i1í · 
merecia, dos homens do Governo, nos primordios da Hepuhlioa, 
o illustre. almirante Alexandrino. • · 

· Nós bem sabemos como se fn?.eni estas campanhas, não sô 
no nosso paiz, mas, em todo o orbe; nós ·bem sabemos corno 
são arehitectadns e postas em acéão essas assignaturns, diri- . 
gidns e alimontndas pela imprensa amareJJa·, em ·seus nrl'o-
messos, tenaz, ardilosa p demolidora. . 
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Contra o Sr. Rivadavia Corrêa, por exemplo, então M.i~ 
nistro ri(l. Far.ondn; tnmbom se movem crua ·guerra, ombor·a 
eontinuQ, S .. Ex .. a sm· respeitado entre nós pela. sua integri~ 
da.de impollrita, tanto é certo que 'Sá teve occasião,. em tempo 
l'emoto, quando accusado de deshonestidade, de trazer a· pu.: 
bllco a· prova convincente, esmagadora,' da lisura de sua con~ 
ducta. 

Isto, porém, não impediu,· que S. Ex. voltasse .a ser· de 
novo alvejado, aggredido, p.erseguido pelos mesmos doestas, 
repetidos e renovados os mesmos capítulos. de accusacão. . 

· Não 1'oi só na imprensa, Sr: Presidente, que os effeiLos 
e os écos desta campanha se :l'izeram sent.i"r; ·cues reboal'am 
tambem neste recinto, e o nobre Senador pela Bahia rude~ 
mente atacou o actual M.inistro·.da Marinha c em relacão ao 
St·. Rivadavia Corrêa, S. IE."i.. em um de seus memoravcis 
discursos, fez allusão ás celebres casas da India ..• 

O Sn. RuY BARBoSA- Por que eu não posso fallar aqui 
cm casas da India som quo isso seja uma allusão aó Sr. Ri~ 
v ada via Ccrrrêa? O que ou lhe neguei foram as· honras com • · 
que o quizeram condecorar; de Colbert .brasileiro. .· .. 

O Sn. PINHEIRO ,M.ACHADO-TaJPbem oin um apologo ce~ 
lebre, memoravel, ·obra esculpida por seu .poregrino talento, 
S. Ex., em represalia a ess~ qualificativo que· o illustre Se~ 
nadar por S. Paulo, cujo .nome peco licenca·para declinar, o 

·Sr. G'lyoerio, teve opportunidade 'de applicnr ao Sr. Rivadavia 
'Corrêa, S. Ex., com. a maesl:ria com que maneja a ironia e 
o sarcasmo, castigou. ; . · 

. 0 Sn. HUY' BARBOSA-A quem? 
0 Sn. PINHEIRO MACHADO"- ... o Sr; Glycerio, o cast.i,. 

gou~sc rudement~. por ter tido elle a audacia ... 
O Sn. HuY B~RBOSA- Isso é. uma inl:riga. (HU.aridade; )I . ~ . . . 
0 SR. PINHEIRO 'MACHADO-.:. do pensar de. modo dif~ · 

i'orente do S. Ex. . . . . 
0 SI'\, RUY BARBOSA- V,' Ex.· e!IL(L pronunciando Ulllll 

sontenca de inquidor. Onde está ·a prova ·de que o ·.meu apo~ 
logo teria alguma f:oilsa. coni o Sr .. Glycerio? Isso é uina in~ 
;justiça. O· apologo não se referia a pessoas, exprimia uma 
siLuaoão .' Ninguem ncsLa Cas~ tem o direito de lhe por nomes. 

O Sn. PINHEIRÓ llfACHAÍXI -As allusões eram tão trnns~ 
parentes .. ~ - ·' 

o Sn. Ru.Y BÀnoosA- Onde ost:'1 a transparencia? . · 
o Sn. PINHEI!lO ~ACHADOl-Tiio transparentes o,rnm ns 

nllusõeR de S. Ex::-.. ' · . 
o Sn, Rm· BAnaosA- V. E;t. é que está ago~a atirando 

carapuças. (Hilaridade.) 
. • I 

'. 
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. 0 SR. PINHEIRO MACHADO - .· .. que todos OS uttingidr1s 
a sentiram. . . · . ~ 

O Sn .. RuY BARBoSA - E' uma injustiça, é uma tenwfi
dade, é um abuso de V. Ex. V. Ex. não tem o direito de · 
cntr·ar nas minhas intencões, pondo nomes em figura.~ de um 
npologo, para me intrigar com ·os membros desta Casa: V.EL 
não póde. descobrir taes cousas em um apologo, que. at'inal, 
ninguem sabe de onde veiu. . · · 

O SR. PINHEIRO MACHADC' · - Tambem S ,' Ex. referiu-se 
a caxinguelês.. . ·. . ' . . _. 
· O SR. RUY BARBOSA- E' boa! E que teem os Srs. Sena-
dores . com os caxinguelês ? . . • · 

. O Sa. PINHEIRO MACHADO "-'- ... aos _porcacos ... 
o SR. RuY BARBosA - Oh! v. Ex .. ó o chefe do Senado, 

e ·quando alguem falia. em porcaoos e caxinguelês V. Ex . 
.entende· que ha nisso uma referencia aos membros desta . 

· Casa ? Protesto.! (Hilaridade.) 

' O Sn. PINHEIRO MACHADO - Isso não podia causar es
tranheza, porque S. Ex. já nos tem dado qualificativos mais 
ag-gressivos; S. Ex. .i á nos r.hamo~ de mumias. • • . . . 

O SR. RuY BARBOSA.~- Ahl E' n tal historia. Hei de lho 
dar resposta completa. · · 

o SR: PIN:t;{EIRO 'MACHADO - Essa resposta S. Ex. dará; 
não a mim, mas ao illustre Senador por Matto Grosso, que · 
tamhem ·fez tim apologo. · ·· · · 

' ' . 

O SR. A. AzEREDO - Catitei uma historia que se ··deu 
colllm!go no Egypto. · 

O SR. VICTORINo MoNTEIRo - E applicou a carapuca .. : 
' ' ' I 

·O Sa. ·A. AzEREDo-- Não a -appliquei . 
• ' I • o 

0 ~sn·. · PINHEIRO 'MAcHADo -.Deixariam de ser apologos 
· si seus fazedores applicassem a carapuça; a propriedade delles 

' é deixar pairar sobrP as cabe~as a' ameaça, como esses Taubes 
nllomães, que trazem em constantes so.bresaHos as populacões 
<l.as · cidades alliadas. : · · · . 

". 0 , SR. RUY . BARBOS.~ - Mas não é o que V. Ex. ~stá 
· fa~endo. . 

O SR. VtcTomNo MONTEÍRO - Já não se p6de mais. nesta 
C~·a,. riem fa~er ·um. apologo !. . • . 

·o SR. /PINHEIRo l\{ACI·IADO - Eu já conhecia e .iá admi
rnvn o honro.do Senador pela Bahin pelas multiplns o ox
t.t•nordinnrias manifestações do seu engenho, mas . realment-e 
niio sabia que .em cr'eador de apologos. no que l-evou vantagens 
a 'todos os outros que ho. pelo ,mundo, · · · 
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O SR. Ruy BARBOE,~- ·1\fas quem disse n V. Ex. que cu 
· sou o autor ~o apo!ogo . Eu não o declarei. 

0 SR; PINHEIRO MACHADO - Pelo dedo .se .conhece G 
gigante. · . · _ · · · ·. 

-~ O ·SR. RuY BARBOSA - Não .sou nenhum La Fontaine, 
Esopo ou Phoodro. - . .. · ~ · 
. O SR. A. AzEREDo- Não foram elle·s maiores que V. Ex. 

·'(Apoiados.) ·· · . • · 
' . ' ' . . . 
. 0 SR .. PINHEIRO .MACHADO - No g.enero foi uma obra 
prima. Eu, que pertenço, como o nobre Senn,dor por Matto 
Grosse> ao bando dos pnssaros que voam , rasteiro, não tenho 
absolulmnente inveja das aguias que s-e Jibrilm nas alturas. 
Ao contrario; goso com estas grandezás do meu paiz, que 

·enchem o meu patriotismo (apoiados), que conLentaín · a 
minha alma de brazileiro, e jáma.is_ pro.cura1•ei .diminuir a 
altura do vôo daquelles que sabem e teem. o poder de .fitar a 
pro.pria luz do sol. (Muito bem.) · 

Noto agora, Sr. Presidente,· que o .'apolo.go a que me 
referi tem tanto poder de attraccão que· me· ia desviando do 
a.ssumpto principal que me trouxe á tribuna. . 

· O illustre Senador pela Bahia, Sr. Presidente, ·reviveu, 
como affirmei, ao começar o mo-. discurso, a ques·tão do 
Satellite, que .iá tinha sido ligitada por -S. Ex. aqui nesta 
.Casa o que tinha ti-do o seu epilogo na Camara dos Deputados. 

0 SR, RUY BARBOSA - Não ·a.poiàdo! 
. O S~. '·PINimiRO 1\fACHADo- S. Ex., que com tanta act'i

mo.nia feriu a acção do Minis'tro da Guerra de então, Sr •. 
Dantas Barreto, ao analysar este episodio do Satellite, entre 

- nós, decln;rou no s-eu ultimo discurso que tinha modificado .o 
seu julgamento,· porque o Sr. Danta.s Bar!le•to eslava adml-
nistrando com integridade o Estado de Pernambuco. " 

O Sn. RuY BÁnsosA ':...:.-Perdoe-me; não di~ se ·que . tinha 
modificado o meu julgamento sobre .a· origem . do' Governo 
.do Sr. Danta.s Br~rreto, nias sobre a actualidade da sua admi· . 
nis~rnoão. . , , · · 

0 Sa. JliNHEIRO MACHADO -· Chegou a dizer: apoio O 
Sr. Dantas Barreto ... -··. .,.,......_, ' . 

O Sn. RuY BARBOSA -· Não senhor; cu nhsolutamo~tc . 
·não empreguei esta expréssão. Não ·apoio nem dosapoJO. 
.Que tenho eu com o Govern,o do .Sr. Dnntns Ba.rroto? · 

, O Sn. PII)IHEIIio MACHADO - S. Ex .. dis'se em um -apa.,rte 
no Senador Azeredo que tinha mudado porque o Sr. Dantas 
Barreto estava administrando com honestidade. . 

·O Sn. Rm: BARBOSA - Esperava q'ue a administração. ~o'· 
general ·Dnnt.ns Barreto fosse uma administrnefio p-erd~Jlnr'ta 
como cost1.1mam sei•. as a'dmini-strncões militares.. .. 

I 
·' 
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O Srt: PINi:mmo. MAcHADo - E~ d~ lamentar que até no 
't\spirilo do honrado Senador pela Baliia tivesse aborto cri.w 
minho a· idén de que basta c um homem ser honrado· para 
nós ·modificarmos o nos.so julgamento sobre a,ctos· que cllo 
l.enha praticado noutros l·errenos... · 

. 0 Srt. RUY BARBOSA- Eu não -disse isto. 
/ O SR. PI·NHEIRO MACHADo-· ... quando a Iwriestidade •. 

a. honra, são deveres communs e- vulgares, que .felir.men to 
dominam a nossa .raça, tornando-se· muito seneraliza.dos no 
povo braílileiro. · 

O SR. RuY BARBOSA -· Eu não me referia {t honesl.iclndo 
do individuo, ma:s a hone'stidade do Governo, porque não 
tenho posto duvidas á. hone.s.tidade dos individuas. 

O Sn. PINHEIRo lÚACHADo -· Uma não se áparln da 
r.utra ... 

D SR. RUY BARBOSA - Não ~poiado. 
· O SR. PINJi:kmó ~f,tc1ÍADo - ... estão sempre ligadas. · 
Já o Sr. general Dantns Barreto era integro, era honesto,' 

quando, mi opinião de S. ·Ex., tinha praticado os actos que 
mereceram a acerba censura que lhe dirigiu ·da tribuna, 

· O SR. RuY BARDOSA-Mas os b'Overnos militares s'ílu por sua 
natureza do arbibrio e complexão, governos som publicidade 
e por isso incorrem facilmente n0s abusos. A minha surpt•ezo. 
com ·o governo Dantas Barreto. é quo elle tenha sido exisen!Je · 
e severo na/ adminisbração dos di11heiros publicas. V. Ex. não 
amplie o· que eu ,·digo. · • . · 

. 0 SR. PINHEIRO MACHADO - S. Ex.' não póde contestar 
que o governo do ~r. Floriano Peixoto foi de. um homem ab~o
lutamente inte·gro, Entretanto, este illustre e mnllogrado con.., 
tet·raneo nunca mereceu q apoio de S. Ex. 

O SR. Rm: BARBOSA -:'- Naturalmente; porque o governo do 
marechal Floriano nunca se encerrou Dia administrucão. Foi 
u.m •governo politico, cujos' actos de crueldade. cujo~ actos de. 
barbaria condemnei .e condemnaooi sempre. Eu n!lo esqu11co· 
as . origens ·violentas do governo do Sr. Dan tas Ba:·r·eto, nem 
me constituo seu advogado. Quiz mostrar que sou capaz dle 

: fazer justiça ainda mesmo áquelles que são mellls ad\·ersariós. 
o SR. PINH!lliRO MÀcHADO - De modo que S. Ex; diz que 

0 governo do Sr. Dantas Barreto não tem. sido um governo 
politico, que não tem exercido compressão á liberdade dos 
seus coneidàd§.os. ' · . · 

. .Sr. Presidente, eu nesta quest~o. procuro g.u!-ar-me pelo 
bom senso. E' o.estali'io mais seguro para irmos ao encontro da 
verdade. 

· O SR. RUY BARDOSA - Por que razão não hei de .dizer que 
é honrada e. digna de npplauso a administr~tcão do S~:. Dnnta.s 

'Barreto·?. .. . ' , :· . · .,. • . 
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. O Sn; Vrc·ronrNo MoNTEIRo -. · E, assim estabelece a appt'O- · 
x1maoão- . . · · · · · · n 

O SR. RuY BARBOSA - Não ha approximacão nenhuma. 
I-Ia ,centenas de pessoas enterradas nas ilhas da bahJ:t de Gua
nabara, durante o governo nrbitrario do marech,al Floriano 
P·eixoto; não temos o ãireito, nunca, de esquecer e5--~s faetos . 
de violencia, de .crueldade e de ~angue. ·Sobre ·esses . factos a: 
historia já fallou.: . . · · 

O SR. .PrN:~ÜrRo 1\IACHADo - Eu não · affirmo, mas si nos 
guiarmos pelo Ottvi dizer, então dizia-se tambem · que · no , 
governo provisorio houve fuzilamentos de marinhPiros. · 

' ' , ' 
O SR. RuY BARBOSA -· E' uma infamia; a nós m•nca che;

gou o conhecimento de semelha~1te facto. V. Ex., que' pre-. 
si de os trabalhos desta Casa, já me -vju responder. ~olemne-
·mcnte a essa imputação. · · · 

O SR. PINHEIRo MACHADO - Não digo. que S. Ex. parti
lhasse desse crime, nem tampoue.o ,os do governo provisorio: 
o que~affirmo é que se dizia isso... ~. · . · . . 

O Sn. RuY BARBOSA.-· Perdôe-me; disse-se ·muita cousa, 
mas affirmo ao nobre Senador que eu, que dezena~ de vezes 
r.1ari'dei ao Sr. marechal Deodoro a minha demissão ;!e Minis
tro (e está presente o Sr, Senador Az.e.redo que póde affirmar), 
si tivesse conhecimento de actos desta ordem, · prat!cados· no 
governo do qual eu :llazia parte, não me conservaria nelle. 
. o SR. .PINHEIRO MACHADO _· . Nos momlentos. de agitacão, 

a calma desapparece do espirita · o. mais. reflectido, c · sent.l- · 
mento· de · responsal;lilidades se ~delgaça, · dimin~e. e homens 
que em · uma situação normal repugnavam a pratica de um 
neto condemnavel, são obrigados a contrariar-se.. . 

O SR. RuY BARBOSA - E' a mesma cousa, não na. dif!e
renca de situação. Um homem não tem o -direito de 'llat·ar nem 
de derramar .o sangue de seus semelhantt>-s. a nlio &dr na gu~r- · 
·m, com as armas na . mão,· ou c.om a justiÇJa1 execu1an4o as 
scn tençns. de um tribunal; não. r~dmitto que. se po~sa . mat.sr 
·cma creatura humana. · 

0 SR. PINHEIRO· MACHADO -· Eu não attribuo, já O disse, 
a S. Ex. a auioria desse :tacto. · · 

·O SR. RuY BARBOSA - Nem .,a autoria. nem o' conhecimento. 
Até ho.ie ainda ninguem o affirmou. 

O SR. PrNI-~EiRo 'MAcHADO - Estou apenas mastfandn a 
S. · Ex. ser commum, na época de desvairamentos, a pratica 
de. actos ·que repugnamos e condemnamos. De boa fé n:ffirmo 
que absolutamente não attribuo a S. Ex. a copartfcipação 

· nossos factos. · . 
Mas, Sl'. Presidente, dizia eu que o i!lustro $cnndo,r. pela' 

· 'Bahia,· não . sei coxno, entendeu entrelaçar. . a responsab11ldad~ 
• 
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do Sr. almirante Alexandrino com a do Sr. Rivadávia Cor· .. l)a· 
rio caso do SatolUte.' . i .·. 

O SR. RUY BARBoSA - Não sou eu quem entrelaça, é o in
querito, cuja ap1•esentação tivemns aqui no Senado, inquol'ito 
que n.ccusa que dous documentos de . natur.eza ·roscrvadis5ima 
i'orani-t,omados pelo almirante Alexandrino de Alencar. 

O SI\. PINHEI~o MACHADO - P~eciso responder ao St·., 
Ruy Barbosa com o proprio Sr.: Ruy Barbosa. O ·nobre Se
nador ·raz mencão de um documento· precioso, delicadíssimo. 
que virin trazer luz sobre esses· factos e do qual-transparecia 
a responsabilidade do Ministl'\o do Interior. . . . 

· O Sn. Ruy B,\RBoSA - Não, senhor; quem emprega a •lX·· 
pres~ão·-· reservadissirno- é a Commissão de. Inquerito no 

. relatorio cuja leitura eu fiz aqui. 
· 0 Sn .. PiNliElRO MACHADO - 0 illusti;O Senador· pela Bullia 

fez inserir no seu ·discurso ·uma carta do SI;. commandante 
Jgnacio Amaral, official esse que serviu ao lado do Sr. Mi
nistro da Marinha c que se referiu {t natureza do doc;umento 
1·eservad·issirno. a que S. Ex. alludiu. · . ·- ' . 

O Sn. RoY B·\RBOSA -Perfeitamente; eu tambem declarei 
qual era. · · 

0 Sn.· PINHEIRO MACHADO - A cartn do Sr. Amaral declur~ 
que o Sr. Rivadavia ciorrêa escrev.era ao Mini·stro da Marinha 
poclindo-lhe que entregasse 32. contos. '· . 

· O SR. Ruy· BARBOSA - Não é só o Sr. Amaral quem de-
clara isso, eu tàmbem declarei. · 

. . . 
0 SR; PINHEIRO MACHADO - S. Ex. declarou fundado 

naturalmente na eommunicação que teve elo commandante 
. Amaral. 

. O SR. RuY BARBOSA - Não, senhor; tive essa· communica-
ção, mas depois disse que. cheguei ao conhéc~mcnto desse facto 
pelo testemunho de uma pessoa . que exerc111 a magistratura, 
cuja palavra me ora digna de toda a confiança .. 

O. SR. ],liNHEIRO 1\fACHADO - Mas a palavro. dessa 'pess~a • 
.. que exercia Íl magistratura, com certeza .por mai's 'digna qu~:~ · 
seja' da consideração de S. Ex., não é mais do que a· palavra 
do Sr .. capitão Am~ra.l, cuja cartaS: Ex. leu. . .. 

0 SR. RUY BARBOSA - 0 Sr. capitão Amaral não. viu· a 
c ar la. DiSSP,...P'or ouvir dizer.. . . . 

O SR'~>PTNHEIRO MACJ:!ADO ·- O ·Sr. capitão Amaral de~ce 
a detalhes,, explica minuciosamênte todos os factos. · . . . 

. 0 ·SR. RUY . BARBOSA - Mas não tinha visto essa carta. 
Depois 6 circumstnncia que não tem importancift nenl)umn.. 

·o Sn. PINHEIRO· MACl'rADO .-· E' admiravel que .não teu do . 
nenhuma importancio., della fizesse cabedal S. Ex.; mas, \Sr. . . 

I • 
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· President~ entre nós, que -nos prezamos do .ser homens dê 
bom, a palavrn de honra deve valer emqunnto se a nãlo des
lma. · 

O SR. R.uY BARBOSA - Não estou pondo em duvida a pa
lavra de honra de ninguem. -. O SR. PINr-mrno MACHADO -' S. Ex. deu a sua palvra do 
honra.... · . · · - . 

O Sn. RuY BARBOSA,- Mas estou negando isso ? Eu disse 
que o testemunho dessa pessoa me merecia tal confiança que 
cu poderia dar a minha palavm de ·honra· sobre os flictas que 
ciHI aüestava. · · 

0 Sn. PINHEIRO MACHADO - S. Ex. não deiXOU que eu 
conclu isso a minha phrase, e por isso me interrompeu. com 
esse aparte. Eu ia dizer n:o Senado, e affirmo sonre a minha 
)lalnvrn de honra, que ·o Sr. Dr. Hivadavia Corrêa ·só teve con
tacto cóm o of:ricial que commandava a ;guarnição qu.e. acoml)a-
nhou os detentos, .depois do seu regresso... . . 

. o Sn. Ruy BAilBOSA - Poi's é para isso mesmo que cu J)cr1c• 
o processo do SatelUte. 

0 SR. PINHEIRO MACHADO -· ... e que a celebre carta só
mente· .fallava ao Sr. almirante Leão, na quantia do 32 con
tos, cjuc aquclle Ministro se havia ·permittido dar P•llJ!'U au-
xiliar as despezas de expedicão .. Nada In·ais. ' 

O Sn. RuY BARBosA - E com que direito o Sr. almirante 
Alexandrino se apodera dessa carta, que pe).'tencia ao archivo · 
do Ministerio ? . · . · · · . · · 

. O ·sR. PINHEIRO MACHADO - EsLa carta, ·c o mó os senhores 
csl.ão vendo, não tinha absolutamente razão de estn:r no nr
chivo. Era uma ordem reservada. 

O Sn. VIcTonrNo ,MoNTEIRo - Apoiado. 
O Sn. RuY BARBOSA - Como não tinha ? Pois uma enrtn 

cm que o Ministro da !\farinha ·requisita 32 contos para uma 
despeza, n_ão devia estar no archivo ·.do Ministerio ? · · 

O Sn. PINI-mmo MACHADO - Sr. Presidente, cu acceito 
a cxplanar,ão que sobre a ques·tíio do Satellitc fez com tanta 
propriedade o Sr. SenadO!' po'r Matto Grosso, que está de 
hnl'monia com a verdade. · , · . 
· Sr. Presidente, não pensei estender-me tanto. Tinha im-

. prescindível_ necessidade de explicar ao Senado, de demons
trar que não só o illustrc Senador pela BaMa ren~ homena
gem ú verdade, pois quando ante-hontem se referiu ao te
nente 1\Iollo, declarou que este õfficial era distinctissimo em 
sua c-lasse. 

·o sri. fiuy JhnBoSA - Eu dcclnrci por informa()ílcs. 
( O Sn. PtN!mmo MAcHADo -. Mas declarou. 



., . 

\ SESSÃO ll~l 21 DÉ DEZil~ÍilRO DE 191~ 

·O Sn. RuY BARBOSA - Declarei por· OU'VÍl'. dizer •.. E' por 
isso que peco que venham os papeis para se saber o que é 
esse tenente 1\lello. Não sou eu· quem o quer proteger. 

O Sn. PINHEIRO MACHADO - Mas com papeis ou sem pa
peis, a verdade é que o tenente Mello .foi promovido· em Ca
nud~s por actos de temerosa bravura, corno S.1 Ex •. mesmo . 
o disse. 

O SR. RuY BARBOSA. -· NãiO disse, refel'Í-me simples- · 
mente ao acto. · · · , 

· 0 SR. PINHEIRO MACHADO - S. Ex:. aftirmou que CSS~ 
official havia sido promovido; mais ainda, que e11.a. um o!fi
cial di·sciplinad()· e disciplinador, que merecia a estima de · 
seus chefes,· razão por que foi o escolhido para aquella de-
licada commissão. · 
· O Sn. RuY B>I.RBOSA - Eu nunéa fallei .agtil em disci-
plinador em relação a esse ofticial. . · 

0 .SR. PINHEIRO MACHAJ:lo - Sr. Presidente, ·eu não 
·accuso nem ao Sr. general Dantas Barreto, nem. ao Sr. te
nente· Mello, porque conheço os factos. EUes se passaram 
conforme consta das declarações· officiaes do Governo, inser
tas na mensagem enviada- ao Congresso, e do inquerito :feito a 
bordo, . por occasião dos ~uzilaméntos. · 
· Si es.ses fuzilamentos foram praticados por entender o 
official commandante da força que a sua commissão não seria 
levada a termo, porque elle á frente de um pequei.lo numero, 
não . podia oppôr resistencia a um levante geral, esse o:fficial, 
até certo ponto, agiu como devia. · · . . . 

O sit. RuY BARBOSA: - Nós não estamos discutindoio caso 
Mello; o que eu peço é que sejam presente~s ao Senad·o os 

· papei's que se referem a este 'caso,. papeis que o Sr. ·Ur
bano Santos, digno Presidente desta Casa, ha quatro annos 

. fez aqui a pro.messa de que o Governo os mandar.ia. · . . 
O SR •. VIcTomNo MoNTEmo ..:.: Então V. Ex., nã;o _quer 

resposta? 
. ' . 

O. SR. PINHEII\O MACHADO --- O nobre Senador pela. BahJU, 
Sr. Presidente, acaba de tocar em um ponto ·melindroso •. 
S, Ex. ~>Stá dizendo que quer apenas os papeis que ha qua
tro annos foram promettidos por V. Ex., quando Senador pelo 
·Maranhão, promessa que até agora não se . tornou realidade. · 

· O ;SR. RuY BARBOSA - Prometteu que ·os culpados se
riam 'submettidos ao tribunal. 

O Sn .. PINHEIRO MACHADO - E prol)1etteu bem. , 
·O. SR. Ruy BARBOSA - Mas não foi 'honrada' sua promessa 

P.elo Qoverno .qu~ ,ellll. .então .apoi;lVa. 
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O SR. PIN:rmmo MACH:Aoo .:.,.., Eu di:rei os motivos por que 
tal succedeu, e motivos que não escapam· á resp1onsábilidade 
do Sr. Dan tas Barreto. · · 

0 SR. VICTORINO MONTmno - Apoiado. 
O Sn. RIBEIRO DE BRIT'l'O -,-- O Sr. Dan tas BarreLo ,iá de

clarou qual foi a sua acção . nesse negocio. 
' O SR. ·.v!C'romNo MoN1'EIRo -. Não declarou cousa 

·. .. nenhuma . .-; · 
I , , . . 

O SR, PRESIDENTE -. Attenção I Peço aos nobres Senadores 
que não interr:ompam ·O orador. A hora do expedioente está 
terminada. . -

0 SR. PINHEIRO MACHADO - Permittirá V.. Ex., Sr. 
Presidente, que diga ainda-alguma cousa sobre esse assumpto. 
Em. relacão a, essa _questão, não ha nenhum papel. 

'.rrata-se de· um facto que se passou na presenoa do illus
tre. Presidente do Senado, do qual eu tive communicaoão na 
fazenda de minha propriedade; na 'cidade de Campos, onde 
me achava, por uma carta do ST. Urbano Santos. Trata-se 
ele facto qúe ·se passou em presença de varias testemunhas 
e cuja veracidade não póde,. nem deve·. ser posta em duvida 
pelo Sr.. general Dan tas Barreto. · ·· 

Foi S. Ex., Sr. Presidente, o. Sr. general Da.ntas Bar
reto quem se oppõz, truculentamente, com toda a or.dem de 
subterfugios, a que ·O desejo do marechal fosse cumprido,; 
l!'ez . mais a:inda: elogiou em. ordem .do dia o t~nente Mello, 
sem sciencia do Presidente da l1epublica. . 

o SR. RUY Bi\RBOSA - E com os outros dous Ministros o 
que · fez o mar,echal ? . , . . . . ' ~ o·' SR.~ PRESIDENTE - Atténção ! Peco' aos nobres Se
JJudores que não in,terrompam o orador, pois a hora do· ex
pediente já está bastante excedida. Ao orado!!.' c aos nob1·es · 
Senadores eu pediria que auxiliassem a Mesa 010 cumpr·i-
mento do- Regimento. · 

0 SR. PINHEIRO MACHADo- - ·Cinco. minutos mais,· Sr •. 
Presidente, e eu terei terminado. . · 

.. O SR. PRESIDEN'I'E - Não posso consentir nisso. A hora 
do expediente já está esgotada ha mais de 30 minutos,. o o 
Senado carece passar á ordem do dia. 

' ~ \ 

0 Sn. PINHEIRO MACHADO - Serei obediente a V; Ex. e · 
ao negimento, Sr. Presidente;' e, embora tenha de .occupar· a 
tribunn. amanhã .para concluir a minha oracão, .quero desde 
.i tí deixat· bem claro que nã·o accuso, nem condemno. o Sr. 
general Dnntas Barreto; apenas registro· que, si os factos se 
passaram como e !I e,_ allega, S. Ex. cumpriu o seu dever. 
, Tenho concluido. (Mtdto bem; muito bern .. O O!'adOI' é 
çumpr'i?nentado por.: diverso~ Srs . . Senado~es.), 

' . 
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· O Sr. Presidente- Fico. adio.da a discussão pela hora. 
J 

ORDEM DO DIA 

11' annuncio.da a ·volauão, cm 3" discussão, da proposição 
da Gamara dos Depu.lll;dos n. 1.2, de 19111, fixando as forças 
navacs pail'a o oxerctc1o de 1915. • 

Vem ú mesa,· é lido, apoiado, posto cm dis~ussilo c, Sl:llll 
debate, approvado o seguinte · 

REQUERIMEN'fO J• 

ItoqU\)Ü'O que a proposição da Oamo.l'a dos Deputados, 
· n. !t:~, deste anno, seja enviada ú Gommissão de ,Finanças . 

. Sala .das· sessões; 21 ge de~embro de 19'M. - João Lu'iz 
Al·ves. · · . 

O Sr. Presidente-Em virtude da deliberacjão do Senado, 
a PL'Oposicão vae á Gommissão ·de Finanças. 

\ . ' . 
Votação, em 2" discussão, da" PL'Oposição da Camara dos 

Deputados n .. 8, de 1913,.autorizando o Presidente· da Repu
blica a reintegrar o chefe de secção da Alfandega do .Rio .de 
J·aneiro Lucas Antonio Ribeiro Behring no caL·go de que foi 
dispensado por acto do ~·~inistro da Fazenda do Governo 
Provisorio. ~ 

Approv~da. 

E' igualmente approvada a seguinte 

.BMmiÍIA: 

Substitu~-se o final· desde as palavras - relevada ao 
mesmo, pelas seguintes: sem quaesquer vantagens pecunia
rias, quanto ao tempo em que estev·e fóra do seu curso .. 

O Sr. Pires Ferreira (pela ordem) requer, e o SemJUdo 
concede, dispensa do iritersticio para a 3' discussão. 

Votacão, em 3" discussão, da P.roposicão da Gamàra dos 
Deputados n. lf4, de 1911!, abrindo, pelo Minislerio da Ma

. rinha, o credito de 68 :M6$760, para pagamonto de des
Ilezas .com o. canhoneira Missões, sua docagcm, c dando outras 
vrovidcncias. , · · . · · 

Approvada; vac -~GL' submeUida tí sanc~.iío .. 
Votaoão, em 3' discussão, da proposição da Gamara dos 

DcpuLnclos' n. 5li, de .191ft, abrindo, pelo Minislerio da Fa
zenda, o credito espMial de 5:330$295. para occorrel' ao pa
gamento devido a D .. Antonia Viriata ele Medeiros, por de
positei feito na Go.ixa de Orphãos de Sobral, no Ceará. 
. Approvada; vae ser 'submettida á .sanccão.: 
. ' ! . ' ' .. . - . 
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Volacão, em 3" discussão, da proposicão da . Cnmara dos 
Deputados u. tH, do HJ11, abrindo, pelo Minisl•JI:io da Agri-. 
cullura, o croclitV especial do 33 :350$G3::l, pára· pagamento 
de i'unccionarios dispensados do serviço no 9xercicio de 1!H3. 

Approvadu; vae ser submettida (t sanccão. · · 
·Votação, em 3" discussão, da proposição da Gamara dos 

Deputados n. 71, de 1914, abrindo, pelo Minist·erio da Agri
cultura, o credilo especial do 77:922$350, para pag-amento 
a ~\ntonio Dias da Silva pela. construccão .de. 'um posto de 
obscr·vação c enfermaria vetel•inaria em Bello Horizonte. 

Approvada; vae ser submQtti<la á sanccão .. 
V o lação, em 3" discussão, da proposição da C amara aos . 

De pulados n. 76, de 1914; abrindo, .Pelo Ministerio da l!,a
zcndai o credilo extraordinario de 5:919$900, afim de at- · 
tc9der ao pagamento deprecado nela · juiz da 2". Vara em 
favor· de Seraphim· Gonçalves· Nd".;ucira, inventariante 'do 
esp'olio do José de Souza Costa, ex-agente do Co!'l'eio do largo. 
da Lapa. ··. . . . ·· 

' . Approvada.; vae ser submettida. á sancção. . , 
Votação, em 3" discussão, da proposição ua Camnra dos 

Deputados n. 38, de 1911, abrindD, pelo Ministerio da Fa
zenda,. o credito cxtraordinario de 24:007$437, pam paga- ' 
menta ao 2" tenente do Exercito Pedro Rodrigue~ Bárroso, 
om virtude de sentença .iudiciaria,. c determinando que sem
pre qun a União for c.ondemnnda por lesão de· Jireitos indi
viduaes, o representante da· Fazenda Nacional pr'opor{t acção 
regressivà contra a autoridade que deu motivo (t condemnacão . 

• '\.pprovada; vae à Commissüo ~de Reda·c(liio. · 

O Sr. Presidente - Nada mais -havendo a tru.tar,, vou 
levantar a sessão. . . . I 

Designo ·para ordem do. dia da seguinte:· 
3• discussão da Pl'OpOSif{ãO da Camara dos Deputados 

n. 8, do 1913, autorizando o Presidente da .. Republica a re
integrar o chefe de secção c) a Alfandega do Rio de. Janeiro 
Lucas Antonio Ribeiro Behriilg no cargo· de que foi dispen- r 
sudo por acto do. Ministro da Fazenda do Gover:no. Proviso- . · 
rio (com 1Jm•ecer ~avoravel da Comrnissão rle.Finan~:as c cn~enda . 
da de .lnst(!Ja e Leaisla(:tio) (;iá OP1J1'ovada) ; , , . 

3" discussão da ·proposiçãO. da Criá1ara dos Deputados 
n. 72, de 19'13, que autorizà a abrir, pelo Ministerio da Fa
zenda, um credito cxtraordina·rio, na fm'Portancia de 27 :228$54ü, 
para O(}COL'l'er: ao pagamento, em virtude ~de .sentenr..a ;judiciaria, 
a The Rio de Janeiro City Improvemcnts Comptlny, Limited 
'(com. parcce·1· (a?!oravcl da Comurissr1o tia Füwn(:as). 

Levanta-se a. ~essiio t\s 3 horus o 15 minutos •. 
. ' 

' 
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181' SESS,\0, EM 22 DE DEZEJ\U3RO DE 1!J14 

PrmSIDENCIA . DO 13R. URBANO SANTOS, PlUlf.HfJ.t:NT.I~ 

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, obre-se a 
sessão, a que concorrem ·os 8rs. Pinheiro l\Iaehado, Araujo 
Góes,. ,Pedro Borges, Metello, Gabriel Salgado, Lauro Sodré, 
Arthur Lemos, lndio . do Brazil, Mendes de Almeida, José 
Euzebio, ·Pires l!'err·eira, Ribeiro Gonçalves~ Fllancisco Sá, 
1'homar. Aecioly, Antonio de Souza, Epitacio Pessoa, Wal
fredo Leal, Ribeiro de Britto, Gonçalves Ferreira, Gomes Ri
beiro, Aguiar e Mello. Jos8 ~{arcellino, Ruy Barbosa, João 
Luiz Alves, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, ~ilo P·e
çanha. F.rico Coelho,· Ale indo Guanabara, Sá FI'eire, AL!gusto 
de Vasconcellos, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Francisco 
(llyccrio, Leopoldo de Bulhões, .José Murtinho, A. Azeredo, 
Xavier da Silva, Abdon Baptista, Hercilio Luz e Victorino 
Monteiro · (H) . 

Deixam de comparecer com · causa justificada ns Srs. 
Gonzaga Jayme, Silverio Nery, Teft'é, Gervasio Passos, Eloy 

· de Souza; Cunha Pedrosa, Sigismundo Gonc;nlv·es, P.nsmunde 
de Miranda, Guilherme Campos, Lu ii Vianna, Louren,o · 13a

. ntista. Bueno ele Pa-iva. Bernardo Monteiro, Braz Abrantes, 
:Alencar Guimarães, Joaquim A:ssumpOão e Generoso Mar
ques (17). ..-

. E' lida posta em discussão e. sem debate, uppvovada a 
acta da sessão anterfor. · . ·. 

O Sr. i' .Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Dois do 'Sr. i • Sttretario da Gamara 

remottendo as seguintes proposições: -

"· 

dos Deputados, 

-· 
'' 

N. 92 - '1914 

O Congresso Nacional resolve: ~ 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica· aut.orizndo 

a abrir, pelo .1\Iinistqri.o. da Agricultura, Industria e Com
mareio. o credito especial de 233:860$247, para nttender nos 

· compromissos assumidos com '{I liquida_-to das dr.pendencias 
da Superintendencia ·da Defesa da Borracha, .. extincta peta 
suppressão, no actual exercício, das respectivas verbas, . sendo 

. para pessoal, 197:075$975, e para material, 36 :(81$25!!; Te
. vogadas as disposições em contrario. . 

Cmnam dos Deputados,, 20 de dezembi'O de 19H. -
Astolpho Dut1•a Nfcado, ·Presidehte. - Antonio Simclio dos 
Santos Lenl, i • Secret.ario. - Annibal B. de Toledo, 2" Se
cretario interino. - A' Commissão ;cJe Ftnanças. 
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N. 93 - HJ14 

O Congresso Nacional resolve: 

,, ' 

. Art. i. o Será concedido o certificado de engenheiro mi
litar aos alumnos quo concluírem o curso d.e eng>tlnhal'iu 
militar pelo regulamento de 30 de abril de 1913, i'icarldo-lhes 
garantidos todos os direitos, vantagens e regalias decolTcntes 
do decr·eto n. 731, de 14 de dezembro de 1900. . 1 

Art. 2. •.,. Será conferido tambem o 'certific~do de enge
nheiro topogrllpho aos militares que tiv.erl:)m o -curso geral 
das tr·es armas pelo regulamento .de . 1898. 

Art. 3. o Revogam-se as disposicões em contrario. 
Gamara dos Deputados, 20 de dezembro · de, 19111. 

A6tolpho Dutra , Nicacio, Presidente.- Antonio · Sim{lão àos 
Santos Leal, i" Secretario. - Ann·ibal B. de' Toledo, 2.o Se
cretario. interino. - A' Commissão. de Marinha e Guerra. . · 

( 

. Um do Sr. Ministro do Interior, transmittindo a mensa
gem com que o. Sr. President:e da Republica r.estHue dous 
dos autographos da res.olução do Congresso Nacional, sanccio,. 
nada, que abre os creditas: de 126:793$296, para pagamento 
de despe'zas com a mudanca da Gamara dos Deputados · e 
:139 :726$560, supplemellitar á v.erba 8" -· Secretaria da ca.; 
mara dos Deputado.s .. - Archive-se um dos. autographos e 
remetta-se o o.utro á Gamara dos Deputados. 

Do Sr. Francisco Vieira de 1\l:ello, presidente da Junta. 
Apuradora de Sergipe, reinettendo a a<lta final dos seus tra- . 
balhos, referentes ao pl.eit() eleitoral realizado no .referido 
Estado, no dia 19 de novembro ultimo, pa_ra preenchiJ?e~to 
de uma vaga de Senador, aberta pela. renunc1a do. Sr. Ohv01ra 

. .Valladão, expedida como diploma ao Sr. Dr. José Joaquim 
Pereira Lobo. - A' Commissão. de Poderes.· 

O Sr. 2• Secretario declara que não h a parecere&. 

·O Sr •. Presidente-· Continúa em discussão o requerimento . 
do Sr. Ruy Barbosa, solicitando informações dos. Ministerios da 
Guerra .e da Justica e cópias authenticas dos documentos que 
digam respeito á expedição do Satellite. . 

Tem a palavra o Sr. Pinheiro Machado.. · 

O Sr. Pinheiro EIMachado '-... S~. , Presidente, fui hon • 
tem impedido ·de dar remate ás considerações que vinha. fa
zendo sobre o requerimento apresentado pelo. illustre Seno.dor 
pela Bahia, devido, a se ter esgotado a hora do expediente e 
nojo, antes de retomar o fio das minhas considerações des"!jo 
pE>clir desculpas a· V. Ex. e ao Seao.do por me haver demorado 
mui~ tem:rl'o · do que pretendia, nesta tribuna, pelo desejo que 
então tinha do concluir a minha a.rdua tarefa. Devo tambcm 

. -
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O SR. PrNimmo J\fACHADO ,...._,Essa 4 cc-responsabilidade só 
se verificou na sancção. 

10 Sa. ALFllllDO Er.LIS- Mas si elle era contrario, porque 
sanccionou o projecto? · · . 

O Sa . .PINHEmo MACHADO- Já tive occasião ·de affirmar 
hontem, e o fiz sinceeamente, que não sou daquelles que ac
cusam ou recriminam o illustre Senado!' pela Bahia por ·ter 
apresentado o projecto de amnistia. . 

O SR. ALFREDO íE;LLIS- De ter accedido ao pedido de um 
membro da maioria. · · . ' 

0 SR, PINHEIRO-MACHADO -· Não tenho como crime de 
leso-patriotismo a lembranca dessa medida. · 

O SR, ALFREDO ELLIS - A lembranca não foi do no!:.re 
Senador pela Bahia. l!'oi de um membro da maioria. . 

0 SR. RUY BARBOSA - E da maiorià toda. 
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Foi de um membro da maio

ria ,e o iliustre.Senador pela Bahia deu o seu assentimento ••• 
0 SR. RUY BARBOSA - Não ha· duvida nenhuma. 
O SR. Pr~mEmo ·MACHADo - . • • e veiu á tribuna~ ~ow 

rara eloquencia, jus.Lificar a sua nucessidade impr.e•scindivel. 
.(Pausa.) 

Sr. Presidente, passando hoje os olhos pelas folha:; .da 
manhã, encontrei ~ uma della:s uma charoc referente á 
minha pessoa. Diz esse jornal que; tendo ou acompanhado o 
Sr. mar·echal Hermes ao Arsenal de Marinha, quando -em 
frente a essa repartição se encontravam os cdr·eadnoughtsl) re
voltados, e alvitrando o Sr. tenente Mario Hermes a. medida 
de repressão immediata, eu contestei a esse illustre 'Deputado- . 
a opportunfdade da medida lembrada por S. Ex., aconselhan- · · 
do seu pae a lançar mão de meios_,~.~suasorios, para conec-
guir a suffocação da revolta.· . · ' 

Sr. Presidente, é uma falsidade revoltante que está i'e
lizmen te esmagada pelos proprios factos subsequentes. Nessa 
occasião, não se tratou absolutamente daquelle alvitre. Fomos· · 
ao Arsenal e ahi verificámos que proximo á ilha das Cobras se 
encontrava. um dos cdreadnoughts». O movimento. naquelle · 
departamento marítimo, muito na-turalmente, . era intenso . 
.Poucos momentos alli ficámos. Retirámo-sbs e só no dia 
seguinte tive conhecimento, P.m palacio, do radiogramma a' 

·que hontem eu me referi, dirigido ao Gov.e'rno pelo chf,fe dos 
revoltosos, declarando que não estavam em rebeldia contra os 
poderes constituidos e que desejavam simplesmente. a aboli
ção dos castigos corporaes e o cumprimento das promessas 
constantes de um projecto apresentado á Camara pclo Sr. 
almirante José Carlos de Carvalho, 
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Não disse uma palavra ao Chefe .da Nacão, relativamente 
, a esse documento e retirei-me de palacio ·acompanhado pelo 
Sr. Rodolpho Miranda. Ao chegar á · nossa residencia, pedi 
a S. Ex .. que fosse em meu automovel procurar· imm.edia.ta:.. 
rnen·te o .almii•a,nte Josú Carlos, pqrque parecia-mo que, de. 
vido ao mteresse por S. Ex. demonstrado na Gamara dos. 

· :Deputados, S. Ex. seria bem acolhido pelos. rebeldes tlm 
armas',· 

Sabe o Senado que nessa occasião o Sr. José Carlos de 
Carvalho fazia parte da representação do Rio Grande e não 
se achava ainda afàstado do meu convívio, como S. Ex. hoje 
assignala, em artigo publicado em um dos jornaes desta .Ca-
pital. · · -

S. Ex. acudiu solicito ao nosso chamado. Conversámos 
a respeito da incumbencia difficil, perigosa, delicada,- que 
desejavamos ,que S. Ex. desempenhasse. . 

O Sr. José Carlos. de Carvalho, com a maior presteza 
demonstrativa da sua excepcional bravura. reconhecendo as 
agruras do momento, accedeu. ao nosso apeno e eu então 
disse a S. Ex. : Convém, porém, que tudo se faca em caracter 
inteiramente privado, sem qualquer responsabilidade ou co
parti<cipacão do. Governo. Não deVI tocar em Palacio. Vá di
rectamente· ao Arsenal de Marinha,· obtenha conducção e siga 
para bordo. • · . 

Assim· se deu. O Sr. almirante José Carlos de Carvalho 
partiu e eu soube que encontrou grande difficuldade em con
seguir· uma lancha do Arsenal de Marinha que o levasse. a 

' bordo. 
Não ultimou S. Ex., nessa occasião, a sua missão mas 

deixou-a· bem encaminhada. . · ' 
Posteriormente, os revoltosos. exigiram, como condição 

para submi$são, a amnistia. Entendi que não se podia insisth• 
nas net;'ociacões, sem previa conhecimento dos principaes di
rigentes da politica nacional e com esse intuito foram ouvidos 
quasi todos os Srs.: Senadores, que aqui se achavam presentes, 
inclusive o· iiJustre Senador pela Bahia. que deu o seu bene
placit.o a essa intervenção reputada benefica. . . . . 

Não é demais; Sr. Presidente, que salientemos os sêrvico~ 
extraordinarios, excepcionaes, que prestou ao Brnzil o Sr. • 
José Carlos de Carvalho naquella occasião, e eu guardo gràta 
memoria. do acatamento que mereceu de S. Ex. a minha 
solicitacão. Si não fosse a intervenr,.ão valorosa e intelligent(J 
de S. Ex., estou bem certo de que não teriam· alcançado 
ex i to ·as nossas tentativas. (Pausa.) . 

. Sr. Presidente,. o mesmo jornal contradictou a affirma
. cão que h ontem fi1., endossada pelo iJiustre Senador do Parã, 
o Sr. almirante Indio do Brazil, de que o .Sr, Ministro da 
Marinha, intimo amigo de S. Ex., tivesse declarado que não· 
dispunha de mnios para suffocnr a revolta. Esse jornal acoima 
de falsa a declarar,ão do nosso i Ilustre collega. 

O SR. INPIO no BRAziL - Opportunamente, explicarei, de
taJ)mdamente, esses factos ao Senado: 
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- . o· SR. ·PINHEIRO MACHADO - Antes que v. Ex. o faça,, 
·pedirei permissão para . adiantar uma prova irrefragavel da 
verdade que foi prestigiada pela palavra honrada ·de V. Ex. 

Realmente, Sr. Presidente. o Sr .. marechal Hermes dera 
.ordem para que as · .fort..'ilezas que rodeiam a oa.hia abris
sem fogo contra os revoltosos. Nessa occasião. · varies con
gressistas, entre elles o Sr. Senador Victorino Monteiro. e eu, 

· . se encontravam no palacio Guanabara, residencia particular 
do ·Sr. mar.echal Hermes, que vacillava em levar avante a sua 
resolução, quando foi o Sr. Victorino Monteiro chamado a 
rima sala proxima, pelo Sr. Senador Indio do Brazil, que alli 
chegara. 

Depois de rapida palestra, o Sr, Senador Victorino Mon
teiro chamou-me pa:ra ir ao encontro do Sr. Senador Indio 
do Brazil. Então, já juntos, o Sr. Senador Indio do Brazil. 
o Sr. Senador Victorino Monteiro e o ora:dor, aquelle nossrJ 
collega disse':' me que ia procurar o Sr. marechal Hermes e 
os politicas, para, em nome do Sr. Ministro da Marinha, com-
municar-lhes. . • · · 

O SR. VIcToRINo MoNTEIRO - E é bom frizar que S. Ex. 
transportou-se em automovel do .Ministerio da Márinha e em 
companhia do . ajudante de ordens do então Ministro, o Sr. 
capitão-tenente Roxo. . · 

.- 0 SR; PINHEIRO MACHADO-· ... que aquelle ministerio 
não se sentia apparelhado, com os .elementos 1ndispensav·eis 
para ataca-r os revoltosos. Disse-nos mais o nosso nobre e ii-

. lustre collega, o Sr. Senador Indio do ·Brazil, que, tendo o· Sr. Mi
nistro da Marinha, quando lhe confiara essa incumbe.nc1ia, 
wcha v.a-se cercado de· varios off!cíaes superiores da Airmada, 
entre outros os . Srs. almirantes Julio de Noronha e Pinheiro 
Guedes, capitão de mar ·e guerra Belfort Vieira, d'epois almi-

. rante, e outras alta,s patentes da Armada, que ouviram e 
presenciaram a missão que lhe havia sido confiada por 
aquelle Ministro. 

0 Sn. VICTORINO MONTElllO-EU já liquidei este assumpto 
,llla imprensa e o Imparcial não disse cousa nenhuma. 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - Sr. Presidente, é 'um pro
cesso novo que se tem estabelecido na imprensa infamante 
deste paiz: contéstada hoje, anniqui!ada a perfídia por pro
vas inconcussas, ella revive amanhã, depois e periodicamente, 
o mesmo capitulo de accusaoões, que; i'!lfelizmente ainda faz 
éco entre os espíritos voluveis e inconstantes dos pamphle
tarios impenitentes, ou entre as almas ingenuas, pathologi;.. · 
camente annesicas, incapazes de evocar as emooões mais in
tensas, desde que se trate de fazer' justiça ao adversaria. 

, Este fâcto .iá fol expÚcado detalhadamente pelo illustre 
Senador pelo Rio Grand13 do Sul e não foi. contesLado, nem 
podia ser. porque, como está percebendo o Senado, eliE! foi 
;rodeado de uma tal somma de elementos de contra-prov,a, 
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que ninguem póde, em sã consciencia, negar-lhe. a D.ota de 
uuthenUcidade indestructivel. -
. Demais, Sr. Presidente, é estranhavel que., tendo o illus
tl'e Senador pela Bahia, com grande cópia de argumentos, de
mostrado a insufficiencia dos meios de defesa· de. que d\spu-
lllha ·o Governo· de então... . · . · 

O Sn. RUY BARBOSA - Era um juizo meu, que sou ~raca 
autoridade neste assL\mpto .. Pensava deste modo, mas eu não 
privava com o Governo, nem recebia informacões suas. Era 
as. de que particularmente dispunha .. 

0 SR. PINHEIRO fuaHADO - Peço licença a S.: Ex .. para 
responder ás observações que hontem .fez, com as prop·rias 
palavras ~e .s. Ex, . 

O SR. Ruy BARBOSA- Não respondo cousa nenhuma. Eu 
não estou retratando as minhas palavras. Estava apenas di

. zend6 que era a minha opinião' particular. Os que, privavam 
com· o Governo 6 que deviam saber si ellc estava ou não ha-
bilitado .para resistir. · ' 

o iSR. PINHEil\0 MA.CHADO- v. Ex. responde a isto; 
· O .SR. Ru'Y. BARBOSA-. Não respondo tal, Pensava que o 
Boverno não estava habilitado a resistir. Eis o ·que V. Ex. 
vae encontrar· no meu. discurso·. 

0 SR. VICTORINO .MONTEIItO~E pensava muito bem. 
O SR. PINHEIRO MAaHlDo - Não só pensava como dava as 

razões. · 
o· rSR. RuY BAruiOSA- Naturalmente; por.que eu nunca 

penso sem dar nenhuma razão. · · ' 
0 rSn. PINHEIRO MACHADO -Q\Ião h a duvida. E as ·razões 

que, então, alimentavam o pensamento de V. Ex. e formavam 
· a sua conviocüo perduram · ainda, porque com certeza não 
·eram de cabo de esquadra, nem de occasião . 

. 0 rSR. VICTORJNO llfONTEIR.Oi-E.fam de .general •de bri-
gada. (Risos. ) · 

·o SR. ·RuY BABDOsA-Acceito• a promocão de V. Ex. Eu· 
ainda me julgava soldado razo. · 

O Sa. VIC'!'OIÜNO :llfoNTEIRO- Não foi minha; :foi do Go
:v~rno Provisorio,... · 

0 .SR. PINHEIRO MACHADO- Infelizmente, enganei-me no. 
volume dos Annaes, em que esperava encontrar o discurso de 
:V. Ex. Lastimo esse engano porque derramaria immediata- . 
monte luz sobre .este· inciclcnto. V. Ex. fazia a ànalyse· dos 

· meios ele que o Governo no dia Juncar miío. para bater a re- · 
volta c, CO!U supremo bom senso, declarava que o Ex:ercito foi 
tt'eito para combater cm t.crra c niío era cm phalupa5 que se 
iria' abordar dt•cadnouaht.~ incxpug·navcis. E .. o illusirc Se-, 
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nador por g, ·Paulo, tüo versado cm cousas militares, o illustrc 
1St•. ~\'IPredo Ellis.. . · ' · · 

·O Sn .• \LFHJloo Er.us-11\ão me consta <Juc cu seja·vcrsado 
cm assumptos militares. Eu não sou general de brigada. 

O 1SH. PINHEmo MACÚAno-••• : ~av.egando nas mesmas 
aguas, declarava que os d1•eadnouuhts eram invenciveis, JUCX- · 
.pugna veis. · , 

Dizia o honrado Senador pela. Báhia·: . 

cNão será com·· canhoneio de alaumas peçO/:, de artilha
ria, collocadas nos nossos m.orros; não será com ·a ·vã tenta
tiva de abordagem, po1' meio de lanchas tripuladas com [orças 
de terra, que essas grandes machinas invenciveis que L'Onsti· 
tuem os nossos .«'dreadnouuhts ~. poderão se1• 'vencidas. As 
{orças de terra não se {ize1•am para lutar sobre as ondas. Os 
« dreadnouohts ~ dispõem. dent1•o de seu bojo de recursos de
cisivos para rechassm•.as tentativas de aooressão contra'elles, · 
para vencer; · · 

O Sr. Alfredo Ellis - São inexpugnaveis. 
' ' 

O SR .. VJCTORINo MoNTEIRO -· !\las nesse as.sumpto o Sr;: 
'Alfredo Ellis é um dilletanti. 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - . , , «0 Sr,. Ruy Barbo<Sa - . 
São ·inexpuonaveis e invenciveis; [oram esses os titulas com . 
que v·ie1·am pedir· ao Conuresso Nacional os sac1•i['icios neces-
sarios pam a súa acquisição .~ \ · · .. 

' . 
O SR. At.FREDO ELLIS ·- Até ahi morreu o· Neves. Não 

ha nada de novo. · i ' ' 
O SR. PTNmimo: MACHADO .. _ y: Ex. não está prestandó 

attenciio .. Não .sei si a mereco, mas solicito. , - .. . ·. ,. 
O Sn. ALFREDo .Er.LIS -'Não estort fa~endo cutra cousa. 
0 SR. PINHEIRO MACHADO - 0 que affirmei é que seriam 

vãs ·as tentatívas para debellar· a revolta, por meio das armas; 
e trago como argumentO' para comprovar o meu asserto, a 
(Jpinião do illustre Senador pela Bahia, reforçada· pela. ·de. 
S·. Ex. Já vê que não foi áté ahi que morreu o Neves. 

O SR. RUY BARBOSA - Os dreadnouahts são inexpugna-
''Cis por definição, por nome. · 

1 

O SR. ALFREDO ELus - Quem póde informnr melhor é o 
illustre almirante, Senador pelo Pará. 

O Sn. INDio DO BRAziL - Os factos não· toem. demonstrado 
~SjlO. . I . . 

O SR. VICTORINo llfoNTEmo - Agora mesmo alguns foram · 
postos a pique. · · 

O SR. ALFR'EJ)o ELLIS - Nüo eram dreadilOughts, 
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O SR. VICTORINo MoNTEIRo - Deante de uma mina ou 
de um canhão poderoso não ha quem resista. · · 

O SR. PINHEmo. MACHADo·- Retorquindo ao. discu~so, que 
então pro~eri, neste recinto, quando S. 'Ex. apresentou o 
projecto de .amnistia, disse o nosso illustro collega · Senador 
Ruy Barbosa: 

«Não c1•e'io, Sr. Presidente, que a questão da amn·istia, nas 
ci·rcurnstan~tias actuaes, se possa attrib1tir ao sent'imento ·de 
panico entre os lcrrislad01•es. · . ' 

Prec·isamos não esquece~·, Sr. P1•esidentc, a ve1•dadeira si
tuação em que nos achamos. Não é uma situação normal· em 
que os poderes constituídos do Estado cxe1·cem livremente a 
sua autoridade sob1•e seus jU1·isd·iccionadOS'; é !W1 caso de VC1'
dadeira anerra civ'il, com os mais aravas de todos os sens 
symptomas; é it.m desses casos de aue1'1'a civil, nos qnaes· a 
autoridade, 1'Cd!t:ida ao m·inimo da suit, tlCção, não tem ontro 
?'emcdio s·inão lançar mão do unico 1'CC!trso que a sua s'ituação 
lhe deixa para salvar os elementos es8enciacs â sna conser-
vação,,· · · 

0 SR. Ru'Y BARBOSA- Era a minha opinião. 
O SR. ALFREDo ELr,Ts - E o Presidente da Republica a • 

confirmou, sanccionando o projecto. · 
O Sn. RuY BARBOS.\ - Todos pensavam assim; maioria, 

opposicão, ,Presidente, etc. . . · 
O Sn. PINHEmo !\!ACHADO - Accrescentava S. Ex.: 
«Não obedcc·emos ao pan.ico; deliberamos cm plena libe1'

'dade. Como lutadores, entendendo, que a ar1na decisiva era a 
cle1nencia, a amnistia, a .ella dignamente reco1•remos. » . 

O Sn. RuY BARBOSA - Si não fosse assim eu não a teria 
· proposto. . . ' · , 

O SR .. PINHEIRO .M·ACHADO ·(continuando a ler)·-« Si os 
l!om·ados SenadoriJs entendem· que devem adia1• a medida· pro~ 
posta1 eu v.os conv·ido a reflecti!· !tm pouco, e a.p6s esta reflexão 
estou certo que concordm·ão c.ornmiao,.isto é, que ou a opportu
nidade rlest« rned·ida é aaora, a o.aora decretada 2Jrodn:i1•á seus 
fructos be,nr:(icos, ou ella será adiada e resurai'/'\.i tarde, quanclo 
as p.osiçõeli se acharem inve1•tidas e os males qtte, mediante. 
ella, desejo obviar se achm•em inteiramente consummados no 
pai:., . _ , . . . _' 

O SR. RUY BARBOSA - Isto é claro. Ou se devia tomar 
e tomar logo, ou não se devia tomar nunca. Isto é evidente. 
A questão é si devia ou não ser tomada. · 

O SR. PINHEIRO MACHADO - Si assim ora, meus illustres 
· collegas, si tal era u convicoão do honrado . Senador. alimen·· 

tndn por uma somma c' e argumentos que ·a occasiãc justifi
cava, como é que ho.io o Jornal a que me referi, adepto da 
S. Ex., critica aq11e1Jes que propuzero.m a amnistia ? .. 
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·o SR", RuY BARBOSA -·Este jornal é um jor~al indepen
dente~ Não sou seu director, não tenho sobre elle influencia 
,nenhuma. 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - Tem, 
O SR. I:J.uY R).P.BosA - Perdôe-me. . E' pm jornal que 

·segUe as mmhas rdéas, e . que eu resperto, porque . não o 
inclúo entre a imprensa diffamatoria.. E' um jornal qtie 
occupa lposição. na imnrcnsa. Não tenho respo!nsabilidade 
nenhuma do que faz. Qúando vou á imprensa é com a minha 
assignatura. 

0 SR, PINHEIRO.MMHADO- Agitei esta questão para de
monstrar :í. saciedade a. sinceridade das aggressões e dos ata
ques que visam simplesmente demolir homens para que •.•• 

O SR. RuY BARBOSA - Não apoi.ttdo. 
0 SR. PINHEIRO MACHADO ......: •.. triumphem outros. 
O SR. RuY BARBOSÀ - Os ataques poderão errar, mas 

não são baldas de sinceridade. E' preciso fazer justiça 'á sinceri-
dade dos outros. · · 

0 SR. VICTORINO MONTEIRO- São baldoS de sinceridade 
porque são falsos, calumni·o·sos, . indignos de uma imprensa 
séria. 

0 SR. RUY BARBOSA - Não apoiado.· 
O SR. VrcToRrNo MoNTEIRo - Não são para V. Ex., !JUO 

·IJs leva a louvaminhar todos os dias . 
.O SR. RuY B-\RDOS~\ -- Responderei ao nobre Sentidor . 
. 0 SR. VICTORlNo MONTEIRO -· E eu espero a resposta. 

. ' ' ' - ' . 
0 SR. PINHEIRO llfACHADO - Não. desejo, absolutam1:.nte, 

dar ao d~>hate feioão diversa da que lhe tenho ·dado.· São ac
llUsaçõe,; sérias, em!Jora destituídas de fundimiento, r!lpetidas 
em todos os tons na imprensa e no Parlamento, e que devem;· 
do uma vez, .ser apreciadas na sua justa medida. 

! ' · .• ' 

O SR. RuY· BARBOSA -· Trata-se de depoimento dado por 
um official de Marinha, testemunha em muitos desses factos. 
Póde ·estar errado, mas não é ·mentiroso. · 
· "· O SR. PINHEIRo MACHADo-Pura formar juizo' sobre factos 
é preciso, untes d'e tudo, a sincera e perfeita intenc;ão de co
nhecer a verdade; depois vem a selecção dos elementos de 
pesquiza," a puroza dos argumentos e das provas · oxpiJstas: ~·, 
Não será sobre constas e. affirmaoões vagas, indeterminadas, 

· indefinidas. c· com n suspeição a pesar-lhe nos homllro~ que 
se húo de arvorar em juizes e tribunaes inappellaveis ... 

O Sn. Rm: BARBOSA -· Eu reclamei. contra a in,im·ia de 
mentiroso, inogada, sem · fundamento, a pessoas que não a me.:-

·M~. . 
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. 0 'sn. :VICTORINO MONTEIRO - Todo O que falta á verdade, 
o que é? · · · · 

o Sn. Rux BARBosA - :Pócte:.se falt.ar á verdadh, por 
erro. 

I 

O Sn. VrcToruNo MoNTEIRo -'Faltaram conscientemente, · 
perversamente. l · · 

O Sn. RuY BAnBoi3A - Póde-se faltar fi verdade, por · 
erro e, neste caso, não ha mentira, ' · 

O SR .. VIà~·onrNo MoN~·Érilo -· . Faltaram propositadamente. 
O SR. ALFREDo ELLIS ·- Contra a opinião . de V: Ex .. ha 

outras. . I 

0 SR. PRESIDENTE - Attenção l 
0 SR. PINHEIRO MACHADO-· Creio que ficaram bem de~ 

finidas as responsabilidades da amnistia, cabendo ao' illustro 
Senador pela Bahia, como um .titulo de sua previsão, de sua 
benemerencia perante bs interesses deste paiz, a sua intervenção 
decisiva nesta questão. Não ·a ·proclamo, sinão porque estou 
sinceramente convencido de que que S. Ex. dava conselhos 
patrioticos e proficuos nos rcsponsaveis, naquelle momento . 
trevoso da vida nacional. 

O . .SR. RuY BARBOsA- Não . tenho reli1oi·sos, porque pro~ . 
cedi com sinceridade, de accllrdo .com o que eu pensava justo •. 
P~ sso estar errado. · ·, 
.. O SR. INDIO D.? BliAziL-Creip que V. Ex. não errou. 

O Srl. PrNHErrio MAC,lHiJo -. Passemos a outro ponto. 
Sr. Presidente, h a di as, o . Sr. Senador Azeredo, quando in-· 
terveiu neste debate, affirmou que o Sr. Seabra, actual .. Go
vernador du Bahia, aconselharu . ao . Governo a deportação, 
par,a o Acre, dbs murinheiros revoltosos. O Sr. Seabra con
testou· a informaºão do· nosso illustre collega · c, como· IU"Ivez 
tivesse passado. despercebido a S. Ex .. um· documentó pr.e.: 
cioso, ciue faz ..,parte do , discurso proferido nesta Casn pelo 

· nobre Senador' pela· Bahia, chamo a uttencão do nobre Se- · 
na dor por Matto Grosso para o ponto da curta do Sr.· Amaral; 
no qual se affirma essa interv·ehção do Sr. Seabra. \ . 

Aliás, d.evo dizer, nãp vejo absolutamente q,u.e nisso S .Ex. 
possa ter incorrido em grave falta. Foi um conselho crite
rioso, fazer 'sahir desta· Capital .um ugrupnmento numeroso 
de homens ,que tinham estado ha pouéos di[(S em franca ro
heldia c que denunciavam aindu intenções agitudoras. 

o SR. A. AZEI\EDÓ . ....:. Eu não respondi porque' não ti VI) 

cccasião. V. Ex. occupou a tribuno. ho.ntem o hoje,. de riiodl) 
que eu não podia respqn.àer- no lelegramma do. Sr:· Seabra. 
Ma.s tenho as provns e:Xactumonte· elo que e~su medida l'ôrn. 
'US:g>erida pelo ex-ministro 'da Viução, perante o conselho do.:. 
!Ministros. · · · 
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O Sn. PINHEIRo li!ACIJADO - E' v'crdnde, c não lomb.rou 
medida inconveniente. . . , 

--O Sn. A. A't.EREDo -Apoiado .. 
0 SR. l)INHEIRO MACHADO - • , , ali{tS posta em pratica. 

~elos :governos nnleriorc•o .. .. . ' .. 
O i:in. A. AzllnEDo -·Pelo Governo <J,o qué clle fazia 

.par~e corilo Ministro· da Justir.:a .. ; \ 
O SR. P,INI-IEnio !IL~cHADO - Aqui mesmo, neste recinio, 

commungam comnosco a honra de· fã~er parto· dosta Casa· 
illustres bruzileiro.s, que !'oram; em oc'casiões ele estado 'ele sitio 
e· do' g.ravc perturbaci:ío · intérna, • cle'po.rtnclos para Jogares 
longínquo-s. · ,, 

. O SR. A. AzEREoo - Outros. que foram presos, como ,:.Ex:.· . 
o. Sn·; VIc•roRINo MoNTEmo- E o proprio·· Sr. Seabra foi 

para,r cm Cucuhy. , · 
'o s!l: RUY BAI\DOSA - B.ons· exemplos .J 
O SR. A. AzEREDO -Ao contrario, são pe.s•simos. / 
O . SR. PINHiliRo !IL~cr-rAoo ._-· . Ho'htem, · · Sr. Presidente, 

alludinclo ao hoje famoso caso do Satellite ... 
O SR. RuY BARBos,, - Sempre- foi famoso. 

' ' , . ' , 
· O Sn.· PtNr-rmno' MACHADo - ·;.: nffirmci que o Sr; Mi

nistro elo Interior· de cntüo1 ni~o tiv~rà o menor lcontaic,to 
com o· official encarregado· d(l conduzir .os presos para o 
desterro. · · 

I 

O Sn. ~ RuY BAnoosA - Todos os testemunhOs que tenho 
apurado silo confol'mes a. este respeito. • . 

-· ' . ' 
O. Sn. PINumno· lVL\ÓHADo - Per!llilta V. ·Ex. que .1eu 

tionhn 'do . ora :cm denote cm' suspe·icão, . esses teste
munhos; que tecin- procurado illudir a conscim)cia de. V. Ex .. 

~- . • . I . .. I ' . ... .. . 
. 0 Sn. RVY BARBOSA -,Não apoiado, Não ppSM pôr em 

suspoicão po.rque. são dignos ... · ' · 
. 0 Sn .. PINHEIRO MACHADO ~ Permitta ,V, Ex, que diga 

. que é uma c::tlumnia. Nem o Sr. ·~residente: ela Reimblica, 
nem o Sr. Rivadavia · Covrêa tiveram confabula·cão alguma 

·com esse official. Nenhum delles conhecia o tenente Mello. 
' . ~. . . . . . ' . 
A nomeacãô foi espontnnca, exclusiva, clirectaménte feita 

_ pelo Sr. general. Dàntás· Ba.J:reto, 'que naturalmente fez a 
_ escolha levado pelos motivos que boatem o honrado í::enador 
pela ·Bahia deu, pelos reconhecidos meritos desse official, pelo 
relevo te pela consideruoão'' que e !I c merecia cJ.mitro da sua 

.classe. · ... · 

·~- ·. 
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·O Sn. RuY Blnnos,\ - Natmalmeitte que a indicac;ão de
via partir elo Min:istro da Guerra. 

0 SR. PINHEIRO MACHADO- Quando hontem me retirei 
desta Casa, Sr . .Presiden to, encontrei-me com o Sr. Deputado 
]'!ores da Cunha, delegado ele policia naquella época, que me 
informou CJU.P, levando presos a bordo, lá encontrou um oi'ficial 

· que récciava ·partir com a esc: o !La diminuta de que dispunha, 
accrcscentando · ainda que a partida do navio fôra retar
dada porque o Sr .. tenente Mello pretendia reclari'mr do Sr.· 
l\Iinistro da Marinha reforço, visto f!OfllO, na sua presença, os 
marinheiros,. quando; ainaa no porto desta Capital, tentaram 
rebellar-se apropriando-se das armas da escoltà. . .· 

Narro este facto aO Senado, como elemento' para julga
mento quanto á veracidade do revante que,. posteriormente, 
consta se ter dado. . . 

Eu .dizia h ontem, Sr .. Presidente, que esta· questão tinha 
sido tratada no Parlamento· detalhadamente pe.Ios illustres Se
nado.res c posteriormente na . Gamara, quando o Governo, da.· 
Republica, , dava conhecimento· ás· Càmaras dos actos prati-
cados na vig'encia do ,estado de si tio. · · 

· O SR. ÍtuY BARBOSA - Dava conhecimento ao Parlamento 
desses actos, mas occultava os documentos que nunca remetteu . 
ao Tribunal de Justion. ·E' precjso que se camprehenàa que · 
não basta só affkmar, sendo preciso que a affirmação ·seja 
comprovada. · · . . . 

• 0 SR. PINHEIRO MACHADO - Isto é uma inhovação ·que O 
illustre Senador pela Bahia quer 'introduzir no nosso direito· 
:constitucional. · · . · ·· · . . . 

· O SR. RUY BARBOSA - Qual a innov~c~o, &enhores. '/ ·· 
0 SR. PINHEIRO MACHADO -· Após O estado de sitio, O que 

cabe ao Governo é relatar . os factos praticados na vigencia 
dessa medida, e não enviar documentos á justiça. ~ 

. O · Sn. RuY BARBOSA· -· · E por que não mandou os do
cumentos ? A minhn · do11trinil p6clc não ·agradar a V. ·Ex., 
mas não é uma doutrina nova, sendo até muito velha .. 

O Sn. PINHEIRO MÚn-rAoo - V .. Ex.. declarou que o dever · 
do Governo ·era. mtinciar o.s documentos :i justiça. E' isto que · 
estou contradib1nclo, é isto que reputo uma innovacüp do 
nosso dirl:'ito constitucional. · · . ·· · 

O Sn. RvY BARBOSA - Pois contradita mal, .porque sem·-
pre sustentei isso. · 
I O SR. PrNr-mmo MACHADO - V. Ex. p6de ter sustentado 

".esta doutrina. não contesto, mas o qne posso garantir a V. Ex. 
é que tal doutrina j:imnis foi· acceitn pelo ·Congresso; . 

. I . 

O Sn. · Ruv BARBOSA ,.....; Não foi n.incla acceita pelo Con
. gresso porque as mniori,as das duas Casas do Congresso não 
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• 
representam os interesses da collcctividade, mas os interesses 
do partido dominan~e . 

. 0 SR. PINHEIRO' lVIACÚAOO.-Apezar, S~. Presidente, da 
clarividencia do honrado Senador pela Bahia; dos meritos reaes 
que ornam a pessoa de S. Ex., nem sempre o nobre Senador 
está. com a verdade, dando ensejo, corno hontem tive de assi
gnalar, a contradiccões Ü'l'ei'ragnveis no historico dos factos 
e nas doutrinas que S. Ex. sustenta. . .· · 

- · O Sri. RuY BARilOSA -. V. Ex .. ·não provou wusa. alguma., 
. · 0 SR. PINHEIRO MACHADO-Bem sei, Sr. Presidente, que 

por mais copiosos que sej arn os documentos de· que nos pos- , 
sarnas servil> par.a urna contradiccão do honrado Senador pela 
Bahia,, S; Ex., terá na sua dialecuc·a. . . . · . . 

O SR. RuY BARBOSA -E~ questão. de leitura: nada mais. 
0 SR. ~INHEIRO MACHADO..:_ .· .. no seu· espíritO/ irnagi

!lOSO e fert!l, recursos · va~orosos .. para sustentar com grande 
brilho a sua opinião, pára perturbar a· verdade e confundi~ 
as :proprias provas, por mais robustas que ellas sejam. . . . . 

· 0 SR. RUY BARBO.SA-EU não SOU capaz de .perturbar a 
verdade .voluntariamente. Outra· seria a minha situação, si eu 
me associasse· aos que -teem esse ·costume .. 

· O SR. PINHEIRO ·!viACHADO- Sr~ Presidente, o illustre Se
nador pela Bahia soi'fre; succumbe, como geralmente todos os 
homens ·de luta intensa, a obliteracão, á obsessão pela sua 
'dé . . ' 1 a. • . . , . . ·. · .. · ·· , 

O Sa. ALFREDO ELLIS- Que linguagem nephelibata l 
.; \ ' ' . 

·O •SR. PINHEIRO MACHADO-·· . :.politica. 
· O· SR. RuY BARBOSA ~Eu, por ora, ainda não me sinto 

obliterado ein cousa nenhuma.. · . . . _ 
Ó -SR. PINHEIRO MACHADO,_ E é ·por 'esse prisma -que ~ê 

todos os süccessos, que (lstuda ... os acontecimentos e que os 
procura explicar. conforme a sua -em o cão. · Aquillo que hon
tem se lhe afigurava o deslumbramento da verdàde incon
fundível, amanhã apparecerá duvidoso, ein um ninho de in-

. cer•teza. • • · , ,. 
, . ' • ' I ' . 

o SR. R.uy BARBOSA-Naturalmente; 'isso acontece com 
todos os homens 'sinceros .. 

O SR. PINHEIRO MACHADO -:Ainda h ontem eu li em uma 
folha vespertina .desta. Capital .a· in.terview .dada pelo· illustre 
Senador pela Bahia... · · ·. . 

O SR. àuY BARBOSA - A que pvoposito vem isso com re-. · 
lacão ao Satellite ? · · · 

0 Sn. PINHEIRO ·-MACHADO - Vem a proposito das con
trad•iCCÕf!S. na vida pub!ica; .. 

• 

• 

. .. 



- ., 

·sESSÃO EM 22 DE DEZEMBRO DE 1914 • 303 

o sn. RuY BARBOSA - Nesse terreno V. Ex. vae mal. · 
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Eu sempre ando mal, deante 

de V. F~. · 
O SR. RuY · BARBOSA - Eu sustento a unica verdade, 

'a unica passivei, a unica sensata; a unica honesta nestes as
sumptos; a uníca verdade constitucional; nilio ha outra no 
r.osso regim.en. Não póde haver outra. • 

O SR. PRESJDEN'rE - Previno o honrado Senador pelo . Rio 
Grande do Sul de que a hora do expediente está ·esgotada. 

O Sn. PrNr-mmo MACHADo - Peco a V. Ex. que 'consulte 
a Casa sobre si me conc·ede prorogação da hora. · 

Consultado, o Senado concede .a prorogação da hora. 

. . O Sr. Pinheiro Machado - Sr. Presickmte, eu nãp pre
tend-ia absoltrtamenbc embrenhar-me neste emaranhado a que 
o- desdobramento do assumpto me arrasta... . . 

O SR. Ruy BARBOSA - Então não me accuse de contradi
ctorio. Isso é uma accusaoão que V. Ex. não póde provar. 

O SR. PINHÊIRo 1\fACHADo .- Eu . fiz uma referenC'ia 
accidental. . . · . . 

O· Sn. RuY BAHBOSA - Mas off'ensiva. Eu dei uma entre
vrista como ,iur·ista e estou prompto a sustental-a. Posso ser 
um alumno elementar em materia constituciOJaal, mas não 
arrisco um prtincip.i•o, que não possa sustentar. . · 

O Sn. PINHEIRO MACHADO - Na antiga Roma e na Gre·
cia legendaria, no areopa:;o dos eruditos, havia homens da 
raça de Pico de Mirando la. de grande illustraoão, e ,versados 
em todos os ramos dos conhecimentos .humanos, que ·susten
tavam com .igual fulgor o pró e o contra das mesmas dou
trinas. . . . 

O Sn. RUY BARBOSA --'- V. Ex. está enganado. Isso é uma 
{)ffensa~ 

O SR. PINrnimo MACHADO- Não me estou referindo a 
,v. Ex. <:. · · 

O SR; VICT·ORINo .MoNTEmo - Esta fal!ando ria· , Grecia 
antiga. . ... . . . . 

·O SR. RUY BARBBOSA.- Eu SOU um homem die CIO•nscien,. 
' c ia. Todos ·me fazem essa justiça, mesmo ús meus inimigos, 

quando ,pl'acisam de mim.' Eu não sou da raca dos sophistas 
gregos; sou da raca dos constitucionalistas amer.icanos e dos 
jur~stas in:;lezes,., · . . 

0 SR. PINHEIHO MACHADO - Estou fallando dos homens 
cousas conhecidas e até das desconhecidas, com o mesmo vigor 
o a. antiga GrecYia, que eram capazes de tratar de todas . as 
de convicções a.ntagoni-cas. 
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0 Srt. Ruy BARBOSA dtí um aparte. 
O SR. PINHErrto 1\IACHADo - V-:- Ex .. tem revelado extre-. 

mos intermitentes pela sorte da Republica e pelo regímen 
republicano. ' 

O Srt'. RuY BARBOSA - Intermittentes, não I Permanentes. 
constantes, ~ontinuos, nunca interrompidos I Intermittentes '! 
Ahi esttí a Nação para testemunhar o contrario .. 

0 Sn. PINHEIRO l\fACHADO - Ahi est.tí O testemunho do 
passado e dos archivos. · · 

O Sn., RuY BARBoSA -· Os m~us escriptos são a maior 
prova da minha coherenciu em todos os· assumptos em que 
me tenho envolvido. Nem mesm<l os meus adversarias podem 
demonstrar o contrario. . . 

. O. Sn,. PrNHEmo MACHADo - Sr. Presidente, o illustce · 
Senador pela Bahia acaba. de contestar a affirmação que eu 
:fiz de ,que oQ seu ardor, os seus extremos pela sorte do regí
men republicano teem sido intermittentes. 

O Sn. Ruy BArtBOSA...:.. Não é verdade .. 
O Sn. PINHEIRo ·MACHADO - Peço licenoa ao Senado. paro. 

ler um documento de S. Ex., publicado no Nacional, jornal 
que ou tr' ora, teve· vida nesta Capital. . 

. I . 
O SR. Ruy BARBosA- Póde lei-o, seja qual fôr. 
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Em uma . , po!emica que 

S. Ex. entreteve com o Sr. Aff-onso Celso Junior, dizia 
S. Ex. em uma carta que dirigiu a esse orgão d«;· publi
cidade: · 

« Pa~t~temo~t, aaora, á m·inha conversão politica. Onde· está 
ellct ? Eu . pa1•eço estar curado da superstição republicana,'? 

Antes de mais . nada, não me parece que algÚem possa 
nnrar-se de uma enfermidade. que nunca teve.~ · 

O SR. RuY BARBOSA - Então V. Ex. acha que eu tenho 
superstição republicana ? Eu pl)rtenco ao numero dos homens 
que não te em superstições. 

O SR~ PRESIDENTE' (fa::endo soar os tympanos) ·- Atten-
ção I Não posso. permittir a discussão em dialogo. · 

0 SR. RUY BARBOSA - Não tenho superstição republi
cana. Não tenho superstição por cousa. nenhuma. A religião 
mesmo que tenho . para com Deus, não é uma superstição; é 
uma crença. raciocinada e sincera.· Não sou fanatico por 
nenhuma fórma de· governo. Fique V. Ex. ·Sabendo: esta 
Republica que aqui estt'i. mostra o que são os supersticiosos 
da Republica I · 

O Sn. llaESIDENTE'- Attencão I 
0. Sa. PINHÉIRO MACHADO - V. Ex. está acabando de 

çonfirmar o meu asserto. Continúo a ler o que V. Ex. dizia: 

·' . 
,I 

; 

• 
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« O mau antaaon'ista é capa:: de apresentar, ent·re as m·inhas 
e:cp1·essões de ópinülo escripta ou fallada, uma só pa(tina que 
autori::e contra mim o assa1•to de superstição ou sique1• de 
Jll'câilecção l'epublicana ? » 

I 

Não era mais ·.superstição; era predilecoão republicana. 
O Sn. RuY BARBosA -E o que infere V. Ex. dahi? 
O SR. PINHEIRo MAcHADo - Que V. Ex. não tem extre- · 

mos· pela fórma republicana. 
' • ' ' I 

O SR. RuY BAIIBOSA - Deve inferir, porque V. Ex. está. 
muito atrazado na maneira de. comprehender as idéas sobre 
este assumpto, . . . 

O SR. PnESIDEN~'E (fazendo soar os tym2;anos) - Atten
çüo l Peoo ao nobre Senador que nüo interrompa o orador. 

O SR. RuY BARBOSA - Nunca tive predilecção por 
nenhuma fórma de governo. Acima das fórmas de governe., 
colloco· a felicidade da minha patria. Quer V. Ex. comparar . 
a RepubHca Brazileira' ·com a Monarchia lngleza ? · -

. ' ' . ' 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - Eu não SOU republicano da 
facção de. V. Ex. Sou um convencido.. Acredito que a fórma 
republicana é a unica que nos póde dar a liberdade; é a 
unica que se afeiçoa á nobreza dos s'entimentos 'humanos; é 
a unica que eleva· os homens; é a unica que póde elevar um~ 
nação ao apogeu da civilização. . · · · 

. E~ por isso que eu tenho pela fórma republicana predi-
lecção ... ·. .. · · 
· · O SH . .RuY BAHBOSA - v. Ex. tem uma grande predilecciio 

mas nüo é mais sincero na maneira de defendei-a do QUI'! eu. 
-0. Sn. PINHEIRO MACHADO - ... levando a minha CODVi

coão aos ultimas limites, não podendo-- compr.ehender a vida 
. politica siniio. sob es-se regímen. ' , . 

O SR. Rl!Y BAHnosA - V. Ex; ó muito sincero nas suas 
· idéas republicanas, mas inventou e -sustentou por quatro an
nos o Govcmo Hermes, esse Governo que arruinou o· paiz o 
c1·eou a dieta dura militar. E V. Ex.· quer se apresentar como· 
mais republicano do que eu. 

0 Sn. PRESIDENTE (fazendo soar. os . ty-mpanos) -;- Atteij
I}ÜO ! A discuss,ão não póde continuar em dialogo. Quem está 
com a palavra é o Senador Pinheiro Machado. · · 

O Sn. lluY RumosA- Perdôe-me; V. Ex. deve observar · 
que o honr·ado Senador está fóra da questiio, tratando de as
sumpto quo não c-sttí ·em· debate. 

O Sn. PnBSIDEN'rE (fazendo soa1' os tyrnpanos)- Atlen
oão ! Quem está com a palavra ó o Senador llinheiro Machado. 

0 Sn. Rm: BARBOSA - Perdôe-mo .V. Ex.; a campana não 
.mo nllara a voz. O nobre Senador não _está .-discutjndo o as-
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sumpto em do bate. Está discutindo a minha. v ida, o meu pas
sado, o m~~o do Estado do Rio. 

, O SR. Pn!lSlDEN~rE, (fazendo soar os tumpanos)-ALtlin
,,;üo ! A Mesa não quer abafar a voz de V. Ex,, mas simples-
mente manter a ordem. · 

, O Sn. RuY BAIIDOSA- E' um ataque pessoal do nobre Se-
nador, que entendeu fazer da ·minha pessoa carniça. . 

O Sn. PINHlliRÕ MACHADO - Não está no meu caracter .. 
nem nos antecedentes ... 

. O Sn. lluY BARBOSA - V. Ex. e'ntendeu de ~onvenc•ar :10 
paiz que vivo de contradicçõc;s, mas perde o seu tempo pO!'.JUC 
não adianta nada nesse terreno . 

. O Sn. PINmmio MACHADO-.:. da minha vida publica. 
Sempre respeitei os meus col!cgas e nunGa, da minha parte 
houve expr.·essüo aggressiva. Sei respeitar c considerar· os ad
vm'mrios pnm merecer dellcs respeilo c consideração . 

.•. E-sLamos tratando de n,;'sumpl.o de a!La rolevancia c que in- · 
leres,;a o eles Li no da nossa Palt•ia. Não /'o i com o í'im de dimi
JÍuir a estatura moral do nobre Senador ·pela Buhia que citei 
fal documento; nem fui Pxhumal-o no recesso da i•ntimidade. 
Ji:• um documento como 'muil.os dos que existem, por ahi, ao 
alcance de qualquer leitO\', _ · , 
, O Srr·, Rm: BA.IillO~.\ -l\las silo mal applicados. São invo

cados maliciosamente eontra a verdade manifesta do que elles 
· exprimem. Qtwr· que se sinta,pJ•edilecoão pela Republica como· 
si Republica desLa natmeza merecesse a predilecoão de al
guem. 

O Srr. PINHmno MACHADo - 'renho predilec1~ão pela fôrma 
de governo republicano. c cUsso teJ1ho dado demonstrações e 
espero continuru· a dnr. · 

O· Sn. ·11\.U·'REDO O~r.us- Corno ,estamos longe do Sn.tellite! 
· O SR, Pi'Nr-mrnD MACH.\DO- Sr, Presidr,nte, vou me en

eaminhar ao assumpto em debatr., mas não veja o meu illusl.re 
eollcga"nesta digressão o interesse de desviar-me intenciou:.ll
mr,n te da discussão do requerimento. 

O .St• •• Dan tas 113\arreto nomeou o tenonte l\fcllo para com
'mandar a escolta que acompanhava os •desordeiros. Fel-o con
vencido de que entregava essa missilo 'a pessoa compeLen'l.r. 
pela sua br·avura provada o pelo seu espírito de disciplinn. d~-· 
monstrnclos P.m mais, de um lance da sua vida militm·. , 

No eonselho a qne se pi·ocedeu, affirma o Sr.· tenent(J 
~fello c os o1'ficiaes (jllC o acompanhavam, tiveram necessJ
rladc {](' lançar mno de medidas extremas para resistir ao 
I cvanto n · bordo. 

S. Ex. exigiu o conselho militar .. O Sr. Urbano ·elos 
Sanl.os, f!nlão Senador e hojn digno Presiclente desta Casa, 
depois de ou v ir o Chéfe da Nação, tomou o compromisso de 

•• 
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que o consol110 de guerra ~e effectuarin. O Sr. general Dnn
tn.s Burrelo porém .oppoz-se ~t olJe, a!legando que tinha co
nhecimento <lo conselho promovido 'a .bordo e que o official 
procedera bem,· eurnpJ'Ülclo rigorosamente o seu dever. 

· De minha parte, insisti com. o Chefe do Estado. Não 
J'oi bastante, pois, o Sr. Ministro da Guerra continuou a re
lutar, uão com a i·ntencão de uma desobediencia formal, mas 
procur11ndo convcncr.t· o Che:fe. da Nar;ão de que o assttmpto 
estava bem eneerrado. 

Numa dessas conferr;ncias, alsucrn que as assistia, soc
corr.eu a opinião do Ministro da Guerra no n10menl<> em que 
o Sr. Marechal Her·mes insistia erri que se fizesse o conselho 
de guerra. Teria sido, muito melhor, porque esta questão não 
estaria agora cm debate. 

O Sn. RUY BARBOS,\-IEisse aT.guem tem grandes respon-
sabilidades. · 

.0 SR. PINHEIRO i\!IACHADO-V. Ex. tem r·aziio: esse al-
'\. (}U{(In aconselhou, deu. soccorro 'ú opinião do general Dan tas 

Barreto. Devo accrescentar a V. Ex. que ao 1•etirar-se o 
Ministro da Guerra cm companhia de um outro ·ministro, de
lllarara: -Veja você si eu, tendo conhecünento uo comporta
mento_ desse officiai. concorreria para a sua punicão, satis-
fazendo. o compromisso .do Sl' .. Urbano Santos. · 

/ 
. O SR. RuY BAnBOSA-iE'u pensava que, esses CJOmpro-

missos do Sr. U1·bano dos Santos, fossem tomados com auto-
rir.acão do Governo. . , 

O S1~. PINHEIRO l\L\aHADo ,_,O Sr. Presidente desta Casa, 
infelizmente não póde collaborar, para prestigiar com seu tes
temunho as affirmacõcs, que estou fazendo. Recebi posterior-

.· mente uma carta de S. Ex., após o meu regresso de Campos, 
informando-me desses factos e mostrando-se profundamente, 
magoado por· não ter podido cwnprir a palavra que dera, nesta 
Casa, a V. Ex. . · .. ,. . ·~i 

O SR.· RuY BARBOSA-Estou convencido de que S. Ex., 
deve ter ficado muito magoado, mas isso não basta. 

0 SH. PINHEIRO 1\L\CHAOO- Logo após esse incidente, O 
Sr. Dan tas Barreto retirou-se .do Governo e foi a Pernam-

. buoo. No seu regresso, extranhando eu a falta do compare
cimento do nosso illust.re .Presiden:f.e no desembarqueo-daquelle · 
general, S. Ex. declarou-me que não fora propositalmente, 
pois que o Sr . Dan tas Barreto fõra 0- causador daquellc in-
suooesso politico. · · . . : 

Na narração que estou fazendo não occulto pormenores. 
O Srt; Rch BAR~OSA ·- Disto ningu~m accusa a V. Ex:. 

Mas depois do general Dnntas, esteve ainda o Marechal Her
mes no Governo mais do dous annós, com outros .Ministros. 

o Sn. PINHEIRO MACHADO - Historiado, com verdade, o 
que se deu relativam~nt~ aos fu;ilamentos do Sat!!_~li~t;, nlo 
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pos,so deixar de responder a um dos ul'timos u.parles do illustrc 
Bcnador pela Bahia. · · ' 

Accusa-me S. Ex. tambem de haver eu conco1•rido para 
a dictadura militar. · 

. O Sn. Ru'l!' BARBOSA- Para o governo Hermes, ao menos. 
Creio que não lhe fiz n.enhuma injustiça nisso.· · . 

0 Sn; PINHEIRO ·MACHADO - ReiJ.dO graças ao 'illustre 
Senador pela Bahia, que acaba de me pre~tar mais um re

. levanto serviço, que addi.cionarei aos outros muitos que já 
devo a S. Ex., ·proporcionando-me opportunidade para liqui- · 
dar .e·sta responsabilidade á face da nossa patria. . 

. O Slt. RuY BARBOSA - Mas V. Ex. podia deixar isso 
para outra occasião e desembaracar o meu pobre requeri
menLo. V. 'Ex. fez disto uma chalana, onde entra toda cs
pecie de carga. 

O Sn. PINIIEIRO MACHADO - Si alguem ha culpado em _ 
ter sobrecarregado esta arca de Noé com bichos differentes, 
.é S. Ex... . 

O SR. Ruy BARBOSA -· Eu não sei a que é que V. Ex. 
chama. bichos. , ,, 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - .•. porque quando tratou do 
caso do Sate.ll'ite estendeu-se demasiadamente nas accusacões 
que ·fez ao governo passado e a todos que lhe pr.estaram o · 
seu· apoio. 

O SR. RUY BARBOSA- E é por isso que V'. Ex. está dis
cutindo a minha .carta .ao Sr. Affonso Celso, no caso do Rio 
do Janeiro ? · ·' . \ . 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - Responderei de mpdo sua
cinto e rapido ao aparto de S. Ex .. 

o SR .. RuY BARBOSA- Todo .mundo sabe que quem fez 
o governo do mare·chal Hermes fm eu I . . . · . . . ~ 

0 Sn. PINHEIRO MACHADO ...l Mas todo mundo sabe. que a 
. agitação militarista. que se deu no paiz, procurando garro
tear a autonomia dos Estados e perturbar a vida normal da 

. Republica, teve sempre a minha opposicão. Passam os annos: 
· e que vemos nós? -todos aquelles rcspons:wei~, ~ntellectual 

e materialmente pelos actos de força c violencia dos Estados, 
todos elles ~ob a chefia de V. Ex. Os salvadores/ Onde estão . 
elles? ' · 

O SR. RuY BARBOSA - Eu não sou chefe de cousa al ... 
gU:ma .. Eu não chefio sa;lvadores. . ·· 

·O SR. !liNHEIRO MAcHADO - Onde estão .ellel!..? Por. que 
~ t~ I do 'l nao ~s .ao p.o m~u . a . . . · , . . . . .. . . .. .. . • .. . . .. ... 
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0 Sri. RUY BARBOSA - Eu tenho um programma. Nãd 
tenho culpa que os que hontem lhe eram contrarias, hoje 
militem ao meu lado. , · , · 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - Onde estão el!es? Qual era 
' n expvessão mais cruenta, mais feroz, mas damnosa do mi

lil.m·ismo si não esta, que pretendia dominar a viela dos 
Estados a ferro e fogo ? ·Esses nwo estão commigo estão 
ho.ie ao lado de S. Ex., que lhes .applaude a· conducta: 

O Sn. Ruy BARBOSA- Estavam ao lado de S. Ex. quarido 
attentavam contra a autonomia dos Estados. Hoje, que estão 
ao meu lado, não commettem esses attentados. . 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - Estavam, apparentementc, 
conspirando sempre contra a minha acção polit1ca, que elles 
sabiam ·que era benefica. . 

, O SR.' RuY BARBOSA - Essa'. balela de conspirar;ão é a 
senha · de pcrseguir;ões. 

0 SR. PINHEIRO MACI·UDO - Ainda faz parte da. repre
sentação paulista na outra Casa do Congresso um illustre. 
caV'rulheiro que então se achava aqui ao lado .do Sr. Senador 
Alfredo Ellis .. Refiro-me ao Sr. Galeão Car_valhul. Pois bem; 
foi· o Sr. Galeão Carvalhal quem, ao chegar eu do Rio Grande 
do Sul, procurou-me, em nome do Partido Republicano Pau
lista, pedindo a minha intervenoão, a minha assistencia contra 

. os golpes de força que estavam sendo praticados nos Estados. 
S. Pa1u!o mandava me offerecer o seu concurso, a sua soli
dariedade, em bem desta obra de resistencia a esses n.t.ten-
tados innominaveis. . 

·o !ilR. RuY BA_RBOSA - Quando foi isso? 
o SR. PINr-mmo MACHADo - E não era só S. Paulo, era 

toda. a opposir.ão. Ao re:;t•essar . do Rio Grande, a opposicão 
. recebia-mo com palavras consoladoras, como elemento cap~z 

de onl'L·entar os ambiciosos, que perturbavam a par. do Bruz1l. 
O Srt. Awa1mo ELus - Quando foi isso ? 
O SR. Rm: BARBOSA - Que historia é essa ? 
O Sn. PINmimo MACHADo - Isso niíq é historia. 
O Sn. ALL'IWDo Er.r,rs -· ·Então,, é um romance. 
O Sn. Jo.~o Lurz Ar.vEs - O nobre Senador pelo , 11io 

Grande do Sul não pertence ao numero daquelles :rue fazem 
romance da tribuna. 

O Sn. RuY BAnB[f:>A - E pOl' que não 6 historia? A his
toria ó o LJ·ansump to do todos· os factos passados. 

0 Sn. P!NHEIJlO MACHADO - Sr. Presidente, ii(Stl não é 
hi,~[iori:i; menos ainda romance; ó a. vercJn.do indi'scutivcl do 
tudo qunnlo 11assa n meu Indo. 

_ Sr. Presidente, in!'eli.z!11ente, não se a_cll!l p~·escnt~ nes~~ 
Casa o SI'. Sonndol.' Horeil10 T..ur., qno ass1sLm a t~ontorcmCJa 
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ã que me refiro. S. Ex., porém, comparecerá :\manhã, ou 
em qualquer dia, e dirá si o facto que . estou narrando é t)U 
não verdadeiro. .· · 

' Faz IJarte da Camara dos Deputados, entratanto, o 
Sr. Galeão Carvalhal, para cujo testemunho appello. Dr.pois 
de çonhecida a opinião de S. Ex., só depois é .que o nobl'e 
Senador pela Bahia · ficar1í autorizado a· qualificar de romance 
o que acaba de ouvir do seu obscuro,. mas, digno 'collega. 

0 SR. RUY BARBOSA - Eu não qualifiquei V. Ex. de ob-
scuro; digo, apenas, que não entendi nada. 

O SR. ALFHllDO Er,LIS - Nem eu. 
O SR . .PINHEIRo MACHADo,- Pois, eu. faUei bem alto, 
O Sa. VrcTomNo l\foNTJWlo - E' que, nem sempre con

vém ouvi r as cousas. 
O Stl. PrNHEmo MACHAI'o - Eu disse e repito. que os 

elementos . que combatiam a acção· militarista nos Elstadns, 
tanto confiavam nos meus sentimentos contrario's a taíJs pl'O
cessos, IJUP. n politica ele S. Paulo entendeu cónvenientn man
dar o Sr. Deputado Galeão . Carvalhal, ·acompanhado do senhor 
Senador Jlercilio Lilz... ' 

O SR. HEncu,ro Luz -,E' exacto .. 
·O Sn. Ar,FREDO Er,us - Quando foi isto? 
0 SR. PINHEIRO MACHADO .. -, ... ter commigo uma confe-

rencia. , 
O Sn. RuY BARBOSA - Eu tambem conheço o Sr. Se

nador Hercilio Luz. Mas, quando fOi· isso? 
O Sn. PJNmr.rn0 MACHADo - Foi antes do bomba,rdrJio da 

. Bnhin. 
O SR. RUY BARBOf!A - E que Lenho eu com o bombardeio 

da Bahia? Elle não foi mandado fn.z,er pelo partido de V. Ex? 
O Sn. PINHEIRO 1\fACHADO - Sr. Preside·ntc. o obscuro 

orador, que .ora dirige a palavra a.o Sena'do, estava de via
gem para o Rio Gl'ancle do Sul, quando occorreu o bombardeio 
ela Bahia; mas; antes, quando surgiram os .prodromos desse 
ottentado, a politica .paulista, representada por aquelle il!us.
tre Deputado, procurou-me, st;>licitando a minha intervenção. 

o SR. AT.FRllDO Er,r,JS - Aqui existem clous chefes da 
Comrnissão Directot·o. do Partido p;'lulisla. Elle~:t que digam 
si o Sr. Ghleiío Carvtllhnl estava autorizado a· p.roceder deste 
modo. 

O Sn. HERC!r.HJ Ltrz - Mas o facto é reaL 

O SR. PrNimmo MACHADO .....: P·aJ•a melhor aclarar a ques- · 
st!io, elevo infot•mar ao meu nobre collega que, realizando-se 
nesse ctia um··bnnquete, offer·ecido ao Sr·, conselheiro Rodri~ 
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gues Alves, o Sr. Dr. Galeão Carvalhal a elle não compareceu 
para poder conferenciar commig'o. .. · 

0 SR. RUY BARBOSA dá 'um aparte. _ 
O Sa. PINHEIRo MACHADo - V. Ex: tem recursos innu~ 

mel'avcis. Estou me referindo á obra em conJunto daqueHes . 
. que ussa!Larum os Estados c estou demonstrando factos, de~ 
.rnonstrundo que todo esse movimento estava divorciado de 
nossa acoito politica. Por que? Porque sentiram que nós não 
presligiavalnos aquelles, fJI'Ot•cssos, haja· vista o illustre Go~ 
vernador de Per~nmbuco, que ainda n.n eleição. • . _ . 

O Sa , R IBll!no DE Bni'l"ro dá um aparte. 
O Sa. ·PINHEIRO MACHADo - Vê ·O meu Hlustre coltega. 

crue o fado que acabo de· annunciar da Lribuna e que foi 
c:çmtestado e qualificado pelo illustre Senador por S. Paulo 
como fantasi!l, acaba o Senado de ver.ificar que é uma reali-: 
dacle. Si S .. Ex. não foi ouvido ... ·. 

O Sn. · VJc•roarNo Mo~TEIRO - Não ~o! a primeira vez .. 
O Sa. A. AzEnEoo- Houve um inomento em que se ten

tou mesmo 'fazer a politica de demolicão em S. Paulo. Isso 
· ü verdade. · · · · · 

0 Sn. PINHEIRO MACHADO - Foi antes do bombardeio da 
Ba)1ia. E quando me referi ~ esse bombardeio, foi apenas para 

-"deEe~mi11,ar a época. · . · 
O SR. ALFREDO Er.LJS - Mas, que tenho eu com iSj!O? 
0 SR.• VICTORlNO. MONTEIRO - V. Ex., nada; mas o· Es-

tado de S. Paulo. · 
0 SR. PINHEIRO MACHADO .- 0 Sr. Quintino B!)cayuva, 

de gloriosa e saudosa memoria.· (aP.oiados), e o Sr. Senador 
Azeredo, es.tando ·,cu . ausente. fomm procurar o. marechal e 
pedir providencias para reprimir a aceito dó general, que lá 
estava. O marechal prometteu tomar p·rovid,encias e de facto 
as ~ornou. · 

.o SR. ALFREDO Etr.Is -E v. Ex. acha que S. Paulo 
fez ínal? 

. O SR. PrtESJDEN'rE - A hora do· e:x;pediente está l'inda. 
0 SR. PINHEIRO MACHADO -Sr. Presidente, não pretendo 

impedir a votaoüo do requerimento e qt)ero proporcionar ao 
Senado a incli7.ivcl satisfação ele ver sullst.ituida a minba pa
lavra, sem atavios, pela. eloqucncia poderosa elo illustre Se
.nador pela Bahia, que ·prometteu cabal resposta á~ conside~a~ 
çõ.es, que venho fazendo. Com surpresa para· rn1m, verifiCO 
que, ao monos no tempo, estou cm cotejo com o ilustre Se1m~ 
dor, rlnmorando~mo. mais do qüe pretendia na tribuna. 

· Como, porém, nüo pude terminar minhas observações, 
pooo n V. E'X. quo me r•·onserve a palavra para amanhã·. 
1Cilhdto bem; muito bem, O orador é muito cnmprimentado,) 
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O· Sr. Presidente '7- Estando esgota·da a hora, fica adiada 
a discussão do rcqtwr·i.mcnto, co.nLinuando ·com n palnvr·(t o 
Sr. Sonndor I•inheit·o 'i\Iachndo. • 

·ORDEM DO DIA ' ;;· 
.. , ( 

llllJN'J'EGIL\ÇÃO Dl~ UM CHRFJ~ DE SllCÇ,i.O DA AT.F.INDEGA 
• 

3" cliseussiio da pr·oposir;;io da Camara ·dos Deputados 
n. 8, elo 10Ja, autorizando o PI'esidente da Jlepublica a J'e
integ!'ar o chore do· seceüo da Alfandega do Rio de. Janeiro 
Lucas Antonio Hibciro Boh ring np cargo d•e que foi dispen
sado po·r neto do i\linisLr:o da Fazenda do Governo Proviso-
r i o. · · .. 

I 

Approvada ;, vae ii Com missão de Rodacr;ão. 

CUEDI'JIO DE 27 ;2.28$5-:l(i AO MJNJS~'ÉniO DA FAZENDA 
( 

3" · discussão ela 'proposir,:.ão ,da Camara dos Dcpuuados 
n. 72, de 1913, que autoriza a abrir, pelo Minlsterio 'ela Fa
zenda, um credito exlraordinar·io, ntl' importrmcia do 
27 :228$5-IG, para occorrcr ao pagamento, em virtude ile son- ._ 
tenr;n judiciaria, a 'rhe Rio. de Janeiro ,City Improvmnents 
Compmnhirr, Limited. · · · · 

· Approvadrr:. vnc s'er submettida tL sancçito . . . 
O Sr. Presidente - Nada mais havendo .a Lrntnr, vou 

levantar .a sessiw. • · · 
Designo pnrn: a. Qrdem do dia da ~eguin,lc: 

2" discussão dn propos ioão da Cn.mnra dos· Deputados, 
n. G3, de 1914. que abre. pelo Ministerio.da Guerro, o credito 
especin I de "·13 :79Ci$'020, pum. occrJrrer ao pagamohto rJas obras 
í'eitas no Hospibal Centrá! do Exe~c.i•Lo (com pm•cçcr favara•.'cl 
da Oo?nritissíio de F·inan~as); ·. . · · . · 

2• d•isou.ssão da pl•op·osição da On.mara dos• DepuLnelos, 
n. 69, ·de 10H. que abre, nela Miuistcrio da Viacão, o credito 
ele GL080:000$, para sntis'faz.er rlf'mpromissos das Es'raelns do 
FN•ro Central, Oéeste Minas e Cruz Alta ú, · Fo7. de T.iuhy, o 
(k\ oulras providencias (com. pm•acc1' favO?·a?;cl da Co:•nmisytio' 
lia F-inanças) ;' . . · · 

2" discussão da pl'Oposiçfio dn Cmnara dos n.mut.ados, 
n. 70, de 10H, concedendo a Antonio Cardoso do Amorim, 
2" oscl'ÍFLurnrio da Dcle~nc:in Fi sr. a! rlo · Thesouro, no Estndo 
ela Bn.h ia .. um mm o ele licenc.n, sem vcneimenf.os. Pnl ~ J:!ntar. 
tlc seus interesses• ·(com 2la?'ecm· (m;o?•avel da· Comm:tssuo de. 
F·inmii;as) ; ,, "'. ,i 

., 
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2" discussão dn. proposiçü,o ela- .Gamara dos Deputados, 
n. 72, do :l!lJ.í, autorizando o Presidcmto da Rcpublira a mi
tmr em accórclo com os acLmtes ·contrac~anLes das construcr.ões 
ele cs•tmdas ele feno, para a rovislio dos respeCtivos cvntraétos, 
no sentido do reduzir os encargos do 1'hcsouro (crm.\ pw•ecel~· 
Javomvcl da Cornrnissiio de Finanças) ; 

2" discussão da pr·oposiç:Lo do. Camaro. dos D~puLados, 
n. 77, de 1!H4, que abre, pelo l\finisterio do. Fazenda, o credito 
<:lspccio.l de 206$850, para occorre1' ao pagamento devido a An
lorlio 'f.eixeü·a NetLo, cr.n virtuje de s•cntenon. ,iudicim i o. (com 
pm•eccr favorcmcl da Com.rn·issao" rle 'Pú1anças); · · 

2" discussão ela proposicúo do. Camara. dos Deputados. 
n. 85, de 1014, que abre, pelo .Ministerio ela Fazenda .. o credito 
de ü98 :577$1&0, supplomentar á verba 12" - Imorensa Na
cional c Diw•io O{fiC'ial.- elo ar:,. 70 da l-ei n. 2.81!2, de .ia
ne·iro elo corrente anuo (com 2l'arecCI' {U1JOI'avel da Comrnissão 
d.e Finanças) • · ' . 

Levanta-se a sessão {ts; 3 horas e 35 minutos. 

182" SESSÃO, EM 23 DE DEZEMBRO D~ Hli.J. 

PRESIOENCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRESIDENTE 

. . . A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a 
sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ar• aujo 
Góes, Pedro Borges,· Metello, Gonzag·o. Jayme, Gabriel Sal
gado, Laura Sodré, Arthur Lemos. Indio elo Bra'zil, Mendes 
ele Almeida, José Euzebio, Pires l?crrúru, Ribeiro Gonçalves, 
li'rancisco S<i, Thomaz · Accioly, Anto.nio de Souza, Epit:icio 
Pessoa, \Valil'redo Leal, Ribeiro de Britto, Gonenlvcs Ferreira, 
Raymundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Aguim· c Mello. Ruy 

!'Barbosa, João Luiz Alves, Bernardino· Monteiro. Moniz Freire, 
El'i'co Coelho, Alcindo Guanabara, Sá Fr\eirc. Augusto do Vas
c·onccllos, BUeno ele P:iiva, Bernardo Monteiro, Aclolpho Gor-· 
do, Alfredo E li is, Francisco Glycerio, I.copoldo ele Bulhões, 
. Tosfl Murtinho, A. Azercdo, Xavier ela Silva, Abclon Baptista, 
Hcrcilio Luz e Vietol'ino Monteiro (113). 

Deixam de comparecer com causo. .iusLil'icaelo. os Srs. Sil
varia Nery, ~rcffó, Gervasio Passos, Eloy de Souza, Cunha 
Pedroso, Sigismundo Gonçalves, Guilherme Campo~, . :Lu i·-. 
Vianna, José· Il!arccllino, Nilo Pe()anha, Lourenço Baptista, 
.Br·az Allr:mtes, Alencar Guimnrücs, C:enrr·oso Marques c 
Joaquim Assumpção (Hi). 

E' licln, poAI.u cm discussão e, sem (h:bn lc, npprovncln, tL 
neta da sessão nutcl'iOl'. 
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·o Sr~: i• Secretario âá conta do seguinte 

EXPEDIENTE ' 
Officios: 
·rr.es do Sr. 1• Secretario da Camara dos Deputados, 

i· em e LLemlo as seguintes proposições : 

N. 94 -.1914: '. ' ' 

O cOngresso, Nacional r~solve: . · 

Art. i." E' o Presidénte -da•Republica autorizado a con
ceder ao Dr. Antoni·o Pédro Pimentel. inspector sanitario ·da 
Directoria Geral de Saude Publica. licenca sem vencimento~ . 
por um anno, a. contar de 21 'de fevereiro vindouro, para 
tratamento de sua saude, onde lhe convier. . . · 

. Al't. 2.• Revogam-se as. disposioões em contrario. 
Camara · dos · Deputados, 21. de dezembro· de ·19'14. 

Astolpho Dutra Nicacio, .Presidente. - Annibal B. de Toledo, 
1 • Secretario interino. - Alf1•edo· O. ltfav1:anie?', 2' Se•cretario 
interino. - A' Cómmissüo de Financas. : · 

' 

·, 

. . - . -
N. 95-1914 

O Congresso Nacional· resolve: · · 

. Art. 1. • E' o- Presidente da Republica autorizado a des
pender, no-exercício de "1915, pelo M'inisterio da Viacão e Obras ,. 
Publicas, coi:n os servicos desiguados nas seguinLes verbas, as 
quantias de 100 .0!,2: 196$556, papel e 1:!. 066.:045$036, ouro: 

;Verba 1• -· Secretaria· 'de· 
Estado:. 

Diminuída de 12 :000$, pela 
suppressão da .c.o.n si
gnacão destinadà ao 
oonsultor jurídico, cu.io 
cargo :fica extincto, .·e 
destacada da consigna-·,~ 
ção «,Material » a im- . 
portancia de . 1 :4140$, 
para pagamento de dia
rias a quatro ·correios 
da Secretaria .ele' Es- -
tado tI I O I I I t I 'li o tI I I I 

Onro 

' .. 

707:40~$000 

,, 

' 
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Verba 2'- Cor1•eios 
' ' 

ll)iminuida· de ~91 :5'50$, 
sendo: 100:000$ · na 
consignação destinada á 
« Acquisioão, conserva
cão e reparaÇão de mo- · 
veis c do necessario pa
;ra o recebimento, tran
sporte, processo e dis
tribuição de correspon
dencias e malas, mate
rial i'luctuante e o re
lativo ao :servir;o »; réis 
50:000$ n a c o u s i
g n ao fí'o destinada a 
« Eventuaes ~ · (Serviço 
postal em geral) ; réis 
19:100$ pela suppres:. 
são dos cargos ele sub
aoministrador, ·C O n 1;a
dor, thesoureiro. chefe 
de. secção, fiel de tlle
soureiro c porteiro da 

'· 
$ub-administração dos 
Correios do Minas do 
Rfo: de Contas, que _Pés-
sará a àgencia de 1• 

, classe; 25 :800$ pela 
suppressão . dos cargos 

· · d e suh-admiilistrador, 
contador, tllesoureiró, 
.chefe de seccão, offi
cial, fie! de thesourei-

. ro e porteiro da ,sub
administracão dos Cor
reios de Juiz de !Fóra, 
1tue p'assará a agencia 
de '1" classe; 22:800$ 

' pela suppressão d o s 
cargos de sub-adminis
trador, contador, the
soureiro, chefe de sec
·r.ão, fiel de thesoureiro 
e porteir'o da Sub-ad
ministração dos Cor-• 
reios de Ribeirão Pre
to, que passará a agen
cia de :l' classe; e réis 
73 :850$ peln suppres--

. são de todo o pessonl 

.. 

' ',, . . .... ' .,. J ,', 

I 

\ 

• 

'' 

. \ ,, 

' 

• 
' . -· 
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. . 
da Administração do~ 
Correios do Acre, cujo 
serviço fica subordi
nado á !A:dministracão 
dos· Correios do Estado 

'.do Amazono.s. · 
Augmontada do 3ü :000$ pe- · 
- la elevação nos Correios 

do Amazonas, do nu
mero dos agentes em
barcados a 20, 7 : 300.~ 
pela eleva(;ão dos ser- · 
·ven'tes a nove e de 

· 33:180$, para gratifi
. cação local, ·áquelles 'ái 

, · razão de 40 % e ao 'sa
Iario destes á razão de 
60 %, conforme a le
gislação. em vigor. Des
tacada da consignação 
~Material» a · impor

. tancia necessaria para 
pagamento de conduo
ção ap director, arbi-

. trada segundo os ter
mos do art. 404 do re~ 
guiamento baixado com 
o decreto n. 9.080, de 3 
.de novembro de i 911. , 

V m·ba 3•- Tt:le(J1'aplws . 

Diminuída i:le 15 :000$ na 
consignação « Trans
formação dos electro
génoos »; de 170:000$ ria 
sub-consignacão ·« Gra
iificacões addicionaes 
de 10, 20, 30 e 40 o/o 
sobre os vencimentos», 
o de 3:000$ ·na sub
consignac~o « Editaes e 
outras despezas, etQ. ». 
Supprimidas as consi:.. 
gnacões ;. de 60 :000$ 
destinada a attender a 
quacsquer d_espezas 
impl'CvisLas e insui'1'i
cionLemonto dotadas; c 
de üOO$ «sem appl:ica
r;iio ». e de. 50:000$ eles-

·' 

Papo! 

21. 297 :937$000 

' 

Oure . ' 

I 

J 

. I 

290:000$000 

I 
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Linada á « conservação 
de embarcações para o 
serviço de cabos, etc.~ 
Augmentada: .de ·réis 
200:000$ para a con
$ervacão da linha·. te
legraphi·ca · o estrategi
ca do Matto-Grosso ao 
Amazonas; do iO :000$, 

, a· sub-consignação des
tinada' aos guardas-fios · 
de 2• classe; de 25:000$, 
30 :000$, 15 : 000$, ..... 
70:000$. c 17:000$, re
spectivamente, as dota- · 
ções destinadas aos au
xiliares c dactylogra-

I 

.· phos .. de. linhas,. esta
ções, 2• divisão, a• di
visão e 4• divisão; de 
30 :000$ a dotação des
tinada aos taxadores; 
de 50:000$ a destinada 
aos telephonistas .e de 
,G :000$ a consign11cão 
destinada aos aprendi
zes da « Oi'ficina me
canioa e usina clectri
ca ~. Substituídas na 
t a b e 11 a as palavras : 
« construccão de . novas 
linhas», pelas seguin
tes : « conclusão de li
nhas ,i á iniciadas »; e 
eliminadas . ainda na 
tabella as palavras1

: « e 
gratificações . extraor
dinarias » da sub-'Con-

. signacão- ajudas d e 
custo, etc.;. eliminadas 
tambem na consigna:. 
cão Eventuacs as pala
vras « 10 telegraphistas 
de s· classe, 20 tele
phistas do 4" classe». 

'. 

1VC1·lict 4• -S·ubvenção ás 
contlJtmldas da navaoa,:ão 

Supprimidas as consigna 
cões de 300: 000$, do~-

l'apel 011to 

'• 

1S.475:590$ooo 307:986$366 
' 
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tinadas ao « Servioo de 
Navegação Costeira en
tre S. Salvador e Reci
fe, S. Salvador •e 1\lu
cury, e S. ~alvador e 
Belmonte»; e de ré is 
'60 :000$, sendo 20 :000$ 1 
para o serviço de na
vegação do rio Ibicuhy, 

·a cargo da Empreza de 
N avegaoão Barbará Fi
lhos .e 40:000$ para o · 
serviço de navegação 
entre .o Rio de Janeiro 
e .Paraty, a cargo da 
Empreza de 'Navegação 
Rio-· S. Paulo. Au
grnentada ·de ~0:000$ 
a consignação destina
da ao «Serviço de Na-

'../ 

P•pel 

vegação !Costeira entre 
Porto Alegre e Manáos, 
a cargo da Companhia 
Nacional de Navegação 
Costeira, . . . . . . . . . . . . 3.185:443$400 

e?·ba 5•- Garantia de ju--

OurQ 

.. 

ros -(Como na pro-
posta.) .. .. .... . .. • .... 1 .. 9!93 :780$056 8.674:072$700 

.verba 6•-Estradas de ferro 
tederaes . • 
I. IE~trada de F e r r o 

.central do Brazil: 

· (Corno na 'Proposta) . . . . . . 35. 284 : 535,000 . 

II. Estrada de Ferro
IOest.e de Mina.s : 

Diminuída· .de 12:000$ na 
sub-c o n s i g n a c ão -
« tt\.ldministraoão · Cen
tral :. -ficando os ven
cimentos · do dir.e~ctor 
·fixados em !M!:OOO$, 
dos quaes dous tercos 
constituirão -o ordenado · 
e um terno a gratifi-
cação ... :.. .. .. ..... . ~.487:815$000 

, 

.. 
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.Ve1•ba 7~ -· InspeCtoria de 
Ob1•as contra as Seccas 
-E 1 e v a d a . a róis 

' J!'opol Ouro 

2.500:000$000 ... :.... z:G@O:i00$0~0 

.Ve·1·ba 8• -Repartição de 
Aauas e Obras Puhli
qas - Elevada a,. réis 
3. g31 :293$, obs~rvada ' 
a. discriminaoão feita 
pela lei n. 2. 842, de. 
3 de janei'ro de 19U, 
inclusive 200:000$ para 
a terminação .dos ser- · 
viços de abastecimento 
de agua a ilha do Go
vernador, no Districto 
Fedem!; climinuidas, 
porém, daquella verba . 
as .quantias :-de 12•5: 000$ 
na consigna~.ão-
« Serviços diversos :r>
que ficará assim redi- · 

. gida- «1 Repa.ros de 
p r o p r i o s naoionaes; 
· construcoão de predios 
necessarios aos servi- · 
ços de obras publicas· 
da Capital Federal :r>; 
de 4 :800$ na oonsigna
ção-« Empregados ad
didos :r> -pela 'suppres
são dos vencimentos de 
um pra.ticante de :1• 

· '· classe e de um auxiliar 
de escripta, que já estão 
aproveitados no qua
dro do . pessoal effe
·Otivo; e de 3 : 600$ des-

. ti nada ao zelador do 
· Palacio -Monroe .. , . :' . 

rVerba 9•-Esaotós da Oa-. 
pital Federal 

:(como na proposta) .... ; .. 
. :V e r b a .. 10•-Illuminação 

Publica da Capital F'é
deral ' · 

l - Supprimida a'oonsigna
cão de 12 :000$. destina-

. . 

( 

3.897:893$000 

5. 034-:865$omo 

I 

I 

& ,, 

. ' 

/ 

\ 

\ 
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d a a o sub-inspector· 
cujo cargo fica . ex
tincto. 

Diminuida a consignação
«Material~. de 9:380$, 
ficando assim discri-
minadas .as respecti~us 
sub-cons1gnacões : 

' Jl I u g U· c I de 
·· casa para 
. a reparti- ( 

oão . • . • . · iO :800$000 -
. Expodien te, ll-

. vros, j O·r-
nnes, pu- .,. 
blicações c 
destpezas 
miudas .. .i: 000$000 

Conservação e 
acquisil,)ão 
de appa-
l'elhos . . . · 6 :000$000 

Co!nduc~ão, 
co!IlServa.
cão e cus-

l'~pol 

.. , 

teio de ma- . ' 
teriaes ... · 8 : 000$000' 

ConsiUmo de 
· agua • . . . 300$000 

Diminuidâ a consignaoão 
- <Unv'entuaes ll - de 
2 :000$000 ......... ; . 244: 600$000 

II- Diminuídas de · réis 
656 :rOO O$ (correspon
dentes á . dispensa · de 
nove mil :cambusLores 
de gaz nas ruas ·cjue 

\I Leem. illuminacão mix
i' ta) importancia . esta 

subtrahida .á somma de 
réis·4.239 :172$ em que 
importaria rea.lmente a 
despeza· ·total .com · a 
Sociedade Anonyma do· 
Gaz o resultando abaixo 
da proposta uma dimi
nuicão de 113:414$, 
papel, e 113:.414$, ouro. . 1. 791 :1586$00(} 

' . . . 

.. 

Ouro 

' 

l 

' . 

'· ,,. 
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. . 
:Verba H~--Inspectoria Fe

.. - deral das Estradas-· 
·Diminui da · · de réis 
i. 127:147$200, substi
tuída a tabella pela se-
guinte: . · , 
Pessoal administrativo: 

i Inspector.: . 24 :ooo$ooo 
2:c h.ef e s de ·• 

secção a 
. I ::~.s :009$ ... aG:ooo$ooo 
il secretarw.... 9 : 600$00_0 

.· 5 engenheiros 
. aj udante! · . 

·, . . a. 14:400$.. 12 :000$000 
:L . contador . ~ • 9 : OOQ$000 .. 

. r·.3judante .·de. 
,: ~ · •. contador.. __ 6 :000$000 ' 

i official · · de . · ' · 
,. - ·.. -estatística. 5 :400$000 

•1 i Official ' de . . .. . 
. . · .'secretaria. 6:000$000 · · 
2 i ó_._ esér.iptu- · I . · 

-. , > .rarios ·· a 
. < •: . 4 :890$,.~;. . . • ·. 9: 600$000 
2 2•.• · escriptu-· · · ·f .' 

. :,_::rar~os, ·.a · · -' 
:, . ·_·._- 4: 000$000·. 8 : OOO$QO() ... ·, 

·: • 5 ·'ama:nuenses ·. -_._ '· -.. . -

Papel ... 

' 
:,r ,:. , ' 

· .. 1 

, 'I 

' 

· .. ,_. 

' .. 

·' 

·.·-,· 
". r. 

OurQ 

. '\ .. 

1 .. _ ' 

·> ,,, 

• . . &. 3:1600$.. . :1.8 :000$0'o0 
~ · , :l archiyista... .; 5 :4Q.0$0El01 · 

1 
· 

... ,. J dedElên
1
!t i

1
sta. " .···~\':· ~ < i· ? . 

'/ .. ' 

. . ·,'. - ' .. · .. ' ... : r . -~ ~s- -· ... 6 ;·o~o· o' '$'o··oo· .-
.. . --:-'··- .... s._ ··:•. ~ • .. ~ ·-· _:;: .... :· . . . ·-· ... .. . ' 

1-desenh'i-sta · ··,·' ·~. . · · · · :. 
1 .de2•.clas~ -.:.;·; . .. · - · 

.;':~>·.,se • , ;,;_.; .•. : 4:8ÓO$OOO:. 
2 calculistas a . · ..... _ _._ · ... _. · -
. : 4:500$ ... .-._ \. 9{000$000 

',. ~ ,• 

.. . ,•, 
', ..... 

i;. porteiro.;;;-, .·.a :000$000- _ ; L . 
2 co:il.tiriuos' ·a· \. . . . . - .. ', 
. ' 2:400$ ~;. 4:800$000 ' 
a··:s''e·rv-entes · .... ·/.·, -
.. ·. :(sala r.io . . .. ' .~_, 
. J :• ·mensal de 
. ·' 150$000).. .-5 :400$00!0. 

' -.;' • "• p 

'· ..... ·-\ '• ' . . 242:000$000 ·.: 
'. ' . 

Vol, VIII 
•. ·' 

'· , I 

• 
/ 
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Papel Ouro 
i • dis-tJ;'icto: -, 

Estrada de Ferro· Madeira-
Mamoré: 

,. 1 chefe ...... :1.8:000$000 
i engenh1eiro 

de i' elas-
- se I I I I I I I . :1.0:800$<000 

1 servente ... 1:642$500 \ 
15 % por: ser 

30:442$500 -. I 

zona msa-
4:566$600 -lubre . . . 

35:009,100 \ 

~· districto: ' 

Pará e. Maranhão: 
- Estradas: Norte do Brazil, .. Caxias a Ca.i azeiras, .São 

Luiz a Caxias :. ·i 

1 chefe •.•... i8:000$000 
2 engenheiroe . -, 

de 2• elas-
' .•.. :· se · ...•... ·· 2:1.:600$000 

:1. servente ... :1.:642$500 

-4:1. :24:2$500 
·- 's• districto .: 

Ceará-Rêde Cearense: .... 
. I 

i chefe ; .•. ; / 18:000$000 .. 
2 engenheiroe 

de i• elas;. :·;''.''•'' 

-se ••••••• 28:00~$000 
2 engenheiros 

de 2• elas-
2:1.:600$000 se'•······'· .... ·' 

1 servente ...• . ~ :642$500 .. ' 

69 :2412$500 
4' distrioto: 

Rio Grande do Norte, Para-
· hyba, Pernambuco e 
· A I a gô as -Estradas: 

Rio Grande do. Norte, 
.Natal a Indeperidencia, · ·;~ 

u 

.• 

\ 
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Conde .d'Eu, · 'Reéife a 
Limoeiro, Central de 
Pernambuco, Recife a. 
S. Francisco, Central de 
Alagôas, Paulo Affonso, . 
Prolongamento de Pes
queira a Flores e Ri
beirão a Cortez. 

i chefe :... .. . i8 :000$000 
3 engenheiros 

de :1• clas-
se • .. .. .. 42:000$000 

3 engenheiros 
de 2• elas-
se .•..... 

i servente .... 
. " 

32:400$000 
:1:642$500 

94:042$500 
5• districto: · 

Bahia e Sergipe- Estradas: 
Bahia a S. Francisco • 
S. Francisco, Central . 

· da Bahia, . Timbó a Pro
priá, Bahia e Minas: . 

i chefe • . • • . . . :18:000$000 
2 engenheiros 

··.de i• elas-
/, .se~ •..• ~. 28:000$000 

4 engenheiros 
de 2• elas-
se ....... · 

:1 servente; ... . . ' 

~ 

43:200$000 
1:642$500 

90:842$500 
, · 6• districto :. , 

I Espírito Santo. e Rio. de Ja
neiro- Estra.da.S: . Vi
ctoria · a · Minas, Ca.ra
vellas, ·Sul , .do Espírito 
Santo, ·Santo Eduardo a 
Cachoeiro de . Itapemi
rim, Carangolà, Barão 

·.de Araruama, Central 
de Mooahé, Norte; Porto 
Novo a Saude, Ramal do 

· Sumidouro, )I a 11' i c á , 
Corcovado, B a n a n· ai, 
Rezende a Booaina: 

1 chefe ; , . . . • :18:000$000 

Pa:pel · 

.,,,• ,:,,, .. "•',.'•' 

0111'0 

' ' :. 

' 
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Papel oorq 

5 eng·enheiros ' 
. · de :1.• elas- ' se • :· ••••• 70:000$000 
2 engenheiros 

· de 2• elas-
2:1.:600$000 se .... , ..•• 

i servente ..•• :1.:642$500 

:1. :1. :1. :·242$500 
7• distrieto : " ' ,,. 

Minas Geraes e Rjo de· Ja-
neiro- Estradas : Cru- · 

' ' zeiro a Monte Bello, · 
· Soledade .a Passa. tres, 
Soledade a Sapucahy, 
Ramaes da. Campanh'a e 
Alfenas: . '' 

i chefe .••.• ; •• :1.8 : OOÓ$000 
2 engenheiros '·· '• 

de :1.• elas:" · 
2&:000$00() se ••••••• 

2 engenheiros 
de 2• elas-
se •• ~ •.••• 2:1.:600$000 

i servente ..•• :1.:642$500 
•; 

69:242$ri00 ' ' 

s• 'districto: 
•' 

Minas Geraes e Goyaz- •' ' 
Estradas : Goyaz, Cur-

. ralinho a Diamantina, .,. 
Mogyana. f]Techo do ., · Triangulo ineiro, de 

.. Araguary a Jaguára) : • 
:1. chefe· .... ~.. :1.'8 :000$000 
i engen1he1ro .. 

' de :1.• elas-
' se ..••• • •. 14:000$000 ' 

2 engenheil"'S " 
de 2• elas- ' 

2:1.: 600'$000 
'·- ~ 

se ••••••• 
' . 

:1. ·servente ..•• · :1.:642$500 

55:242$500 
9• districto: ..-

São Paulo. Estradas: São 
Paulo Railway,· Paulista, . 
Sorocabana, .Mogr.ana. •. 

•'. 

'· 
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'(Ribeirão Preto a ·Ja
guárra e ramal de Cal
das) Norroeste (Baul'Ú 
a Itapura), Araraqua.ra: 

i chefe ...... 18:000$000 
2 engenheirros 

de i• elas-. 
se·· •••••• ~ 

2 engenheiros 
· . de ·2' elas-

·se ••••••.• 
'i servente ..•. 

28:000$000 

21:600$000 
1:642$500 

69:242$500 
1 o• distrioto : 

-'Paraná e ·santa Catharina. · 
Estradas: Itararé a 
·Urugua.y e-.ramaes Pa.:. 
raná, Norte do Paraná, · 
S. Francisco, Thereza 
Christina; Estrada . de 
Ferro ·de .Santa Catha
rina.: · _ ·· 

i chefe •. :. . . 18_:000$000 
i engenheiro 

.. . de i~ elas-
· ... -se........ 14:000$000 
'4 ·engenheiros 

· de 2• clas-
se ...... ·. · 43 :200$000 

1 servente.... 1:642$500 .. 

16:8~2$500 

ii • distrieto: 
Rio Grande do Sul. Es- · 

tràdas : Linhas da. C. 
.. ·Auxiliaire, Qua.ra.him a 

Itaqui, Linhas em con-' 
strucoão: 

i· chefe . . . . . . 18 :000$000 
3 engenheiros 

· . de i~ elas-
, se-; .. .. .. 42 :000$000 · 

2 engenheiros 
· de 2• elas-

.. se ..... ~. 21,:600$000 
:1. servente.. .. i': 642$500 

---~· 
' 83 :S'42$SOO. 
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.Papel 
. \ 11 eàcriptura-

il'ios . de 
districto· .. 33:000$000 

:111ater1a1 : 
, !Aluguel da ca-

sa para o 
escriptorio 
da mspe-

. 45:000$000 - ctoria ..... 
E~ediente ·dos 

· H distri-
etos ..... H:000$000 

Expediente da 
i•nspecto':" 
ll'ia, pas'- ,,. sagens, 
etc ... , ... 22:000$000 

. 1/fJuda de custo ., 
para to-
mada "de 

12 :000$000 ' contas •.. 

90:000$000 1.160:437$100 
1Verba '/2•.,..-Inspectoria Ge· 

raZ de Navegação-
!Augmentada · "de ré is 
8:030$ para diarias .de, 
12$ e 10$, respectiva-' 

'mente, ao inspector e. 
sub-inspector. 

Transferidas da verba- ' .• · 
c Material , -para a-c Pessoal , -as coii8i-
·gnacões . de 3:600$ e 
t :200$ destinadas ao 
pagamento dos fisoaes 
Junto á Companhia de 
Navega.cão do Rio Pa-
;rahyba e á Empreza 
F I u v i a I , Piauhyense, 
mantendo-se a · mesma 
conslgnacão do.:.._ c Ma-
teria! :. .. , .. ~ ......... f46:205$000 

I 

Verba 'I a•.:_], Fiscali:aÇiio 
de serviços diversos -
(Como na proposta) ... 60:000$000 

II. Barbeada Fluminense: 
· · f(Como na PfOposta) ....... 425:000,000 
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. Verba u.·~ E m p,. e gados 
. addidos-(1Como na 
· proposta) •.• , .. ,. ..... 

1' crba .fl1•- (Eventuaea) ._ 
Supprimida ~ conaignaç~o 
· de 10:000$ destinada f1 

s:ratificacão dos em
pregados da Secretaria. 

117:880$000 

. i 00 :'000$0(){) 

VÓ1•ba 16,~/nspectoria Fc
. · dera! de Portos, Rios c 

C a n a e s - Mantida a 
consign&{.lão c Pessoal 
addido :t> ......... :.. • • • 131 :165$000 -l'otal ... ; . , .. 100.042 :f96$55p H :066 :045$036 

<Art. 2". E' o Presid~nte da Republica autorizado: 
· r.: A rever os regulamentos 'das repartições subordinadas 

ao Ministerio da Viação. reorganizando os serviços dentro das 
verbas votadas no. presente orçamento; devendo, po!'ém. quanto 
aos Correios da Republica, ser conservados o pessoal feminino 
das agencias de 2• classe 'quando elevadas a 1.• classe ou .. espe · 
cial. acc'umulando a. agente e sua aJudante as funccões·de the
soureira. e fiel, respectivamAnte, sem outras remunéracões, 

· e ficando as respectivas auxiliares equiparadas aos pratican-
tes de .taes agencias. ,. . · . · . . . · . 

Quaesquer providencias excedentes á competencia do Exe
cutivo· sArão tomadas provisoriamente, ad-referendum do Con-
gresso Nacional. · · · · · 

· II. A celebrar Qont.ractos até t.ms annos para almruel de . 
·casas dAst.inri.d&s ao serviço da R'flnarticão Geral ·dos Telel.\'t'n)lhos 
e dos Correios, . e bem assim para a conduccão de mala~ dOR 

. Correios. · · · , · . • · · 
.. m. ~~. fazer' aos Estados cnie' lh~o requere!lAll)· concessão 

para construccão e·melhoramento de nort.os situarloR nas respe
ctivas costas e rios navegavP.is de dominio da União, r,om os 
onus e favore~ da lei n. 1·...646. de :l3 de outubro de i 86!), dfl
nretos ns. 3. 314. de i 6 dfl outubro de 1886, 6. 368; de l4 do 
fev!lreli•o d~ t 907, A mais leis 11 depreto~ em vigor, res?eit.ados 
op dlrA!tos adquiridos. · · · '. · · · · . 
. · IV. A ent.rar em" accOrdo com os act.paes r.nnt.rP.ct,antes das 

: 'oonstrllC()Ões dfl· estradas de ferro A obras puhlloas com o in- . 
. tuit.o de reduzir .os errcari::'os do TheMuro. podendo proroi::'nr 
o 'nràzo para con~lns!io .das obras ou susnenrlAr as mesmas. mo-. · 
rllficar. a fórma dos pa,gament.os, harmonizar clausulM con
tracf,uMs. 8em que de nada dist.o advenha amtment.o. do onus 
Pfl'l'l\ p Thesonro: supprimir a oonst.ruccão de linhas m,. t.rP.cho"' 
rle linha~ e .limitar, de melhor fórma, a responsabilidade do 
mesmo Thesouro, no maximo de onus até agora decorrente 
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dos depositas autorizados e effectuados em relação ás linhas 
sujeitas a esse regimento. . . . 
· Poderá, igualmente, no accórdo com os arrenda.tarios de 

estrada de ferro, e sempre sem .augmento de on~s actual· para 
o Thesouro e conservadas as vantagens actua.es das emprezas 
arrendatarias, autorizar, pela só. modificação dos contractos, o 
respectivo prolongamento e alterações no traçado das linhas •. 

V. A conceder, sem o nus para o Thesouro, a· quem , o so
licitar e maiores vantagens· offerecer, privilegio para a con
strucoão, uso e goso de uma estrada de ferro que, partindo·de 
Uberabn., passe pela .cidade do P~ata e termine em Villa Pla
tina, podendo ceder ao concessionaria. os estudos feitos pela . 
extincta commissão que alli manteve; bem assim a já estu
dada entre Petrolina, no Estado de .Pernambuco, a Amarantes 
ao. Piauhy. ' • 

VI. A entrar em accórdo 'com a Leopoldina Railway, afim 
de que seja construída., sem onus para a União e sem favores, 
a ligação da!l linhas Cantagallo e Grão Pará e Norte, passando 
por Magé ou suas immediações, e a ligação do ramal de Leo
poldina com a linha de Entre Rios a 'Ligação, no ponto que· 
julgar níais conveniente. · 

VII. A conceder, a titulo gratuito, á. Faculdade de Di
reito do Rio de Janeiro, livres e desembaraçados de quaesquer 
onus, os lotes de terrenos ns·. 144 a. 120, inclusive, da. praça 
Vieira Souto, entre as ruas Henrique Valladares e Carlos. Sam
paio, na Capital Federal, e pertencentes. á · Càixa Especial. de 
Portos, de accõrdo com a. planta approvada pelo inspector. fe
deral de Portos, Rios e Canaes, por .autorização do Ministro. da 
Viação e sob a condição de inalieiiabi.lidade e reversão para. o. 
patrimonio da União, em caso de desapparecimento do insti.
tuto alludido, devendo ser as obras iniciadas no prazo-de tr.tis 
annos. ' · · ; . 

:VIII. A reduzir, nas estradas de ferro, ou linhas de nave
gações. marítimas e fluviaes federaes, administradas directa
mente pela União, de 50 o/o do ·frete que actualmente pagam as 
aguas mineraes naturaes, provenientes da:s .varias fontes- exis-
tentes no paiz. · , · · , 

IX. ·A prdrogar ou a innovar o contracto ·com a Companhia 
de Navegação Bahiana, afim de ficar mantido o respectivo. . . . 

. servtco. · . . · · 
X. A reorganizàr a Inspectoria Federal· das Estradas de 

Ferro, comtanto que a despeza com a mesma nilo. exceda ao 
maximo da. importancja da renda com que para esse 1'im con
tribuem as companhias fiscnlizadns, abrindo-se os necessarios 
creditas. · 

XT. A rever o reA"Ulamcnto da Reparticilo G'eral deis Te
legraphos, no sentido de .diminuir o numero de districtos e fa
zer outras .economias com o pessoal e .o' màterial. 

XII.· A mandar construir as linhas telegraphicas do Bata
lha, Porto Alegre, Itamaraty, Valença e Urussuhy, no Estado 
do. Piauhy, uma vez ,que a despeza extraordinaria com o respe-. ,. 

•• 
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ctivo serviço. seja paga préviamente pelas respectivas muni
cipalidades. 

' ' XHI. A conceder ao cidadão Virgilio Rodrigues da Cunha, 
ou a quem mais vantagens ol'ferecer e sem onus pa.ra os cofres 
da União, a construcçüo, uso e goso de uma ponte metallica 
ou-de madeira, sobre o rio Paranallyba, no porto do canal de 
S. Simão. · 

· XIV. A reorganizar a Inspectoria Federal de Portos, Rios 
·o Canaes, com o pessoal estri(}tamente necessario ao serviço. 
Feita esta reorganização, passará a inspectoria a ser custeada 

:pelo Thesouro Nacional, · abrindo para esse fim os necessarios 
creditas ou correndo a despeza pela ,caixa de Portos, si esta 
tiver fundos. . . . 

XV. A supprimir as estações radiotelegraphicas do Ama
zonas, que sejam desrrecessarias e onerosas. 

XVI.. A estabehicer, si conveniente, as estações suppr·i
midas -em outros vontos do interior, não servidos por tele-
grapho. . · 

' · XVII. A entrar em aooórdo com a « Amazon Telegraph) 
para O fim .exclusivo de assegurar o trafego mutuo dos radio
grammas por seus cabos, com as menores taxas possíveis, sem 
para 'isso dar novas vantagens á empréza, nem augmentar os r 
onus do Thesouro. · . 

XVIII. A entrar em accórdo com as emprezas particulares 
dé estrada de ferro para. os fins de estabelecer' o trafego 
mutuo com as linhas federoos, tendo em vista harmonizar as 
tarifas POr ellas cobradas com .as das linhas da União: 

. XIX. A adquirir ou mandar construi~: edifícios _para ·Cor
reios e Telegrap'hos, conjuncta ou separadamente, nas loca
lidades onde houver predios alugados, uma :vez que a impor
tan::in" do ·aluguel couesponda no mínimo a 7 o/o do preço 
da a-cquisição ou da construccão, que será pago em apolices 
da.divida publica ao par e de juros de 5 o/o papel, cuja emissão 
será feita pelo Ministerio da Fazenda mediante a demonstração 
de relação entre o preço da consttucção ou acquisicão. . 

XX. A modificar a clausula contractual ·pela qual a Com
panhia Dócas de Santos ·é obrigada a. construir naquella ci
dade um edifício para Correios e ,Telcgraphos. ,<\. companhia 
construirú, nos terrenos de Paquetá um edifício para Alfan-

·dega, levando o .seu custo á conta de capital. . · 
, . O edifício em que actualmente · funcciona a Alfandega 
·'será adaptado para repartições dos Correios e Telegraphos; 
. XXI. A celebrar contractos ·até tres annos para aluguel de 
casas destinadas· ao serviço da Repartição Geral dos Tele
graphos e dos Correios e bem assim para a eonduccão de 
malas ·dos Correios. 

· XXII. A subvencionar com a quantia de 2() :000$ a· nave
gação interna do ·Estado de Matto Grosso, igualmente repar
tida ·entre as linha.s de· Corumbá a S. Luiz de Caceres, e·· de 
Corumbá e Co-xim, ficando a conduccão de malas postaes pelas 
referidas linhas sujeitas a regímen de contracto por con-

' 

'· 



',·, 

' .\ 
•, 

' 
' 

;·' 

· .. ·. 

' 1.': 

·,.' 

·'' 
' ' 

. ... 
I " 

' 

'330 • ANNAES 00 SENADO 

currencia publica, sendo taes contractos lavrados na Dele
gacia Fiscal do Thesouro Nacional em Cuyabá. 

XXIII. A promover melhoramentos no servico de illumina
çilo da CapiLal Federal, obtendo reduccões nos precos, tanto 
no servico publico como no particular, podendo para este 
i'im alterar as clausulas do actual contracto com relacão a 
prazos e demais' condições. · ' 

XXIV. A encampar a Estrada do Ferro Noroéstc do Bra
zil, incorporal-a á Itapura a Corumbá e arrendai-a a quem 
mais vantagens .offerecer. . 

O ·serviço. de. juros e amortização com essa operação não 
deverá exceder da importancia paga annualmente . pelo The
souro com a garantia de juros .a que se obrigou na concessão 
a referida companhia. ' 

XV. A reorganizar os serviços da Estrada de Ferro Central . 
do Brazil, de accôrdo com as suas necessidades actuaos e as 
bases, disposições e vencimentos 'do n. ·XLII, do art. 32 àa lei 
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, respe~tados os direitos 
adquiridos pelos respectivos empreg!\dos. e supprimidos os ·la-
gares desnecessarJOs. , · 

Ficam addidos, até que possam ser a11roveitados como 
effect!vos nos qu11dros respectivos ou colloca.dos em cargos 
equivalentes ·na propria estrada ou em outras repartições, os 
actuaes empregados que tenham mais de dez annos de Eer
vico publico federal e forem excluidos por effeito de suppros
são dos Jogares julgados desnecessa.rios. 

Os em'Pregados titulados e os não titulados que vierem a 
ser admittJdos no serviço da ·estrada, da data desta lei em 
diante. serão demissiveis ad nutum. 

XXVI. A r·ever, de ·accôrdo com os concessionnriqs, os con
tractos de navegação maritima ou fluvial, que gosam de sub
venoões, no · sentido de diminuir os enc8Jl'gos do Thesouro 

.Nacional, extinguindo as linhas de navegação ou viagens ~uper
flun.s ~ inuteis e da estabelecer outras vantagens para o sêrviçb 
publico . 

Art. 3.• E' absolutamente vedada a gratuida~e de pas-
sagens na.s est.radas de ferro da União. , · . · 

Art. 4.• Os cargos de inspector federal de Pol'tos, ·Rios e 
Canaês, insJ)ector federal das Estradas ll inspector das Obras 
contra as Seccas só poderão ser exercidos em commissão, 

Art. 5. • O Poder Executivo reorganir.ará os serviços da· 
Inspectoria de Obras contra as Seccas, distribuindo da me- , 
lhor fórma as despezas da pessoal e material, dentró da verba 
fixada neste orc.amento, reduzindo , tanto quanto possivel a 
dospeza oom pessoal. · .. · 

Art. 6•. Fica restabelecida a pena de multa instituída pelo 
art. 73. ·do regulamento approvado pelo decreto n. 2. H 7. de 
28 rle der.embro de 189G, para a Estrada do Fcl'l'O Contrai do, 
Bazil. . . 

Art:. 7.• Oont.inüfl em vigor n ·disposição do art. 69, da 
lei n. :2.842, de 3 de ,janeiro de 1914. · 

Art. 8.• E'. pormittido nos nmprogados rlo Correio e da 
' ' ' . 

' ' ' . 
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Repartição Geral de Obras Publicas, que pertencerem á Socie
dade Auxiliadora dos Funccionarios do Correio Ambulante, oos 
empregados da Repartição Geral dos Telegraphos que perten
cerem á Caixa Central de Au..-..::ilios, da mesma repartição, á. 
Associação A. M. da R. S. de Obras Publicas, á Associação 
Beneficon te Postal, á Caixa Auxilin:r dos Empre~ados Postnes 
o no Centro dos Carteiro~. consignar em suas folhas de paga
monto, quantias que se refiram n. mensalidades e amortização 
de emprestimos que lhes houver feito a referida ~ocied'ade 
não podendo, porém, taes prestações· mensaes exceder dn. terça 
pllll'te do vencimento do funccionario. 

Art, 9,• Fica prorogado até fevereiro de 1916 o prazo 
concedido para o inicio das viagens entre os portos de Per
nambuco a Amarração, !Bahia, Sergipe, rAlagOas e Fernando 
de Noronha. contractadas pelo decreto n, 9 .lt86, de 30 'de 
março de 1913. . 

Art. 1 O. As · diarias regulamentares institui das aos fup.
ccionarios das Rr.particões de Asnas e Obra~ Publicas, Es
gotos da Capital rFedAral, Illuminação Publica da Capital e In
spectoria Geral de Navegação, só serão devidas nos casos de 
serem taes funcoionarios incumbidos da execução de serviços 
externos e extraordinarios. . 

Art. 11. Continuam em vigor as autorizações constantes 
do art. 65, da lei n. 2.842. de 3 de ,janeiro de 1914 · relativR.S 
é concesRíío de varias ~sfrndas de ferro. sem onus para a União 
e navegação do Rio Grande. e o art. 65, n. V da mesma lei. 

Art.. 12. Continuam em ViJl"or ós arts. 75 e 76 da lei 
n. 2.842, fie 3 de janeiro de 1914. 

Art. 13. Continúa em vigor a autorizacão ao Governo 
pa.ra. Rem onus para o Thesouro e sem offensa de direitos de 
terceiros. cont'ract.a.r com os concessionarias da Estrada . de 
Ferro. Nordéste Páraguayo, o prolongamento da mesma no 
tArrit.orio nacional. a entroncar-se ma rêde ferro-viaria bra
zileira de modo. a pôr em communicação as canitaes de As-
sumpciío · e Rio de Janeiro. . 

Art. 14. Contlnúa em vigor o art. 73 da lei n. 2.842. 
de 3 de janeiro de 19f4J, autorizando tambem o Governo a 
rever os estudos anteri.ormente approvndos pelo Ministerio da 
'VIaçilo. .. 1 1 1 

, .. ,ri~~~~ 

Art .. 15. Cont.inúa em vi~Zor o n. IX do art. 65 da lei 
n. 2.842, de 3 de ,ianeiro de i9i4. · 

. Art. 16. O Gov~rno designará,· em commissão, funccio
nariós. da \Directoria Oeral. dos •Correios, ou do quadro das 
repnrticõ!Js postaes. para exercerem os cargos de adminis

. tractores. dos Correios, em todos os Estados. respeitados, en
tref.anto, os direitos dos ar.t.uaes administradores que tiverom · 
mais de 10 annos de servico. . . 

Art. 17. Revo~am-se as disposicões em contrario. 
\ Cnmara dos Dllput.ados, 22 de dezembro de 1914.- As

. tolph.o D1ltra Nicacio. Presirlente.- Antonio Sim.!!ão dos San
tos Leal, 1 • Secretario.- El11sio de Araujo, 2• Secl'etnri0.-
A1 Cr.immissão de Financas. · 
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N. 96 - 1914 

O Congresso Naci.onal resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a abrir, prlo. Mlnisterio da Fazenda. o credito especial de 
502:219$765, para occorror no pagamento das quantias que 
fo.rem verificadas· serem devidas, em 1virtude de sentença ju
diciaria, aos herdeiros· dos almirantes-:Eiisinrio ·José Barbosa 
o Francisco. José Coelho Netto, ·e marechaes. Bernardo V as;. 
ques, Francisco Antonio de Moura e .. Rufino Enéas Gustavo 
Gaivão, visconde de Maracadú; revogadas as dispõsioõcs. em 
contrario. . · · 

Camara dos Deputados. 22 de .. dez·embro de 1914. - As
tolplw Dutra Nicacio, Presidente. - Annibal B. de 'X'oledo, 
1' Secretario interino. - Al{'l'cdo O. Mavigníer, 2' Secretario 
interino. - A' Commissão· de .. Financas. · · . ·- . · 

Um do Sr. Ministro ·do Interior, remettendo. por cópia; 
a informaoão prestada pelo Sr. Governador do. Estado de 
Alagoas, que dr.clara não ter havido nenhum desrespeito ao 
habl!as-r:o1•pus concedido a um membro e quatro. supplentes 
do Conselho Municipa•l de Macei6. - Ao Sr. Raymundo de 
Mira~da. · · 

'l'e!egrnmma do Sr. ·Santos Lima, presidente da Camàra: 
Municipal de Santa MaJ;"ia Magda·lona, Estado do Rio do Ja
neiro. protestando contra a intervenÇão do Supremo Tribunal 
Federal na politica esf.adoal. - In.teirado • . 

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

PARECERES' 

N. 16:1. - 19:1.4 

Esta Commissão, tendo estudado a pro~osição da Gamara 
dos Deputados, n. 21, deste anno, fixando as ~orças· de terra.· 

, para 1915, com parecer fwvoravel da de Marinha e Gu~rra. 
e não tendo nenhuma" medida a offerecer, estando assim de· 
accõrdo com o voto da referida Commissão, opina· no ~1mtido 
de ser approvada a proposição. . 

Sala da~ Commissões,-18 de -dezembro de :1.9:1.4 . ..:.. F. my
cm•io. Presidente .. - ·. V'ictorino Monteiro; Relator. - Gon
çalves Ferreira. - Alcindo Guanabara. - João Luiz Alves. 
·-A. Azeredo. -Sá Fre'ire, com restriccões,. tendo aprt'sen
tado emenda reduzindo as forcas de terra a :1.8. 000 homens. 
;._ E1•ico Coelho . ..:... A imprimir. 

N. 162- 19:1.4 

· A Commissüo de FinançD:s·, tendo examinado o· proje~to 
de fixacão de forca naval para 1915 (proposta da Gamara, 
n. 21, de :1.914), e tendo sobre elle ouvido o Governo, ppr 

.. 
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intermedio do Sr. Ministro da Marinha, é de parecer que 
sejam approvadas as seguintes emendas - que attendem ás 
nosSas condicões finahceil:as, sem prejudicar a. orgamzação 
naval: 

EMENDAS 

. Ae art. :L o, § 3° - Em vez de ~100 alumnos), diga-se: 
116G alumnos,. 

. . 
·. Ao art. 1 o § 4'o -·Substitua-se pelo seguinte: cDe 5.000 

praças do Corpo de .Marinheiros Nacionaes e 2.000 foguistas), . . . -
. Ao art; 1 o § 5° ·- Substitua-se pelo seguinte: «De 1.500 

aprendizes maÍ'inhei-ros). . · 
Sala das sessões 22 de· dezembro de 1914. - F. ·Glyce1ío, 

Presidente. - João' Lui:: Alves; Relator. - Erico Coelho. -
Sd Frei1•e. - A. Azeredo. - Vietor1~no Monteiro. _, .4.lcindo 

• Guanah,ara. -A imprimir. · · · 

N. 163 - 1914 

., 

' Tendo em vista a mensagem do Sr. Presidente da Repu-
blica e h expos·ioão de motivos abaixo transcriptas, a Gamara 
dos Deputados approvou o proj'ecto n. 50, deste anno, auto
rizando o credito cxtraordinario . de 28: H 4$997, para paga. 
mm~to dos ofi'ic.i!i;es da Brigada Polici:~l, aggregaclos, por mu
lestla, no exerclclo de 1913, e o espec1al de 1 :000$, pa·ra pa-· 
gamento da ajuda. de custo relativa ao exercício de 1912, ao 
Deputado Ramiro. Braga, que a mesm:1 Commissão acceitou 
como emenda ao mesmo projecto. 

Esta Commissão opina pela appro"Var.ão do projecto. 
·Sala·· das Commissões, 22 de dezembro de 1914. - F. 

Glucerio, Presidente.-'Erico Coelho, Relator.-Gonçalvé<s Fer-
. reira, -=- Alcindo Guanabara. - João Luiz Alves. - A. Aze- · · 
redo .. - Victorino Monteiro. ..:__. Sd Freire. 

• 
Mensag.em a que se retere o parecer 

' . 

· Srs. Membros do Congresso Na!lional - Tendo em con
sider.acão o que pondera o Ministro da Justiça e Negoeios In
teriores na exposição junta, sobre a necessidade de se soli
citar ao Congresso Nacional o credito de 28 :444$:J97, par-a pa
gamento, até o fim do corrente. anno, de soldo a officiaes da 
Brigada Polici(ll actualmente aggregados por m •lostia, cabe
me a honra. de levar o assumpto tí vossa aprecioacão, afim de 
que vos digneis resolver como fôr acertado. - . . 

Rio de Janeiro, 30 de julho de 1913, 92° da Independencia 
e 25° da Republic.a •. ,.... Hsrrrnes R .• d!J Fonseca.. . · 
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E:cposit;ão de motivos 

Sendo de 3i :91~4$997 a quant~a a despender, até o tim 
do corrente anno, com o pagamento de soldo a officiacs da 
'Brigada Policial actualmente aggregados por molestia e exü:~
tindo, apenas, o saldo de 3:50.0$, do cred1'to de 18:000$, vo
tado para a ci:ms1gnacão - Para os o!!ic~aes que fo1·em ag
gregados - do pessoal da rubrica <ilirigada Policial~, verba 
15", do art. 2•, da lei de orçamento do exercício de. 1913, 
torna-se, por isso, necessario solicitar. ao Congresso Nacioual 
o credito de 28:444$997, para pagamento, de accôrdo com a 
demonstração junta, tia despeza de que se trata. · · 

Submetto, poi~, o assumpto á vossa apreciação, . afim de 
que vos digneis resolver como fôr ··mais acertado. 

Rio de Janeiro, 30 de julho de 1913; -. · Rivaaavia da· 
Cunha CorriJa. · . , 

. PROPOSIÇÃO DA .CAMAR.~ DOS DEPUTADOS, N. 50, DE 1914, A QUE SE 
- ~EFERE O PARECER SUPRA 

Ç> Congresos Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica· autorizado 

a abrir, pelo Mínisterio da Justiça e Negocias Intetiores o 
credito extraordinario de 28 :444$997, para occorrer ao pa
gamento devido aos officíaes da Brigada Policial aggs·egados, 
por molestia, no exercício de 1913; e o 'cr·edito esp<"cial de 
1 :000$ para pagamento de ajuda de custo, do anno oe 19:1.2, 
ao Deputado llamiro Ferreira de Saturnino Braga; revogadas . 
a.s disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 19 de novembro de 1!i14. 
Luiz Soares .dos Santos, Presidente em exercício. - Juvenal. 
Larnartine de Faria, t• Secretario interino. - Manoel Borba, 
2• Secreta.rio interino. -A imprimir .• , · · 

N •. 164 ·- i9i4 

A proposição da Camara dos D~utados n. 59, de 1914, · 
autoriza a abertura do credito esnec1al de iQ/:028$715, para 
occorrer ao pagamento da differen~a de proventos a que tem 
direito o sargento ajudante, refoiWado, ·Alfredo Candido Mo
reira; 

Trata-se do seguinte: 
O de(lreto n. 2.805, de i.913, sanccionou este acto legislá-

tJivo: . · . . · . . 
, O .Congresso· Nacion,al resolve:" 
· Art. 1.• Sc~á considerado CO!lllo refOrmado na data · da 

J}resente resolução legslativa, no posto de 2• tenente, com o 
soldo por inteiro da tabella n. 11 annexa á lei n. 247, de :1.5 'de 
dezembro. de i~94, percebendo o soldo de_ste posto d~sdll a data . . . ' . ' 

I 

. I 
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de sua· reforma, DESCONTADO O QUE RECEBEU COMO SARGENTO
AJUDANTE, REFORMADO, o llargento-a,Judante, reformado, do 
ExCJ:ci~o, Alfred.o Candido Moreira. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
. Não havendo~ porém, verba pana dar cumprimento a essa 

lei, o Sr. P l'eBidente da !te publica solicitou, por mensagem de 
julho ultimo, o credito especial de 21 :364$285, afim de oe
correr ao pagamento a que tem direito aquelle official refor
mado. · , · . · ' , ·: 

A Camara "dos DepuLados, entretanto, por proposta de 
sua Commissiio de Finanças, concedeu apenas o credito na 
importancia de 10:.028$715, por ter verificado que não foram 
~eitos os descontos ordenados pelo Congresso Nacional. 

· Esta Commissão, de accõrdo com o voto da Camara .dos 
Deputados, que concordou com a reduccãio feita no quantum 
solicitado pelo Pode·r Executivo, é de pareoe:r que seja appro
v,nda a proposição. 

Sala das Commissões, 22 de dez-embro de· 1914. F. 
Glycerio, Presidente. - Victorino Monteiro, ·Relator. - Erico 
Coelho. - Sá Freire. - A. Azeredo. - Alcindo Guanabara. -
João Luiz Alves. - Gonçalves Ferreira. 

PROPOSIÇÃO DA OA:MARA DOS DEPUTADOS N. 59, DE i!Í14, A QUE 
, SE REFERE O PAI,IEOER SUPRA· 

O Clongresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a il.brir, pelo Minis•terio da Guerra, o credito especial de . 
10:028$715, para occorrer ao pagamento da ·differença de pro
ventos a que tem direito o sargento-ajudante, r.eformado, AI-· 
fredo Candido Moreira, em virtude de resolução do ConSTesso 
Nacional, sanccionada por ·decreto . n. 2.085, de 15 de. outubro 
de 1913; revogadas as disposições em contrario. · 

Gamara dos Deputados, 24 de novembro de 1914. ~·As·· 
tolpho Dútra Nicacio, Presidente. - Antonio Simeão dos ,Çan
to.~ Leal, i • Secretario. - Elysio de Araujo, 2' Secretario • 

• -· A imprimir. 
N. 1165-191.4 

A Commissão de Finanças rondo examinado a proposição 
da Camnra dos Deputados, n. 64, deste ·anuo, que autoriza a 
abertura do credito de i35 :000$, supplementar á verba 
15-Casa de Detenção- sustento, curativo e vestuario. dos 
presos e combustíveis, veTificou. que o referido credito foi 
solicitado por 'mensagem ·em virtude da exposição do Sr Mi
nistro da Jus'tiça, concebida nestes termos : 

Sr. Presidente da Republica - A defici'Jncia em varias 
consi<gnações votadas na verba n. 15 do art 2.• da· lei nume11o 
2.842, de 3 de j.aneiro ultimo, para oc()orrer, até ao fim dest~ 

' . 
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anno, ás despezás da Casa fte Detenção, torna · necessaria ·a 
abertura de um credito supplementar de 144:000$1 assim 
c.listribuido : 

135:000$, 

3:000$, 

6:000$, 

para (j)sustento, curativo, ve.stuario dos presos· 
e combustível~ ; , 

para « objectos de expediente; livros, j-ornwe:s, 
almanachs ·e encadernações~; 

para «illuminacão-, utansilios e accessGr1os,). 

-A deficiencia al)egada justifica-se. com o· facto de s·er to~ 
. mada_ para base de calculo d!lls despezas v-otadas a médià 

ciaria de 500 detentos, quando é certo que, mesmo em épocas 
normaes, aquella média está sempre, excedida e muitas vezes 
duplicada, to-rnando-se assim ·exíguo o cl'edito que a lei con-
cede para o custa.io do estabelecimento. · · 

. ' 
Submetto, pois, o assumpto á vossa apreciação, para que 

v.os dignei.s resolver como fôr acertado. . 
Rio- de Janeiro, 7 de 'outubro de 1914. - Herculano'd~ 

Freitas. 

A outra. casa do .Congresso por proposta dG seu orgão
competente, concordou em conceder ao Gov!)rno· apenas o. pri
meiro suppl-emento na importancia de 135 :000$, pela razão 
dada pelo Ministro da .]'ustioa na ·àxposicão acima transcripta, 
{!eixando, porém, de attender aos demais por não •existirem 
motivos que ôs expliquem cabalmente. · . 

Esta ·commissão pensando do· mesmo modo, é de parecer 
CJUe seja appro-vada a proposição. 

Sala das Commissões, 22 ·de dezembro de 19'14.-F. Gly· 
ccrio, Presidente .. -Erico Coelh!>, Relator.- Gonçalves · Fer.:. 
1'e'il·a.-Victorino M.ontei?·o.-João Luiz Alves.-A. Aze~·edo; 
'·1lcindo Guanabara. · ~·· 

l'nDPOSJ().\0 DA CAMARA DOS DEPUTADOS N,64 DE< 1914 A QUE SE 
- . . , REFERE O PARECER SUPRA \ 

O Congresso Naoionál resolve : 
Artigo unico.- Fica ·o Pr·esidente da Republica autorizado 

• 

a abrir, pelo !\finisteriiO· da Justiça c Negocias Interiores, o.· 
<ll'edito· supplementar de 135:000$ ú verba 15"-Casa de De- . 
ttJnçüo-«Sust.ento, curativo e vastúario dos presos e com- ' .. 
bustivel»; revogad!lls as dispo~i~;ões em contrario. ' 

Camar:i- dos Deputados, 2ü de. novembro de 1914. -· 
AstOl1Jho J)utra Nicacio, .Presid·,mte. - Antonio Simeão dos 
Santos Leal, 1• Secretario.-Elysio de ;l·raujo, 2• Secretario.
- A. imprimir. 

'· 
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N. 106,...., HJH 

A proposicüo da Gamara dos DepUILados n. ü5, deste. 
anno; autoriza a abertura, pelo. MinisLerio da Guerra, do cve
dito especial de 128 :SOO$, para pagamento :.i um professor de 
musictt do Co!legio. Militar do Rio de Janeiro, e grrulil'icaoões 
devidas a professores, adjunctos, insLruCJLorcs c coadjuvantes 
da instrucção militar, no exercício de 1013, e o credito de 
2G8 :000$, supplemcnta.r :l. vet•ba 1" - Instruccão . .MilHar -
Consignações - Diversas vantagens- ar·t. 20, da lei n. 2,8.12, 
de 3 de janeiro do corrente anno .. 

Estes creditos foram solicitados por mensagem de 2!J de 
abril ultimo em virtude da seguinte exposição de motivos: 

<Sr. Presidente da .RepubJi.ca- Em mensagem de 18 do 
Polembro de 1913, pediu-se ao Congresso Nacional, autoriza
~ão pa.ra a abertura ao Ministerio da. Guerra. do credito de 
128:800$008, afim de attender ao pagamento de vencimento~· 
de um professor d.e musica do Co.l!egio l\fi!itar do Rio do 
Janeiro e. de vantagens aos professores, aduMlos, instructores 
e coadjuvantes do ensino, designados para reger cumulaLiva
mente aulas das disciplinas segundo o regulamento das ·OS
colas do Exercito, approvado por decreto n. 5. 698, de 2 de. 
outubro de 1905, as quaes aind11 continuaram a ser es1tudadas 
após a reforma porque passaram os institutos militares do 
ensino, consubstanciada no regulamento appro.vado pelo de
~:reto n. 10.198, de i!O de abril de 1913, modificado ;'elo de 
r.. 10 .. 832. de 28 de março ultimo. 

Esta solicitação foi feita por não comportarem as con
signações da verba 4" «Instrucção militar», relativa ao orça
mento deste ministerio para o exercício de 19:1:1 •. o arcresci
mo d•l despeza resultante do funccionamento dos c:;rsos a 
({Ue se referem aquellas disciplinas. · 

A alludida mensagem, com parecer da Uommi·~süo de 
Finanças .da Gamara dos Deputados e voto di!!eordante de um 
r1e seus membros, foi a imprimir c não teve solução. 

"Segundo o dito parecer, deveria e!la ser archivada por ' 
haver saldo na mencionada 1•erba para o pagam,··1to em 
quesUio. . . 

Em vista do parecer alludido, mandou-se, por aviso de 
31 de março de 1914; pagar por conta, daque!la verba a im
r.ortancia que compete a varios officiaes na regencia cumu
iativa das aulas de que se trata. 

Não póde, porém, cumprir-se aquella ordem; por ter o 
citado aviso sido recebido na repartição competente em 1 de 
abril seguinte, quando ,iá se tornava impraticavel q•<alquer 
pagamento :.i conta do exercício de 1913, cu,ia escripturaçã!> 
t.orrento se encerr;\ra na vesp~ra. 

Ora, existe motivo para a abertura do credito .:.opecial. 
pois dtJ facto as de quo se trata são despezas não !)févistas 
no areamento •. 

Vol. VIll 22 
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Em taee condições venho pedir, tí vista dos ;.:Jclusos 
papetti, qu.e vos digneis solicitar do Congresso· Nacion:ll qut~ 
<e Lo1•nc efi'eciiva a abertura do credito em queslrto. de 
ctecôrd·o com a demonsLracüo an.nexa úquella men.~agem . 

. Rio de Janeiro, 29 de abril de 1!ll4. - Vc.spasüzno Gon-
çal-ves de. A ll!uqnerque e Silva.» • 

Deliberando sobre o assumpto a outra Casa do Cougoresso, 
MUCLdeu os creditas pedidos approvando a proposic!io qua 
;:,esse senl.ido oifereceu a Commissü.o de !i'inancas. 

'l'ru.tando-s.e de credito desLinado ao cumprimento de lei, 
t: esta Commis.s·ão de parecer que .seja adoptado o projecto. 

Sala das Commissões, 22 de dezembro d.ci i!JH. - Jt'. 
Glycm•io, Presidente. - V-icto1'ino M onte'iro• HcJator. -
Gonçalves Fen•eira.- Alcindo Guanabara. -João Luiz Alv·es, 
-A. Azered.o. -Sá F1·eire. ·- Erico Coelho. 

PROPOSIÇÃo DA CAMARA DOS DEPU~'ADOS N. 65, DE 1!)14, Á QUB 
SE RlcFERll O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo imico. Fica o Presidente da Republica autori~ado 

a abrir pelo Minisberio da Guerra, o credito especiu.l de 
128 :SOO$, para occorrer ao pagamento de um professor de 
mus.fca do Collegio lVIilitar do Rio de Janeiro e de graJ~ificações 
devidas a professores, adjuntos. ins-tructores e coadjuvantes 
da instrucção militar, no exercicio de 1913, e b creditü de . 
268 :000$, supplementar ú verba 4" - Insttrucção Militar 
consignação «Diversas vanta!;'ens», do art. 20 da lei n. 2.842, 
de 3 de ,janeiro do co.rrente anuo; revogadas as ·d,ispos·ições 
em contrario. 

Gamara do.s Deputados, 26 de novembro de 1914. -
Astolpho Dutra N~cacio, Pr,esidente. - A.. Simeão dos Santos 
Leal, 1• Secretario. - EliJsio de Araujo, 2• Secretario,. -
A imprimir. 

N. 167-1914 

' A' Commissão de Finanças foi presente para estudar e 
interpor parecer, a proposição da Gamara dos Deputados, n. 7 4, 
deE•te anno, autorizando .a abertura, pelo Ministeri.o da Justica 
e Negocias Interiores, do credi:to especial de 999$'996, para pa
gamento da gratificacão que compete ao tenente-coronel! gra
duado, do Corpo de Bombeiros, Dr. José Joaquim de Azevedo 
Brandão. · 

Este credito solicitado por menE•agem de 12 de ,junho 
uJltfmo, tem p['ocedencia na seguinte exposicão . de motivos: 

«Sr. Presidente da Republica- A lei de areamento da 
Despeza pa11a o vigente exercicio, no art. 2•, n. 30, Corpo de 
Bombeiros, dispõe que a gratifica<}ãO do inspector do Qorpo 

• 
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Sanitario, grad1uado como cl1cfe de classe cm Lenentó.~col·onct' 
seja a do posto dn graduauão; ma,. uão cousif;ua a quauUr, 

. COf"!'CS[lOUdenle. 
Esr,anclo compJ.•ehenclicla na rcspeeLiva Lalwlln t•xplicnl.iva 

a quanLin de 3:800$000, j1nra graLificnção do :LiludJt.Jo in
spector, como major. c cniJcndo n·o actual LiLulnt• clesse enl'
go, Dr. José Joaquim dr! Awvedo Brnnd~o. e orno !en .. ml.e- , 
c~r~on?l. graduado, a gr~Lil'icnvão de 1t :SOO$; ú ,:is.l.a da rli~JO-· 
stt\aO s!Ladn na verba 30", torna-se prcctso so!Ic!lar ao Gi'>n
greE•SO Nacional o i.:redito supplemenlm· de D!JD$D!JG, para pa'
gamenlo ao rnesmv funccionario da dif.ferença da gTatifica., 
ção que lhe compele, no corrente anuo, pürquanto la! de~
.pe·za, nos lermos dos arls. 3'1, da lei n. 71tG, de 29 de rn'arç;:J 
de '1900, . e 3'16, do regullamento a que se refere o decreto 
n. 7 .175·1, de 23 de dezembro de '1909, não póde correr pela 
importancia de 60 :000$, votada de mais na a!Luclida verba 

· n. 30; impürrtancia essa que provém de ter o Congresso Na
cional eleva"do na verba a quantia df) 288 :603$279, para pa
ni:ento de reformado~, em vez da de 228:603$279, como foi 
pedida na proposta do Governo. .· 

Submetto, poiH, o asmmptc) á vossa apreciação, afim de 
9ue vos digneis resolver como for acertado. 

Rio' de Janeiro, 12 de· juulib de 1913. - Rivadavia da 
Ounha Gon·íJa. ,_, 

Esta Commissão, considerando que, á vista dos funda
menl;os da exposição acima, a abertura do credito se fa,z mis-
tér, opina no sentif.lo de <·er adoptada a proposição. · 

Sala das ·comrnissões, 22 de dezembro de· 19'1/L. - F ., 
Glycerio, Presidente. - Erieo Coelho, Relato•r. - Gonçalve.y 
Ferreira .. -· Victo1•ino Monteiro. -João Luiz. Alves. - A., 
Azeredo. - Alcindo Guanabara. · 

PHOPOS1ÇÃO DA CAMAFIA DOS DEPU'!'ADOS, N .. 7 4, DE '1014, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPFIA 

O ConS'reS<oQ Nacional resolve: . 

Artigo Uirüco. Fica o Presidente da Republica autor:zado 
a abrir, pelo 1\finisterio do Iriterio·r, o credito especial de 
909$996, para pagamento da gratificação que compete a(• te
nente-coronel gradnad'O do Corpo de Bombei·ros Dr. José Joa
quim de Azevedo Brandão, como inspector do serviço .sanita
rio do mesmo corpo; revogadas •as dispsições em. con•trario . 

• 
Gamara dos Deputado<•, 30 de novembro de 1914. - .. tls· 

tolpho Dutra N-icacio, Presidente. - El11s·io de A1•áujo, I" Se
cretario. - .ru.vcnal [Jamartinc de Fw'ia, 2• Secretario, in
terino. -A imprimi!'. · 
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N. :168- 1914 

· A proposição .da Camara· dos Deputados, ::mnuindo á so
licitação. feita pelo Presidente da Repubpca em mensagem dB 
1~. ~e· J.unho do . corrente anno, · ·autoriza a apertura, pelo 
l\hmster1o da Agricultura, Industria e Commercw,· do credito 
de 75:7 48$385, supplementar ,á verba 2" do art. 47 da lei 
n .. 2. 842, de 3 de janeiro de 1 ou: para attinder ás d'espezas 
. com o pagamento de gratificações; diarias ·e passagens, no 
coa·ente anno, ·do pessoal contractado para serviços techriicos 
daquellc ministerio. · 

.,. Destinando-se o credito a pa~amentos devidos a pessoal 
· contt:ilctado· em virtud~ de disp9stções legaes, a Commissão 

de Fmanças é de parecer que seJa 1 approvada a proposição da 
Camara, de 7 . de dezembro corr!mte, ora submettida ao seu 
estúdo.. . _ . · · 

Sala das Comn;lissões, 22 de dezembro de 1914. - F. Gly
. cario, Presidente. - Bneno de Paiva, . Relator. - Gonçâlves 
Fer1•ei1•a . ..:_ Ale-indo G·1tanaiJ'ara. - João Lniz Alves - Vi-
ctorino Monteiro. - A. Azeredo. Erico CoelhÓ. ·...., Sá 

· Frei1•e. · · • 

PROPOSIÇÃO DA CAMAR.o\ DOS DEPUTADOS •N. 79, DE 1914, '/L QUJJ: 
SE REFERE O PARECER 'SUPRA, ' • 

o· Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. I<ica o Presidente da Republica •autorizado 

a abrir; pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commer
cio, 0 credito de 75 :7 48$385, supplementar á verba 2' do 

· art. 47 da lei' h. 2.842, de 3 de janeiro do ·corrente anno; re-
vogadas as disposições em contrario. · · 

Camara dos Deputados, 7 d~ dezembro de :1914. ~ Luiz 
soares do·s Santos, .Presidente em ex:ercicio. - Antonio Si
meão dos Santos Leal, ·1 • Secretario. -:- Annibal. B. de. Toledo, 
2• · Secretario interino.- A imprimir. 

N. 169-HH4 I 

O credito de 1. 500:000$, de que trata a proposição da 
Camara dos · Depu·tados n .' 80, deste anno, foi solicitado· pelo 
Sx·. Presidlente da Republica para ser applicado com .as des
pez·ns em virtude da repressão da rebellião nos Estados do 
Param\ e Santa Catharma,- por sul:icitacãc dlos respectivos 
goyernos. 

A mensagem é do seguinte .teor: • 
« Srs. Membros do Congresso Nacional-Para manter a 

ordem e tranquillidade em pontos dos territorios dos Estados 
. do Paraná e Santa Catbarina, requisitaram os Go:vernai:lores 

• 
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destes o auxilio da força federal, na fõrma. do disposto no 
art. 6•, n. 3, da Constituição. 

Essa. r'equisicão acarretou· por parte do Governo Federal 
a ~xpedição de varias provideniias de modo a pOr algumas 
umdades do Exercito em condições de suffocar de prompto a 
rebeldia, do que advieram, e, provavelmente, outras appare-

. cerão, despezas não previstas na lei do areamento vigente, as 
quaes se calcularam em 1. 500 : 000$000. 
. A lei n. 589, de 9 de setembro de 1850, art. 11•, § 4•, 
tn fine, nos casos extraordinarios de epidemia, sed'ição, in
surreição, rebellião e outras desta natureza, perm1tte ao 
Governo fazer a despeza, dando immediatamente confa ao 
Poder Legislativo. · ' 

Por esse motivo, na fórma do disposto no a;rt. · 2•, § 2•, 
n. 2, alinea c, do decreto ·legislativo n. 392, de 8 de outubro 
de 1896, consultou-se o •rribunal d'e Contas sobre a abertura 
ao Ministerio da Guerra do credito extrao-rdinario d'a citada 
quantia; tendo o mesmo tribunal declarado que o dito cred~to' 
podia ser legalmente aberto. . · 

Assim sendo, promulgou-se o. decreto n. 11.148, de 23 do 
corr.ente, abrindo o) credito em questão, . para pagamento de 
despezàs urgentes, inadiaveis e não previstas: · 

Levando taes factos ao vosso conhecimento, na fórma do 
estabelecido no art. 4•,. § 4•, da lei citada, peço que vos 
digneis dar-lhe a necessaria approvação.- · • • 

Rio de .Taneiro, 25. de setembro de 1914, 93• da Inde
:pendencia e 26• da Republica.- Hermes R. da Fonseca.~ 

· Esta Cominissão, tendo ·em consideração a proced~mcia· da 
leg~l~dade do. credito, ,é de parecer que seja approvada ·a pro-
posJçao. . . . 

Sala das Commissões, 22 de dezembro de 1914. - F. Gly
cel'io, Presidente. - Victo1-ino Monteiro, Relator •. - E'l"ico 
Coelho. ~· Jooão Lui: Alves. - Alcindo Guanabara • ..;. Gon-
çalves Fereira. - A. Azeredo. - 'Sá Freire. . · 

PROPOSrÇÃO Di\ Ci\MARA: DOS DEPUTADOS N, 80, DE 1914, A QUE 
. SE REFERE O PARECER .SUPRi\ . .• . . 

O Congresso Nacional reªolve: 
Artigo unico. Fica approvado o decl'eto n. 11.148, de 23 

de setembro proximo finôo, pelo qual o Governo abriu,; pelo 
Ministerio da Guerra, o credito extraordinario de 1.500:000$, 
para occorrer 'ás 'despezas com a repressão da rebellião nos 
Estados · do Paraná e Santa Catharina, · por solicitação dos 
respectivós governos; revogadas as disposições em contrario .. 

Gamara dos Deputados, 7 de dézembro de 1914:: - Luiz 
Soares dos Santos, Presidente em e~ercicio. - Antonio Si
meão dos Santos Leal, 1• Secretario. ·- Ann_ibaZ B. de TolediJ', 

· ~· Sec1•etario interino. -.;. imprimil• · ' . .. . .. ' . . ' . .. 



ANN.\~S iJ(J SJ::NADO 

• rN. 170-1914. 

· A Commissü.o de Finanças da Camara dos Deputados, lo
mando conhecimento da peticão dirigida ao Congresso Na
·cional por D. Maria Amalia Bulcão Vellos~ viu~va elo Dr. 
Pedro Moniz Leão Velloso, offereceu á cons!Íierpçao da mes
ma A;ssembléa Legislativa ·o segu_inte proje.cto de !C' i, pre
cedido do competent0 parecer assJm concebido: 

« D. Maria Amalia Bulcão Velloso, viuva do Dr. Pedro / 
Moniz Leão Velloso que exerceu as funccões·de juir. de direito 
da União, requereu' relevacão da prescripcãc em •Jue incorreu, 
para·receb~ro inontepio instituído em seu :favor, por seu fal-
lecido maJrido. · · · 

A Commissão de Finanoas, attendenclo ás allegações da 
·supplic·nnte, constantes . da sua petição e documento~ que a 
instruem, submette á consideração do Congresso o ~eguint.e 
pro,jecto de lei : 

PROJECTO 

Art .. 1.~ Fica relevado d.e qualquer prescripção, cm que 
possa ter incorrido, o direito ú percepção do montepio insti
tuído em favor ele D. Maria Amalia Bulcão Velloso, por SllU 
marido o juiz de direito Dr. Pedro Moniz Leão Vello~o. para . 
o fim de receber a .. pensão· a que tiver direito, da data da 
presente lei em deunte, pagas as contribuições atrazudas. · 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contra,rio. 
Sala das Commissões, 1 de dezemlbro dr 191/~o -- A.ntonio 

Cm·los, .Presidente, vencido. - Torquàto Moreira, Rel:rtor. ~ 
Caetano de Albu.qu.m•que . ..,... Manoel B'Orba. -- Vesp1ú1io ile 
Abreu.·- Carlos Pe,ixoto J'i'Wto. -Raul Cardoso:··- F'elix 
Paeheco.- Thoma::: Cavaleanti. -Dias de Barros.» · 

Esta Qommissão, 'de accôrdo· com o voto da outra Cus.u do 
Corgresso, baseada na petioão c nos demais documentos que 
a mstruem, opina no sentido de ser approvnda a pro[.losição. 

sn,Ja das .commisões. 22 de dezembro de 1914. ·- F. 
Glycerio, Presidénte. - Erieo Coelho, R~:!lator. - Sd F'1•eii•e.: 
•- Victorino Monteiro. - João Luiz Alves. - Gonr.alves Fl'!r-
reií·a. - A lcindo Guanabara. · ·• 

PROPOSIÇÃO DA . CA'MARA DOS . DEPUTADOS, I N! S!l, DE 191 !i, A QUE 
• SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional rc~olv~: 

. · Art. V Fic.a relevado de qualquer' prescripcão; r.m que 
possa ter incorrido, o dir.eito à percepção do montepio insti
tuído em fayor de D. Mnri-a Amalia Bulcão Vc!loso TIO!' SE:U 
marido o juiz de direito Dr. Pedro Moniz Leão Ve!loso, para · 

"' 
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o fim de receber a pensão a que tiver direito, da data da 
presento lei em deante, pagas as contribuições atrazadas. 

Ar.t. 2." Revogam-se. as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 10 de outubro de 1914. - Ser 

bino Barroso Junior·, Presidente. - Antonio Simeao do1 
Santos Leal,· i • Secretado. ~ Elusio de A.rauio, 2• Secre-
tario. ...._A imprimir. · · 

N. 171-1014 

. Diante das· dif!iculdades do .paiz, ·que passa por. uma 
crise verdadeiramente cruel, o Congresso sente necessidade de 
reduzir quanto possível as despezas publicas,. de modo a não 
impossibilitar QS pagamentos . ou retardai-os indefinida
mente. 

Não ha duvida que o orçamento do Exterior é o ·menos 
oneroso de todos. e . si bem que as suas despezas tenham 
augmentado bastante, esse augmento, comparativamente, foi 
muito inferior ao do dos outros ministerios que, nestes ulti
mas annos, chegaram a attingir o quadruplo, quíntuplo sinão 
mais, de suas antigas dotaoões orçamentarias. Os mmisterios 
militares e os da Viação, Fazenda. e Justiça teem. augmentado 
consideravelmente a!'! suas despezas, ninguem imaginando que 
pudessemos chegar ao estado de penuria em que !JOS enc.on-
tramos. . 

Assim sendo, é justo que nesta hora angustiosa que atra
vessamos, procuremos fazer· o maximo de economia .que fõ;:o 
possível,. sem entretanto desorganizar o serviço publico, nem 
col!ocar em maiores apuros e difficuldades . os funccionarios 
que não teem para onde recorrer nesta occasião tão grave · 
para a. vida nacional. .. . . 

· A mudan9a ef~ectuada no ·espírito ~o Governo .. de con~er-
var os funcc10nar10s e augmentar o 1mposto. fo1 uma 1détL 
feliz, porque reduz os seus vencimentos mas os não o suppri
me completamente, podendo cada um· reduzir as suas despe
zas, modificando a sua vida habitual, sem ficar, entretanto, 

. sem , recur~os . para cousa alguma, de um momento para 
outro. 

Si este é, pois, o pensamento d,o Governo. e do Congresso, 
não · devemos cortar em massa funccionarios que bem ser~ 
viram sempre e não dispõem de outro's recursos além dos 
seus exíguos veneimentos, e então não podem prevalecer taro
bem os motivos que determinaram a Camara dos Deputados 

· na suppressão que fez de .. alguns funocionarios do Ministerio 
do Exterior. · ; 

Si a suppressiio do Consulado de Beyruth se impun!In 
pela forca das circumsta'ncias, deixando o serventuar10 em 
disponibilidade a· que, elle tem direito ou addido ao. Ministe
rio até a sua recollocacão, não acontece o mesmo em relaciio 
aos addidos commerciacs q~e agora co~pcam a prestar ser
:vicos que podem ser. da ma10r releyancu~ para o nosso com-

\ 
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:inercio e industria, de·sde que os respectivos · funccionarios 
queiram trabalhar. 

Desde já, e depois da guerra, muito ha a. se fazer e a 
'estudar, oomo nações da Europa estão fazendo em todos os 
:mercados, sendo da maior conveniencia para as nossas rela
ções com:merciaes e industriaes com as nações européas, o 
pleno conhecimento das cousas por quem tenha o dever dll 
acompanhar o seu desenvolvimento e a reorganizacão eco-· 
nomica e financeira das nações em luta. Os addidos .com
.:merciaes bem.. dirigidos e dispostos a .trabalhar serão uma 
preciosa fonte de informações, um e~cellente auxiliar das 
nossas legações e consulados nos pontos commerciaes e. finan- . 
ceiros mais importantes do mundo. . • 

Supprimidos esses Jogares á vista da disposicão orçamen
taria approvada na Camara dos Deputados de accõrdo com o 
pensamento do Governo, que ordena a addicção dos funcciona
rios cujos ·lagares forem supprimidos com os. vencimentos 
integraes dos. respectivos cargos, nenhuma economia effectiv:t 
se realizaria, continuando a Nacãq a des.pender -iS contos; 
quando pela medida proposta essa despeza fica reduzida a 
metade. O restabelecimento dos addidos commerciaes · re-
presenta. portanto, uma economia. · . 

Outra suppressão feita pela Camara dos Deputados foi a 
do Jogar de Sub-Secretario de Estado, considerando da maior 
utilidade pelo saudoso Barão do Rio-Branco e reconhecido da 
maior conveniencia pela nossa chancellaria, nas nossas rela
ções com o corpo diplo:matico. Attendendo e.sta necessidade. D. 
Commissão, embora mantendo a suppressão da verba para esse 

· cargo, propõe uma providencia que, conservando-o, não exige 
augmento na dotação orçamentaria. .-

A Commissão apresenta varias emendas, umas. para dotar 
os serviços com recursos que lhes são absolutamente indis
pensaveis e outras que reduzem despezas, conseguindo ainda 
assim. um saldo sobre a proposição da Camara, de 28 contos, 
papel e 61 contos. ouro, o que mais avoluma as reduccões que 
aouella Casa do Congresso já havia feito sobre a proposta do 
Governo, a qual por sua vez já era menos do que a cifra vi-
gente. · ·. . . · 

Nestas condioões a Commissão de Financas submette á 
consideracão do Senado as seguintes · · 

EMEND/.S 

Verba ·1• .:.._O cargo do sub-secretario de Estado será· 
sempre exercido por l'unccionario do quadro do minister.io, 
com os vencimentos, gratificações e representacões do cargo 
.que occupava no -quadro, pagas as gr·atifi.cacões das substi
tuicões decorrentes pelas verbas competentes . do orçamento .. 

· Verba 1•-Restabeleca-se d 6" consignação do material 
da verba 1 • « Despezas do -conducção do· Ministro», d<1 \lCcôrdQ 
com a propostn ,1 • . ... .. . .. • .. '· ... • .,_, _ • 
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Verba 2"-·AugmenLe-se do 20:000$ a verba 2' «Empre-

gados em disponibilidade», · 
· Verba 6"-Na verba Cl' «•Congressos e conferencias», ro
<li,iam-se as duas· consignações ·conforme a proposta, redu
zindo-se de 60 :000$, papel, a .primeira e de 20 :000$, ouro, a 
Gegunda. · 

VeVI•ba S•-Na verba S• «Corpo Diplomatico »,reduzam
se: de H: 000$, ouro, a consignação destinada ao accrescimo 
de vencimentos aos. primeiros secretarias de legação que liá 
attingiram a cinco c 10 ànnos de serviço effectivo; de 40:000$, 
ouro, a consignacão para gratificações de residencia; de 
7 :000$, ouro, a consignação para o material, sendo 2 :000$, 
ouro,· em cada uma das quantias 'para alugu<ll das c!hanéel
larias .das embaixadas nos Estados Unidos da America e em 
Portugal, e· 3 :000$, ouro, no aluguel da chancellaria ela le
gação de Buenos Aires . 

. Verba 9"- Consigne-se a verba para tres addidos com
merciaes ria razão de 8:0100$, ouro; para cada um. · ~ 

Verba 9"- Mantenh11-se a reducçiío do Consulado Geral 
de 1' classe em Iqu'itos a consulado simples, com os venci
mentos assim di.scrimin'ados: 
Ordenado ................................... . 
Gratifi,cacão ...... · ...................... · .... . 
Gratificação supplemcntar (lei n. 2. 250, de 29 

cl 
_, ' . 

e a)Jr1l do 1910) ......................... . 
'I 
• 

;. 

G:666$66G 
3:1333$33-í 

/l :000$000 

i'4 : 0010·$000 
Verba o•- Reduza-se na verba 9' «Corpo Consular», de 

10 :000$. ouro, a consignação para o pagamento ele gratificações 
de residencia: . . · 

Sala das Com missões, .23 de dezembro de 1914.- F. Glu-
. cm•io, Presidente .-A, A:e'l'edo, Relator.- Sá F1·eire, com res

tricções quanto aos addidos commerciaes .-Gonçalves Fer
reira.- Alc·indo Guanabam.- Victorino !lfonteiro.-João Luiz 
'Alves,- E rico Coelho. 

PROl'OSiÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 88, DE 191.4, ti. QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA .. 

O Congresso Nacional reS<llve: . 
' 'Art. 1. • E' o Presidente da Republica autorizado a des-

pender com os diversos serviços do Ministerio das Relações 
Exteriores designados nas seguintes verbas as quantias ele 

. 2. 530:188$991, ouro, e 1. 490 :200$, papel;. 

:1. Secretaria de Estado
Diminuida: de réis 
:12 :000$, pela. sup-

. L J>ressão po ,cargo d~ 1 

Ouro 
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·2· consultor jurídico; 
de 9:000$, na con
signação « para. or
ganização, revisão do 
relataria, etc. ~; de 
2 : 000$, na consigna
ção « fardamento de 
pessoal, etc. ~; de 
12·:000$, pela sup
pressão da consigna
leão « despezàs de 
conduccão do minis-

. tro ), que ficará in
clui da na verba de 

. 24 :000$ destinada á 
sua representação, e 
de. 30 :000$, pela sup
pressão do cargo de 
S u b-Secretalrio de 
!Estado .............. . 

2. Empregados em dispo
nibilidade :· ••...... 

3. Extraordinarias no in
terior - Diminuída 
de 30 :000$ na con
signação «para . di- . 
versos servic.ios ex
traordinarios no in
t e r i o r, eventuaes, 
etc.»;· de 70 :000$, na 
consignação n. 3 ... 

4. 1Gommissões de limites 
- diminuída de réiii 
200 :000$000 ....... 

5. .Recepções officiaes -
Diminuída de réis 
20:000$000 ........ 

· 6. Congresso e 'Conferen
cia- Para a · Junta 
Internacional de Ju
risconsultos a se re

. unir no Rio de Ja-· 
neiro, 150~000$000. 
Para a representação 

. do Brazil no Con-
gresso de Santiago 
.(Chile), 70:000$000. 

Ouro 

0'0 O O OoO OwO fwt 1'"1 I I . 

.••• , •••. !'"'''·' 

,I I I I I O I I I I I I I ,t' 

················· 

t I I I I I ,I I t .• I 0 I I 

70:000$000 

.Papel 

665 :20.0$000 

45:000$000 
•, 

250:000$000 

300:000$000 

80:000$000 

150:000$000 
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' 
7. Repartições internacio-

naes (como na pro-
posta) ............• 

8. Corpo Diplomatico .:..__ 
Diminuída de r é i s 
20 :000$ a represen
tação do embaixador 
em Portugal e sup
primidas as . consi
gnações: de 18:000$, 
. destinada · á legação 
do Brazil na Tur
quia; de· 2:000$ e 
500$, destinadas res
pectivamente ao alu
guel de casa e ao ex- , 
l!ediente · da mesma 
legação ... · ... · ..... : . . 

g. 'Corpo Consular - Di
minuida de 1 O :000$, · 

. pela transformação 
do consulado geral 

. em Iquitos para con- -
suJado simples; de 
8 :000$, pela sup
pressão da verba 
destinada ao ·consul · 1 

em Beyruth : de réis 
48 :tODO$, pela . sup
pressão dos quatro 

.. ·cargos de addidos 
commerciaes da Eu
ropa e na America. 
:Augmentada: de ré is 
4 :000$, pela creação 
de uni vice~consula-
do em· Roterdam, 
transferindo-se para 
Amesterdam o con
sulado ahi ·existen-
te; de 1 :000$, para 
a equiparação dos 
vencimentos do vioe
consul .em Posadas, 
aos demais vice-con-. -

Ouro • 

45:488$991 

1.336:000$000 

. suJes da mesma ca
tegoria; e de ré is 
1 :200$, para o alu
guel de casa do ines-

. mo f'uncoionario....... 627:700$000 

,, 
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Ouro Papel. 
'.fO.'Ajuda de custo-

· · J)iminuida de r é is 

ii. 

,, 

50 :000$000 ....... . 
ExLraorclinaria no ex

terior - Diminuída 
de 50:000$000 .•.... .. 
Total ............ . 

200:000$000 -
250:000$000 

~-----
2. 530:186$991 1.1t90 :200$000 

Art. 2.• A verba· destinada ás despezas annuaes de resi
den.cia dos funccionarios no exterior será s.empre paga em 

· duas prestações adeailtadas. . 
Art. 3.• As ajudas. de custo só serão concedidas, delntr.o 

do maximo acima fixado, por nomeações, ·exonerações, reti
radas, expressos e remoções. Por motivo de remoção só. po
derá ser concedida, em cada ann.o, uma a,iuda de c.usto, cor-

. rendo as despezas de outras remoções que forem feitas, dentro 
daquelle prazo, por conta do funccionario removido. Na con
cessão das ajudas de custo serão attendid.os o numero -de 
pessoas a transportar, as distancias e o custo da vida no .local. 
da nova residencia. · · 

Art. 4.• As despezas ·por conta da renda consular. serão 
ordenadas pelO 1\finisterio · das Relações Exteriores, directa
mente á Delegacia do Thesouro em Londres, que, por sua 
vez, transmittiPá a ordem aos . agentes <Jonsulares para effe
ctuarem o .respectivo pagamento, observadas as prescripções 
legaes. 

O recolhimento da renda · consular será feito mediante 
guia em que fig.ure a receita realmente arrecadada· e, bem 
assim, a discriminação clara e completa dos pagamentos effe
ctundos por contr. dessa renda. 
· A Delegacia em Londres escripturará em receita a renda 
illiquida e em despeza, discriminadame.hte,. os-'\Pagamentos 
realizados.. , . · · 

Camara. dos Deputados, 16 de dezembro de 1914.- :il.,ç
tolpho Dut1'a -Nicacio, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos 

· 'Leal, 1• Secretario. - Annibal B. de To•ledo, 2• Secretario; -A 
)mprimir •

1 
• · · 

N. 172-1914 

A' Commissão de Justiça e Legislação foi dado a exame 
a proposição da Camara dos ~eputados, n. 87, deste anno, 
i!'éguJando .o instituto de direito, que tem pol' objecto a pro-
priedade das minas. · · . . · 

Encarado .o assumplo, por sua natureza relevante; do 
· ponto do vista .iuridicc:i, ·teclmico e economico, tres questões, 

p1•im.a-{ac·i.e, se apresentam, relativamente á conveniencia, 
constitucionalidade, reflexão e acerto. das disposições que 
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nclla se enfeixam. Do que 'lóca á .Primeira, bem se sabe não 
ser novo entre nós o pensamento de se fixar em um .corpo 
(!e lei as regras concernentes .ús pesquizas e expl.arações das 
substancias mineraes. . ' 

No imperio, a idéa de uma codificação mineira j,á_Jlre
occupava os. espíritos, não ~hegando .~ passar da. condl(iao ~e 
hypothese, devido, sem duvida, ás_ d1ffwul~a~es_ msuperav_e1s, 
CI'eadas pelo antagonismo de dot:~:tnnas e prmClJ?J.OS economwos 
e administrativos, que caractel'lzam as tentatiVas da época. 

O Brazil 'republicano não tem sido mais feliz na elabo
ração desse ·importantíssimo capitulo do nosso direito prj
vado. Data de .cerca de 23 anhos a primeira iniciativa do le
gislador, até o presente, sem soluoão satisfactoria. Entretanto, 
ninguem desconhece que o· resurgimento da industria extra
ctiva constitue um dos preblemas mais .inadiaveis da actua
.lidade, e que a falta de uma legislação adequada tem ·contri
_buido grandemente para prejudicar, nesse ramo do noss.a pro-. 
grosso,· a livro expansão da riqueza economica do paiz. 

- Actualmente, escreve um illustre advogado c jornalista, 
a. propriedade mineral e um direito desclassificado, inerme, 
á mercê de chicanas e incertezas, emmaranhado frequente-
mente na trama dos condomínios inextricavel. · 

· E'; pois, natural que os capitaes destinados •.1 industria· 
da mineração, industria já de si essencialmente aleatoria, não 
quizeram duplicar os seus riscos, empregando-se em ·minas 
«io Brazil. · · . . · 

E' convicção, pois, assente que o aprovuitameinto das 
n.assas: ,jazidas não poderá cons.ummar-~e na razão dos co
piosos recursos que offerecem; emqua.nto permanecérem in
definida a latitude do domínio sobre ·as mesmas e continuarem 
indelimitadas e imprecisas as garantias indis·pensaveis; fir-

, - mados, emfim, os verdâdeiros princípios Jurídicos sobre a 
propriedade,. de maneira a se tornar incontroversa a situação 
dos varias titillares desse direito. . 
· · O. projecto n. 87 visa responder a tal lleside1•at!t'rn, esta

belecendo formulas sobre as pesquizas, descobertas, commu
nhão e .servidão _das minas, alóm de prescripcões. outras rela
tivas á policia,· da minet•acão, c-ontribuição, etc. 

/ A. sua necessidade é, pois, instante. 
·Pelo que se refere á constitucionalidade, a materia tem

, sido ,compridamente ·explorada por idoneos e co!npetentes. 
· A incumbencia ·do Congresso legislar sobre o assumpto de-
. corre das disposioões contidas nos arts. 34 (n. 29), e 72. 

(§ 17), da Constituição Federal. , 
. . Após largo_ dissidi~, a boa doutrina acaba por vencer.
:Assim: uma lei qu~ t1vesse por objecto especial regular a 
propr1~d~de _das mmas,,. o_ mo,do de yerdel-as e adquiril-as, 
suas hmJtacoes, transm1ssao, mte1· vwos e causa-mort-is, ex
tensão c prestação do damno, privilegias dn inventor os im
p_os.tos, as c-ontravenções c penas, as concli(.lões dos operarias 

. fmalmcnte, wdas as relaoües juriclicas que entendem com a 
.!'Ddole desse instituto, como outros tantos pontos do direitQ 

I 

.• 

, I 
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civil, para ser legitima e inilludivelmente valida e constitu"' 
cionnl, deverá emanar da competencia privativa da União •• 

Quanto ao presente projecto, em si mesmo, das suas re-' 
gras e precisões, sobresaem, como conquistas pr imo:rídiaes, 
a distincção da propriedade do sólo e da propriedade da 'mina, 
a faculdade de desapropriação, por. utilidade publica, e a pro-
priedade do inventor, · · . 

· As demais disposições, que dizem respeito a servidões, 
policia, contribuições, etc., regem-se pelo direito commum, e 
linhas geraes da legislação 'comparada. . . . 

A carenca de tempo ·dita a superficialidade e a estreiteza · 
do presente parecer sobre materia de 'tamanha importancia. 
Com tudo, não podemos dissimular 'a ·conveniencia que haveria 
em retocar, em alguns pontos, a proposição submettida ao 
estudo desta Commissão. . 

· Tratando-se, porém, de um systema de· princípios coor-
denados, será melhor que a pratica indique as modificações 
que a experiencia fõr suggerindo. . . 

A Commissão é, pois, de parecer ,que o. projecto seja adi!: 
ptado e 'Convertido em lei. 

Sala das Coi:nmissões; 22 de dezembro de 1914. _;,João Luiz 
Alves, Presidente, com res'triccões, conforme a · declaração .. 
junta.- Thomaz Accialy. -.Epitacio Pessó~, •COm restricções. 
- Arthur Lemos, com restriCcões.- Antol).w de Souza. 

DECLARAÇÃO.A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Divirjo da doutrina· do projecto em pontos essenciacs, 
sobre cuja constitucionalidade entro em duvida. · 

Não apresento emendas, para não retardar a marcha do:· 
projecto, cuja necessidade venho proclamando ha longos annos, 
na imprensa e na tribuna, quer. do CongressÇ>" do Estado de 
·Minas, quer do . Congresso Nacional. . . . . 

Cabendo ao judiciaria federal dizer- em :ultima ana\yse 
-da constitucionalidade das leis,. prefiro ver convertido· em 
lei o projecto nesta sessão, pois os vícios constitucionaes po
derão ser .corrigidos por aquelle poder e removidos por nova 
lei. 

• 
As · minhas divergencias se accentuam : 
1•, em relação 'ao art. 17 e aos seus consectarios, que es

tabelecem o principio da desapropriação das minas. 
Certo as mi·nas, como qualquer propriedade, estão su

je i tas á desapropriação por utilidad·e ou. ne.c~ssidade publica, 
nos termos do art. 72, § 17, da Constltmoao. · Uma cousa, · 
porém, é a . desapropriação por necessidade ou utilidade pu
blica, outra a desapropriação por ser mina, como · esfabelece · 
o projecto. Sei que se procura ,justificar essa desaproQpriação 
com a phrase do ar L 72, § 17, alinea 2•, da. Constituição: 
«·Salvo as limitações que forem estabelecidas por lei, a bem 
da· exploração deste ramo de industria:. . . . 

' 
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Mas, si taes limitações são a desapropriação- a phrase 
seria inuLil e redundante, porque .i ú a desapropriação está; 

·consagrada no paragrapho citado, alínea 1". O principio «.toda 
a mina é desapropriavel, pelo simples Jacto de ser mm~;~», 
contradiz o preceito da pi·opriedade do' sub-s6lo e o proprio 
instituto constitucional da desapropriação, restricta aos caso~ 
da necessidade ou utilidade publica. 

Economicamente, aquelle principio me parece um mal, 
pois estabelece a instabilidade da propriedade elas minas, diffi
cultando a sua acquisição e o emprego nellas ele capitaes do 

· exploração. Profiro o regímen norte-americano; · 
2", em relação ao ar L. ~O e seus consectarios. 
Sustento que os rios elo domínio são dos Estados, na parte 

que atravessam o seu tCI'ritorio. · . · 
Com effeito, os rios fazem parte do territorio e não foram 

delle excluídos, no que se refere. aos Estados, por precetto 
algum da ConstituiÇão. · . · 

Ao contrario, a propria Constituição o reconhece ·dura-
mente. · 

Quanto aos rios que só banhem um E-stado, a questão não . 
. é, ao menos, levantada: ninguem 9ontesta que elles pertencem 
aos Es tactos, de cujo territorio fazem parte. · 

A questão arwareçe quando se trata de rios que banh!3!fi 
mais de um Estado. Para estes tambem é clara a soluçao 
constitucional. · · 

Com effeito, a Constituição, art. 34, §-õ•, prescreve que 
· compete· ao Congresso Nacional «legislar sobre a naveaação 
dos rios que banhem mais de um Estado ». Claro é que si a 
Constituição tivesse reservado á União o dominio dos rios 
que banhem mais de um Estado, aquella faculdade do legis
lar sobre a navegação seria uma superfetação, uma clausula 
inutil porque, della o domínio, não era necessario attribuir á. 
União o direito de legislar sobre ·um dos aspectos desse do-
minio. , · · 

Não; o que a Constituição fez foi.- reconhecendo qu~ 
o dominio dos riqs é dos Estados, -como parte de seu terri- . 
torio, estabelecer, em bem da cornmunhão- urna restriccão 
a esse domínio- o da legislação sobre a navegação- quando 
os rios banhem mais ·de um Estado. . 

Essa é a doutrina norte-americana e argentina e a que é 
sustentada entre nós por autores de nota: -é a que de
fine, clara,. dos textos constitucionaes e da natureza do re
gímen. 

· Assim sendo, não posso conceber que se ,cGnceâa ao. poder 
federal qualquer ingerencia sobre a propriedade e exploração 
das riquezas contidas nos leitos dos rios que banhem mais. 

· de um Estado, salvo · nas prescripcões necessarias á nave-
gacão. . 

Deixo de encarar o projecto ·sobre ouíros aspéc'tos, que 
não affectam os pri11cipios con.stitucionaea, opmo o que se ri)-
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fere ás questões de condominio, e que se refere á. exploração 
de minas c·on.finantes, o .que se refere ás limitat;.'ões de caracter 
administrativo. 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1914, ,- .Toão Lu'ii: 
Alves.- A' Cómmissão de Finanças. 

N. 173-19'14 

Redacção final da crnenda do Senado, á p1•opos·ição da Camm·a 
dos De1mtados, n._. 8, de 1.9-1 .1., que manda reintearar a 

. Lucas Antonio Ribeiro Bherina, niJ luam· de chefe de secção 
da Al{andeaa do Rio de Janeiro 

Substitua-se o final. desde as :Palavras- relevada ao 
mesmo pelas seguintes: Sem quaesquer vantagens pecuniarias, 
quanto ao tempo em que esteve fóra do seu. cargo. 

Sala das Commissões, ·23 de dezembro de 1914 . .;_ W{tl-
[1·edo Leal.- Aauiar e Mello. · 

. . . 
Fica sobre ú Mesa para ser discutida na sessão seguinte, 

.depois de publicada no Dia~·io do Conaresso . . 

N •. :1.74-:1.914 

Redacção (mal da emenda do Senado, á proposição da Cama1•a 
dos Deputados, n .. ~8, de 19·14, que abre um credito de 
20:007$437, 21ara paaamento ao 2• tenente Pedro Rodri-
aues Ban·oso, em v·irtude de sentença judicim•ia • · 

«Modificado assim o art. :1.3, § 14, da lei n. 221, de 20 de 
:novembro de 1894. » · · · 

Sala das Commissões,. 23 de dezembro de 1914.- Wal
fredo Leal.- Aauiar e Mello'. 

F.ica sobre. á Mesa p~ra ser discutidà na sessão ·seguinte, 
depois de publicada no D·tarlo do ConaresS'o. . · 

O Sr. Presidente- Continua em discussão o requerimento 
do Sr. Ruy Barbosa, solicitando informações dos M.:nisterios 
da Guerra e da Justiça e cópias authen:ticas dos docume·ntos 
que digam respeito á expedição do Satellite. 

Tem a palavra o Sr. Pinheiro Machado. 

O Sr. Pinheiro Machado - Sr. Presidente, tenho me 
detido, mais do quo pretendia, na discussão do· requerimento 
apresentado pelo illustr.a Senador pelo Estado da· BVJhi a, para 
attender (ts delicadas questões. que, intercorrentementc, teem 
surgido no d'epate. Os. assumptgs desta natureza' teem sempr~ · 
um desenvolvimento tal que nao se póde de antemão prever 
com segurança o tempo ncces8ario á perfeita elucidação dos 
factos que podem ferir a nossa attencão. -

. ' ~ : 
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· • ryão tive e não. tenho absolutamente o proposito de pro
ct·a~tmar o conhecimento do requerimento· de s .. Ex., por 
rnc1o do voto. · 

Ainda hoje, ao entrar nesta .casa, fui abordado pelo ii
lustre Se~ador por S. Pau!o, o meu ve!ho amigo, o Sr. Al
fredo Elhs, que me prevenm de que o !Ilustre Deputado por 
S. Paulo, o Sr. Galeão Carvalhal, da tribuna da outra Casa 
do Parlamento faria uma rectificação. . • · . 

O Sn. ·ALFREDo Er.r.rs - Uma declaracão. 
O .sn. PINHEIRO !lf~Crr;_\DO - .... uma~ declaracã~, que im

portara em uma rectJfJcaçao ás affrrmacocs por m1m hontem 
feitas desta tribuna. · ' · · 

O Sn. ALFREDO ELr.Js - O ·Sr. Dr. Galeão Carvalhal -
foi o que informei a V. Ex. - occupará. a tribuna da Ga
mara· dos Deputados para fazer o historico do que então se 
passou e da parte que elle r.epresentou na questãlo •1 • 

O Sn. PINrrmno .I\1ACHADo - O Sr. Senador, 'tambem por 
S .. Paulo, 1\dolpho Gordo, meu amigo desde os bancos escola
res, embora não tenha tido a fortuna de communga.r da solida-

' ricdade politica de S. ]J:x. em quasi todo o tempo decorrido 
desde a proclnmação da Republica até boje, repetiu as mesmas 
paln.vras elo Sr. Alfredo Ellis, · accrescentando, porém, que a 
rectificação apenas se referiria á. época do. entrevista entre · 
S. Ex. e o orador. 

0 SR.. ADOLPliO GORDO - V.- Ex. dá. licença para um 
t 'I • . . ·apare . . . 
0 SR. PINHEIRO MACHADO.- Com muita honra. 
0 SR. ADOLPHO GORDo - Eis o que disse a V, Ex.: No 

mez de janeiro de 1912, logo que chegou a S. Paulo a noticia 
ele ter sido bombardeada a capital da Bahia, . o Presidente 
daquelle- Estado, de accôrdo com os .chefes do Partido Repu
blicano Paulista, incumbiu o Sr. Galeão Carvalhal, então 
lcader da ba:iwada na Gamara dos Deputados, de vir aqui, não 
só para protestar, perante o Chefe da Nacão e perante o chefe 
da .Situ~ão dominante,· contra aquelle grave attentado, como 
po.ra peu1r-lhes prov~d'encias immediatas, no sentido de serem 
restabelecidos· alli a ordem constitucional e o direito. 

O SR. A.LFnEDd ELLIS - O que não implica em absoluto 
cm um accôrdo. .. 

O SR. PINHEino MACHADO - Sr. Presidente, não se attri
buirú esta intimcão a S. Paulo; agradeço, entretanto, ao meu 
illustrô collega a confirmaçl'io completa do' asserto que, hon~ 
lum, avmwci destn tribuna. 

O Sn. ALFREDo ELLIS -..,. O pa.rtido perrcceista de S. Paulo 
nsscgurnvó. que o governo do S. Paulo seri·n de.posto á bala. 

O Sn. llrNHEIHo MACifAuo _:. Pouco impol.'ta ·a t.ípoca - si 
foi nntes ou dep-ois dessa _condemnavel calamid.ade que foi o 
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J.10mbnrdeio da Bahio. - o que nl'J'irmo (J. que os elementos 
de opposicão á pol.itica: quo nós seguíamos, tanto confiavam 
nos nossos senUmcnLos,' cont•t'nrios a esse proeesso de :!'orça c 
violeneia, qtw. pr·oeuraram o nosso coneui'SO, .. · · 

O Sn. Ar.I'nEDo Er.L!s - Mas V. Ex. era o chefe da poli
tica nacional. 

O Sn. VICTOIUNo Mowmmo ~ Enlão, porque extranham ? 
O Sn.· A.r.FREDO ELLIS - Não est,ran.Mmos e pens1\mcs até 

qtte 0 bombardeio da Balüa tinha corriclo pol' conta do chefe 
do partido, assim como o ·elo. Amazonas. 

O SH. .PINHEIRO llfACifADO - Procuraram, dizia., o nosso 
concurso para conter e, si possível fosse, castigar aquclles' quo 
perturbavam tãG. prol'undarrúmte a ordem constitucional' da 
Itepublica. 

O Sn. VICTOHI::o<O MowrEmo .;- Faz1am muito bem. 
O Sn. !iJ.T'REDo Er.trs - Eram os-amigos de V. Ex. que 

nos ameaçavam de intervenção em S. Paulo. 
O Sn. PrNHEmo MACHADo - Em resposta ao desastrado 

aparte ele S. Ex. - permitta-me o illustre collega o termo _;, 
flirei a S. Ex. que tanto não era essa a c.onvicção dos homens 
de rasponsabilidade neste paiz, que registrei o facto, . agora 
cnnfirm.ndo por VV. El!ix.. de haver o Partido Hepublicano 
Puu!isl.n, um dos elementos mais fortes de opposioão, me pro
CUt'ado, patriolicamente, em ])Oa hora. para com o seu con
cmso c poderosa interl'ereucia, ver s{ podíamos cvi'lrut• a ro
JH'oducofío de tacs attentn.dos. 

O Sn. Ar.FnEDo Er.trs - :!vias o facto é que os amigos dê 
Y. T:!x:. preconizavam a intervenção militar em S. Paulo. · . 

O Sn. 11.AY11WNDO DE MIR.\NDA - O ~acto é· que não . houve 
cousa nenhuma. · ' 

0 SR. PINHEIRO MACIÜDo - Mas,, Sr. Presidente, 'eu me 
felicito, mais uma vez, pela opportunidade qUe me propor,.. 
cion::un para demonstrar aos meus concidadãos que o repu
blicano que vos lialla ncs.te 111omento continúa ab~oquelado 
nos seus aclos e que as accusaç,ões. . . · 

O Sn. Ar.FnEoo Er.us - Não fomos nós que 'atiramos a 
responsaJJ.ilidade desbe facto sohre V. Ex. Foram os seus 
arnig·os ele S. P~ulo. · 

O Sn. Vrm•onrNo MoN'I'EUto - Entretanto, os companhei- . · 
ros de V. Ex. não pensaVam da mesma maneira. 

0 Sn. ALFREDO ·El.LIS - Quaes ? 
O Sn. VrcTonrNo Mowmrno - Os correligionarios ou ex

r.orrelig·ionarios, porque V. Ex. hoje é liberal. 
0 Sn. ALFREDO ELLIS ...:. Sou repub!i~ano. 

• 



SESS:i:o EM 23 DE DEZ!l!v.T.DRO Dll i!H 4 . 

O Sn . .PJNI-mmo 1\'L~CHADO - O Estado de S. Pau.lo co
nhece o meu modo de pensar. f'a capital desse grande Es
tado, a11 rcgt·essar- de Caldas, um ::~ ele oulubi·o de lül:l, rus
]JOndendo t\~ .sau-dações dos meus correligionari~s, tive a pre
occupn.QftO de acccntuar bem o meu ponto de v1sta sobre este 
assumpto... · 

O Sn. ALFREDO ELLJS --Isto não devia ter agradado aos 
· corre ligionarios de V. Ex. em S. Paulo .. 

O Sn., PiNHEIRo MACHADo -. . . condemnando de modo 
formal c absoluto os processos truculentos de politica. Nesse 
ponto de vista, não cogitei de agradar aos meus amigos, 
e. si ainda hoje a tal attitude me reporto é para impedir qu:l 
venham da tl'ibuna do Senado, ou por <Jutros orgãos, impu
tar-me solidariedade eril taes desmandos. . 

·O Sn. ALFR!loo ELLIS - Não' affirmei que V. Ex.· fosse 
$O lidaria; ó que declarei foi· qu-e os seus amigos de S. Paulo 
o eram e preconizavam a intervenção militar. 

0 Sn. PINHEIRO MACHADO - Impõe-se-me tambem O de
ver de declarar que o .Sr. Presidente da Republica ... 

O SR. ALFREDo ELLIS- Afinal g:uem é o responsave!'pr.
las intervenções militares ? Era o P-residente da Republica ou 
V. Ex. como c h e!' e do partido ? V. Ex. está fazendo oppu-
si~ão . posthtuma. · . . · 

0 SR .. PINHEIRO MACHADO - • , .desde O inicio do seu 
Çloverno, por actos manifestos, procurou conter a desmedida 
ambiç:ão de amigos inexperientes, que clesc,iavam imiscuir-se 
na politica interna dos Estado. 

O SR. ÁLl'REDO Ettrs ·- Afinal, quem é o responsavel 
por essas intervenções militares, por esse san~;ue derramado, , 
por esses bombardEliOs, por esse<, . attentados contra a fórma 
republicana .federativa? 

O Sn. Ruy'·BARBOSA- Ninguem. 
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Vou citar factos. Pessoa 

da familia Hermes fôra apresentada em ·um Esl.ado como can..: 
didato a um cargo de eleição popular. O Sr. Presidente dr~ 
Republica, mais de uma vez; fez sentir a inconveniencia de<•Se 
movimento... · 

. O SR. ALFREDo Ettis - Ma<, então ninguem obedecia a 
esse homem?! 

O SR. Ruy BARBOSA - Elle mandaya . as forcas federaes, 
com as quaes se fizeram todos esses movimentos. · 

O SI\. PiNH:EIRo MACHADO - .•. evidentemente ardiloso, 
cu,io objectivo era cap•tar o concurso dos intimas die S. Ex. 

·O Sn. ALFREDo ELLIS """" Elle tambem negou isso ao Sr. 
Dr. Rosa e Silva, declarando que preferia dar um tiro noil 
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miolos a concorrer para que o seu Governo fosse dC'LiOsto cm 
Pernambuco. · 

. 0 SR. PINHEIRO MACHADo - Era Ministro .'da Guerra cn
. tão o Sr .. general Dan:tas Barreto, que, além de auxiliar do 
Governo do Sr. marechal Hermes, era seu amigo de infancia. 
Enliretanto, todos· nóe· sabemos que .o Sr. ·general Dantas Bar
reto retirou-se do Governo por causa da politica de Pernam
buco c, relativamente a esse incidente, devo informar ·que. · 
sendo eu procurado pelo Sr. Deputado Bezerra, solicitando a ~ 
minha opinião sobre a candidatu1.1a do Sr. general Dnntas 
Barreto e manifestando o Sr. Deputado Bezerra grande hesi-
tação em dar-lhe seu apoio, visto occupar o general Danta·s a 
pasta 'da· Guerra, respondi. a S Ex., com toda. a .francrueza: 
orprocede muito bem em não concordar·com essa candidatura, 
que terá' o cuuh'o official~. O Sr. Bezerra. se manteve nesse 
propúsito até o momento em que o general Danta~ Barreto dei-
xou o ministerio e foi então que demos tambem a nossa colla-
boracão politica á candidatura de S. Ex. Regie.tro este facto, 
que, aliás, eleva os sentimentos de um adv.ersario, o· Sr. Bc-

. 1 zerra; c o illustre Senador por: Pernambuco, que me ouve, o 
Sr. Ribeiro de Brito, poderá dar testemunho valioso. · 

O SR. Rrmm>:o DI~ BRITTO - A parte relativa ao Sr. Be
zerra, não posso affirmar; é uma questão intima. A parte 
relativa ao Partido Re.publicano · Conservador é verdadeira; 
c isto j:i um pouc.o antes de finda a campanha, quando os 
elementos populares, quando todo o pov.o, desde a criança 
at1í os velhos. estavam ao lado do g.eneral Dantas Barreto. 

O Sn. GoNÇALVES FERREIRA -· O. general Dantá.s Barreto, 
antes de ir para Per-nambuco, m~ndou para lá -i. 000 prncas. 

0· SR. RIBEIRO DE BRITTO ·- PrQ.testo! (com vehemencia), 
é por isto que. os senhore~ nos chamavam de homens de feira. 

O Sn. GoNÇALVES FERREIRA -- Não precisa gritar. 
O SR. RIBEIRO DE B!nTTo - E' boa!? Não' precisa gritar!? 

Eis a conlrndicção: V. Ex., no seu jornal e os seus amigos, 
nos t.inham na l!onla çlc homens de feira; porque iamos. a .esta 
conquistar clemen tos JlOpulares. · 

·O sn. GoNÇALVBS Flllmrmu-Não comprehendo. 
· O Stt. Rmmno DE BHIT·ro-Sim; hoje y, :E:X. não com~ 
· prehcnde. . . · 

' O Sn . .PBESIDICN'l'E -•Atlenc)lo. 
·O Sll. GONÇAf.VllS Fmmr>m.\ -V. Ex. lliío pódc conteslal', 

que o g·Btwrul Dantas Bm·relo mandou. i'ot·ça pm·a. Pernambuco. 
· O SI\. nmrmw DE Btm"J\0'- V. Ex. al!·t·edita. assim: nlis, 

porém, a1:1'edilamos na 'l'or1:a Jlopular. O acto do St·. Dantas 
Bari•elo, nnquelltt occasião foi paLt·ioLieo, foi evolutivo, pot•quo 
ubatcu uma oligarchia p·odre. 
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' O Sn. (kiNçAT.vES.FEnnllrnA dít um ap:wt.c. 
O Sn. RmEmo DE Dm•J•l'O--A. principio, fez-se uma in

tervcnr;ão no scnt.ido evolutivo, e depois sentido retrogarlo, 
dando Jogar até que os Estados de S. Paulo, de . Minas, c o 
Sr. conselheiro Ruy Barbosa, viessem dar presligio aos sal
vadores. 

0 Sn. PI\ESIDEN1'g- Attenoão I Attenção I 
O Sn. RmEmb og J3rll'rTO -.Sr. Presidente, chamo a at

tcncão de V. Ex. para {fucrn primeiro dii. esses apa'l'tes. O nobre 
Scnadot• por P(lrnambuco perguntou por que nós nos .Unhamos 
afastado de S. Ex., e eu respondi que, pela qucst;lo do visto, 
pelo 1'aeto das deliberações tomadas pelo Partido Republicano 
Conservador, quan'lo (t campanha presidencial. .. 

o Sn. PINHJnl\0 MACHADO -Sr. Presidente, meus i !lustres 
collegas, esta obstrucção agora ..• 

O Sn. PRESmEN~'E- :Attenção. 
0 SR. PINHEII\0 i\IACHADO- . , , não deve CO!'ret• por 

minha conta. 
O Sn. Rmllmo DE DRITTO ,__Deve correr por conta do cor-

relisionario de V. Ex. · · . 
o Sn. GONÇALVES FERREIRA- Eu. tenh~ ouvido os apartes 

do V. Ex. sem protestar. . . 

O SR. PRESIDENTE- Attenção. 
O SR. -RIBEIRO DE DniT1'0-· Quem primeiro apartcou foi 

V. Ex. 
I 

O SR. PRESIDENTE-:-'-'\ttenção; quem esltí na ,l.ribuna ó 
o Sr. Senador Pinheiro Machado. 

' ·O SH. RIBmao DE.DRI'l'TO- Declaro que terei toda a calma 
. e que não darei mais apartes, mesmo que a 9ccasião seja 

opportunn. 
1'erei · tempo ·e -para o anuo provarei, com documentos, 

como foi feita a complllnha em Pernamb.uco. 
·Este anuo não posso, porque, não tenho aqui os do-

comentas, mas para o anuo hei de fazei-o. · 

0 SR.· PINHEIRO MACHADO -Sr. Presidente, eu peço a 
V, Ex. que me mantenha .a palavr.a. 

O Sa. PRESIDENTE--.éE'stou procurando fazei-o, pedindo 
para isso o concurso dos Srs. Senadores. · 

' . 
0 SR. PINHEIHO MACHADO- Correm OS tempos, e a(Juclles 

que oram apontados como pt·olegidos p'elo Partido rtopublicnno 
Conservador delle so afastam, pouco a JlOu,eo; hoje um, nmnnhã. 
outro, pm·a so coiiGcnrcm, sob ]ll'etoxtos varies c est,ociosos, 
mn l'rnneu l'übolclin ;\ clircc~'iio dc;;se pnt·tido,. , 

• 
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O SR. Ar.mumo Er.r.Is -1\'i:enos o padre Cicero. Esse con
tlnüa firme ao lado de V. Ex. 

O Sn. VJC'l'OIUNIO l\IoN~'EIHO- i\Ias esso não )o i salvador .. · 
o Sn .. !liNHEIRO l\fACHADO- o aparte do meu illustre cal

lega não tem 'L•elação eom as minhas proposi!}ões. Não me 
consta que o padre Ciccro se,ia salvador·. 

O Sn. FltANOisco S.-t-~1\..o contrario. Sempre foi perse-
guido por elles. . 

· O Stt. PINHEJRO l\IACHADO ,___,Nem elle dispunha dos ele
mentos of.l'iciaes o militares para escalm' a administração do 
Estado onde vive; ató este rnomenlo o Cearú não é governado, 
nem domi·nado pelo · padt•e C icero. (Apoiados.) 

o Sn. ci\..J,Fl\EOO ELI.IS -!\Ias . ello depoz o gov''ernador 
J?ranco Rabello .. · 

o Sn. l<HANCISGO s,\ -0 padre Cicero foi a' expressão da 
reacção civil contra o militarismo. , · . · 

· O Sn. PmllS . FEnREJM- Eu proponho que so mande da L' 
baixa a todo esse pessoal.. · . · 

. O Sn. PINHEIRO MACH,\oo-Hontem jtl nos foi arinunc)a
clo, pelo il!ustre Senador pela Bahia, que esse pessoal, violento 
e ambicioso, tinha mudado de costumes. Na companhia de 
S. Ex. agora, 'estão inofferisivos; a ordem civil, a ordem re
publicana nada mais podem recear de seus a.rr,emessos. 

O SR. RuY BARBOSA -. Nós havemos de 'liquidar esses 
pontos. 

0 SR. ·PINHEIRO MACHADO - Eu não tenho que liquidar 
esse.s pontos. · · · · 

o Sj\. RUY .BARBOSA .- EU1 não 'chall'lei salvadores para 
meu !•ado; eu não mudei, não cedi. de minhas idéas. Salvado
res. sempre estiveram ao lado de V. Ex. e do seu partido, 

O Sn. ALFREDo ELLIS - Nunca foi chefe de oligarchia no 
Senado. . · . · · · · 

o· SR. RuY BARBOSA - Eu· não transigi, não entrei t>m ac,. 
côrdo, .não mudei uma idéa minha. Os salvadores mudaram; 
que importa ? Não são tarnbem creaturas humanas. não po
dem proceder mil.l um dia e mudar no outro ? (Troram.sa 
vm•ios apartes. O Sr. ~residente faz soar. os tympanos.) 

ci Sn. RuY BARBOSA - Perdôe-me V. :mx.; o que está em 
discussão não é o. assumpto de que esü\ tratando o nobre Se
nadai· pelo nio Grande do Sul. S. Ex. tem estado· durante 
Ü'lls dias consecutivos fóra do .assumpto em debate. 

0 Sr.. VIC'L'ORINO MONTEIRO - A liberdade da tl'ibt:na não 
(J llJOpopolio de y, Ex, . . · . 
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O SR. RIBEIRO DE BRIT'l'O - Si somos Senadores republi
canos, ~ quem o devemos ? 

Ao Exercito. 
O Sa. RuY BAHllOSA - Mas que!).l inoculou o vírus do mi

litg.rismo no paiz ? Quem é que tem ainda hoje a seringa na 
mao? 

O SH ... PINHEIRo MACHADo- Sr. Presidente porque tanta 
irá ? Qual a origem .da colera que transborda 'neste recinto, 
da parte dos meus illustres oppositores ? · . 

O Sn. lluY BARBOSA·- Não ha coLera. Ha a vehemencia 
natu~al na resposta ás uffirmações que estão contra a evi
çlenci~·· O nobre Senador pelo Rio Grande está pronunciando 
um d1scmso obstruccionista ha tres dias, sem que o Presi-
dente lhe chame ó. ordem · ' . 

· O SR. A. AzEREDo - O Presidente não póde chamar ó. 
ordem a: quem falia na hora do expediente, mesmo discutindo 
um assumpto ·como este. 

O SR. llriY BARBOSA - Póde-se fallar até um mez, desde 
que nilo ·esteja em debate ~sumpto determinado; 

O SR. PI*n.Emo !\!ACHADO - Outro qualquer, dentre os 
nossos coae.gas poderia, sem razão embora, chamar-me para 
o assumpto de discussão; não, porém, o iJlustre Senador pela 
Bahia, que entremeia sempre as suas ·Orações com divagações 
prolixas... · 

O Srt. lWY BAHBOSA - E' opinião de V. Ex. .. 
0 SR. PIN!IEIRO MACHADO - , • tra:t.ando de assumptos OS 

mais v ar• i os. Nesta mesma questão em debate, o discll6J!O 
que S. Ex. proferiu nilo se cingiu exclusivamente ao reqú'b
rimonto sobre o caso do Satellite. 

O. Sn. · Rm: · BARBos,\ - Cingiu-se ao caso do Satellite,' o 
nos assumplos que estão. ligados a elle. 

0 SR. PINHEIHO MACHADO- Releia V. EX. O discurso, C 
!á descobrirá os capitul-as de accusação que julgou fazer, 
nessa occasião a ·varias· homens publicas. 

Sr. · · Prasidente, ninguem mais respeitador, mu~s 
submisso ao cumprimento dos dispositivos <lo nosso. RegJ
mc;nt.o, do .que eu· pr.oprio, que, além dos meus . d~v~res de 
Senador, fui ainda honrado pelo Senado com a ele1çao para 
.vicc-Presidente desta Casa. Si porventura houvesse qualquel' 
dispositivo qure me restringisse a palavra neste momento. 
·impedindo ns observacões que venho fazendo, eslou bem certo 
. de que V. Ex. imperterrito cumpridor do dever, teria me 
chamado :í orctoin. Não seria necessario o appello e tão ·vehe
mente do illustrc Senador pela Bahia. 
' . 

·'· 

'' ... 
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O Sn. RuY BARBOSA - Não fiz nppello nenhum. Como 
fui chamado á orde.m. mostrei que nüo era cu quem estava 
fóra della. 

O Sn. PINIIEmo MACIIADo - Assihl, o grando cultor da 
1:berdadc, dr·aconlano. feroz, exigente, quando está err~ causa 
sua paixüo, exalta-se. . . · · 

O SR. Ruy BARBOSA ......: Não sei Ónde está a ferocidade . 
cm alguom que pede o cumprimento da lei. 

·.O Sn. VIcTomNo MoN'I'EIRo- Depondo., censurando o Pre-
sidente da Casa. · 

O Sn. RuY B:lnsosA - Não sei onde enxergou V. Ex .• 
eensura minha ao Pt•csidente da Casa. Heclamei apenas do 
S. Ex. o exacto cumprimento do llegimento. . 

O Sn. PJNHEmo MACHAJ)O - ... impedindo, procurando. 
eercear a discussão, não conse.ntindo indii·ectamente que um 
seu collega, eu,ia craveira lribunicia está muit() abaixo ·da 
cloquencia de S. Ex., possa livremente examinar · ques:lües 

· gravíssimas, que entendem com os interesses supremos do 
nosso paii. 

O Sn. RuY BAfLB()SA- Quem quer impedir.que V. Ex., 
examine questões gravíssimas, quando V. Ex., d!'ariamente 
di·spõo da tribuna desta Casa ? Contra o que me bato é pelo · 
facto de V. Ex. estar ha tres dias obstruindo ít votação. do 
um requerimento. · 

\ . 

O Sn. PINHEmo MACHADO -:... Ninguem mais esquivo do 
que 9u, ~odo o Senado o sabe, da tribuna parlamentar •. 

1 0 Sn. ROY BARBOSA-:- E' O que mL acontece. 
O Sn. PINHEIRO MACHADo - Só a occupo quando motivo!s 

de ordem. superior a isso me arra.stam .. E esse constrangi
mento, senhores, vem da certeza da minha inf.er1orid:ade. 

VozEa - 1.\i'ão apoiado.. 

O SR. PINHEIRo IIIACHADo - Venço ·esse constrangimento, 
quando sou impeliido pelo meu dever. 

O Sn. Rm: BARBOSA - Não parece. Quando V. Ex. falia 
parece estar· acima de todos. · · ' 

O Sn. VIC'I'ORINo MoNTEmo --'- Ouçam o orador. 

0 SR. PINHEIRO MACHADO .:._ Oh ! Sr. Presidt>nte I Gonio 
. 6 aggressivo o orgulho offendido ? I l!'e!le fundo o in.iustn.,. · 
mente! llois, &enhores, desde quo appareci no recinto do Se
nado, nos primordio.s da Republica, existe algum dos meus 
eollegO:s que se possa julgar melindra·do por uma phrase 
min!Ht ? ' · 

I 
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Quem ,ift se sentiu ferido pelo mel,! g.esto, ho,ie qualificadr~ 
pelo illustre Senador pela Bahia como gesto de superiori
dade ? I 

Nilo ó expressão de mando, senhores, é a expressão da 
sinceridade, a expre.ssão da convicoão. Esta, sim,· póde muitas 
vezes ter chocado com a representaoão do meu pensamento, 
Sém todavia, o intuito de impõr a outrem, aos meus pares 
os meus dese,ios, ou as minhas opiniões. · . 

So1 bem.que ultimamente tornou-se commum ferir a res
peitabilidade dos membros desta Casa. Ora ó um «ajuntamento 
ela mumias», ora, como ha pouco disse o illust.re Senador por 
B. Paulo, é um «remansismo oligarchico.». Remansismo o.Ji-. 
garchico por QUJC, Sr. Presidente ? Porque a maioria dos 
membros. desta Casa não tem acompanhado SS. EEx. nas 
tentativas multiplas de anarchia perturbadora do regímen ? 

Oligarchia, siin, mas. oligarchia de homens coriscieu~?.s, 
hvrcs, independentes, norteados pela sua conscir,ncia .e pela 
razão, tüo bons, tão dignos como qualquer dos ilii)Strcs Sent\
dores, sem possuir, talvez,. a eminencia do talento e· da cru-: 
. diçf.io surprehendente do illustre Senador pela Bahia, .mas 
tendo todos as mesmas responsabilidades cívica;:;;, o mesmo 
rtmor a esta terra e disposto.s a todos os s::terificips em bom 
da Patria e da Republica. 

Neste terreno, nós nos medimos com S. Ex .. pelo mesmo 
csta!ão. Não o julgaríamos jámais - porque seria pôr em 
duvida o valor desta illustre corporação -- nem julgamos 
S. Ex:. munos di•gno de fazer parte della. Entretanto o iUus
trc Senador pela Bahia; ainda ha poucos dias, cm um de - · 
.seus p·eriodos inflamrnados, daclarou que esperava a reno
vacão. do ·terço no .'Senado para «limpar. esta estrebaria da 
Augias~. 

O SR. RuY Bt.tmoS:\ - E' uma offensa. A· phraso e o poo-
samcnto süo de V. Ex. · . . 
. 0 SR. PINHEIRO MACHADO· - A phrase póde ser minha, 
mas o pensamento· é de S. Ex. · 

O SR. RuY BARBOSA - V. Ex. não tem o dü'eito. de me 
Impular um pensamento que não articulei. E' uma attil:ude 
de inquisidor. . · 

0 SR. P!NriEmo MACHADO - Não estou inventando, nem 
est.ou fnntaziando. · . . . · 

o Sn. RuY B:lnBOSA - o que eu disse está dito; l1ãO 
of1'r:nde a ninguem; oi'fende uma situaoão. 

O Sn. 'PrNHEmo MACHADO - S. Ex .. declarou que ospe
raria · n renova cão do téroo do Senado, para obter a appr•ova
r;iio do s.:m requerimento. E cnso ainda assim isso não lhe 
fosso passivo!. 'S. Ex .. , enojado na po!iLicn, della se retiraria.: 
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O Sn. RUY BMlBoSA - Eu não disse enojado. Tenho o di
reito do mo retirar ela politica quando quizer; não seria esta 
a primeira vez. 

O SR. PIN'H'l~mo .MACHADO - S. Ex., declarou que se re-
. tiraria da p·oliUca: I~ o r que ? · 

o Sn. RUY BARBOSA - Porque era meu direito. Não tenho 
que dar contas ao honrado Senador. 

O SR. PINH.EIRO MACHADO - Porque nos julgava indignos 
âe sua companhia. E' iSSI) que S. Ex. nos dtí a entender dia
riamente com vergastadas crueis. . · 

· O Sn. RuY BAHBOSA - Vorgastadas são as de V. Ex. 
O Sn. PINHEmo MACH .... oo· - . . . ao nosso brio e :i nossa 

dignidade.. . · 
O Sn. RuY BARBOSA·- V. Ex. ouviu; estava nessa cadE>n·a, 

nüo so levantou. ·· · . 
0 SR. PINHEIRO MACHADO - .. ; esquecido de que um dos 

factores principaes da: gloria do seu nome reside, ·sobretudo, 
nesta tribuna que S. Ex. ·tanto tem illustrado. Eu S•·. Pre
sidente, nunca fui homem que procurasse melindrar quem 
quer que fosse ... 

O SR. riuY BARBoS,\ - Não faz outra cousa. . . 
0 SR. PINHEII\0 MACHADO - . . . fujo dessas .siluaçces: 

tenho ouvido calac!o, resignado ... 
O Sn. Ru;.: BARBOSA - Nunca o ataquei. 
0 Sn. PINHEIBO MACHADO - . . . offensas repetidas dia

II'IaffiCnto contra a corporação que é parte integrante drJ um 
dos poderes da Republica, afim de expôl-a ao odio da opinião 
publica, ao desprezo do paiz, como um ajuntamento i!licito, 

, de ounuchos, sem vontade, sem brio, sem altiv,ez ·e sem di-
gnidade. . · . · . 

· O Sn. RuY BARBOSA - Ataque-me com o que eu tiver 
dito. Não ·me arrogue imputa()ões falsas. · 

O Sn. PINnEmo 1\IACHADO - Tenho ouvido tudo isso si
Jenciooumeute mus. desde que a aggressã:o toma este vu.Jto, 
não posso silenciar, não tanto pnra defender a minha pro
pria honra, mas; sim, a nobreza desta instituição, que tem 
sido um elemento de ordem, nu llcpublica, e que tom attri
buiçües gravissimas, conferidas pelo nosso pacto constitu
cional. Si a maioria desta Casa, ;hoje esltí. divorciada do 
sentir do illustre Senador pela_ Bahia ... · · 

O Sn. VIc·rmuNo l\loNTEmo - Não é ,pequeno este crime. 
O Sn. PINimmo J\1ACHA!1o - . . . cm outros tempos, alia 

i.eve a. eollaboraoão de S. Ex., que, dignamente merecau o 
IlOsso voto pura dirigir os nossos tral;mlhos·. 

• 
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O Sn. RuY ·BARBOSA ~ Niio apoiado. Niio mereci cousa 
alguma. Os votos foram ao correligionario, ao amigo ao 
companheiro. Estavam os de accôrdo. Niio foi ao meu' me
recimento que os deram. 

O Sn. PrNnEmo MACHADo-Por que, pois, por desaccôrdo 
occasional, inf!ammado por essas contendas que a. politica 
acarreta. ha de querer hoje S. Ex. eliminar-nos no raspei
to publico ? 

O .Sn. Ruy R\fmosA - V. Ex: perde o· seu tempo em 
querer dar-me uma figura que eu não tenho. O paiz faz
me justiça e todos os membros desta Casa estão vendo o jogo 
de rhetorica a que V. Ex se onLrega. 

O SR. PINIIIlmo MACHADO -· Sr. Presidente, outra qual
quer accusação se .me poderia fazer, mas attribuir-me, · a 
mim, que não cónher;o os segredos· da tribuna, Jogo de rhe
torica?! Só a suprema ironia do illustre Senador pela Bahia ..• 

· O Sn. Huy BARBOSA-E' o menos qúe posso dizer, quan
do me· vejo calumniado, · como. V. Ex. fez ha pouco, attri
Jmindo-me a idéa de chamar · ao Senado estrebaria dn 
Augias, phrase que nunca disse. E' .incrível que um membro 
desta, Camura impute a um co!lega palavras dessa ordem, 
sem fundamento. · · 

O Sn. PINHilmo MACHADO - Si S. Ex. não proferiu esta 
phru.se, o seu pensamento. foi até Iii. 

O Sn. RuY BARBOSA -. Mas como me attribuir u~ v'en-
samento que não articulei? · 

(O Sr. P1·esiclente faz soar os tympanos.) 

. o Sn. nu y ''B.~RBOS;\ - PerdOe-me . v. ]~X.' Si'. p rec ' 
dente, mas V. Ex. esttí permittindo que me ataquem ped · 
soalmenLe.Estão me aLtribuindo pensamentos que nunca arti
culei. E' o processo da inquisição: condemnar palaintenc;ão ·: 
Emqunnto fCh· ofJ'rmclido hei de mo. defender. ' 

O Sn .. RmErno Dll Bm•rro - E' o processo ele 1\fctternich. 
O Sn. RuY BARBOSA -. · A .campana não abafa. a minha 

voz .. 
O Sn. llnllSIDEJN'i'B - Não esLou tocando a campainha 

para abafar a voz de V. Ex., mas simplesmente para chamar 
a aUenciio do oradO!' que esttl nn tribuna, para a hora do 
experl icnte, que eslú finda. . 

'O Sn. Vrc•romNo 1\IoN1'1W\O - E que fosso, seria natural 
porque o orador esttí sonrlo interrompido e perturbado no 
seu à is curso. 

·o Sn. llimSTDIW'J'Il - Pooo permissiío para obsorvat• a/J 
orndo1· que a hoL'll do expedicnto está terminada. 

O Sn. PrNrmmo MACHADO - Eu desejava, Sr. Presidente, 
!IOncluir as minhas observar;ões na primoira hora do expe-
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diente. InfeJ.ilzmente, não me foi isso possível. Peoo·, portanfo, 
u V. Ex. se digne consultar o Senado se .me concede a proro

. gaçfto da hora. 
O SR. PnllS!DEN~'ll - O Sr.Senador Pinheiro Ma:chado re

quer a iJrorogaouo do expediente por .mais meia hora. 
Os senhoi'cs · que a concedem, · queiram se levantar. 

(Pa.u.sa.). _.. 

J:'oi ·concedida. Continua com a palavra o Sr. Pinheiro 
~~laclmdo. 

0 SR. PINHlliRO MACHADO (c.ontinuando) - Sr. Presi
den t.o, nrto costumo falsear os meus sentimentos por . meio 
de palavras ou phrases duvidosas. .As manifestnoões ·da ·alta 
c:onsidcraoão .e do respeito que tributo ao illustre Senador 
pbla Bahia, repetidas, mais de uma vez, desta tribuna, tra
duzem, na verdade, o meu modo de· pensar .. Não tenho, por
tanto, ho.ie o intuito de molestar S. Ex., em minha presenoa, 
num corpo a corJ)o. Nü,o quero ferir melindres, nem off(mdar 
a dignidade de-S. Ex, 

0 SR, A, AZEREDO -· ~Iuito bem,· . 

O SR. PrNIIEmo 'MACHADO - Esta é a verdade. inilludivcl. ', 
nós . todos somos, S'am querer e sem pensar, arrastados, pela 
emor;ão natural dos debates, a affirmações incontidas. 

O aparte do illustre Senador por S. Paulo ... 
O SR. ALFREDO ELT,JS - Vão ver que ainda serei o cul

pado de tudo isto. O responsavel pelas intervenções nos Es-
tados. . ~ 

O SR, PJNimmo' ' MACHADO ... ferindo a 'sinceridade dos · 
membros desta Casa·, foi que me. desviou ... . . 

O SR. Ar,FRllDO ELus - Eu não sirvo de bussohi a nin~ 
guem. ' · 

0 SR, PINHEIRO MACHADO ... do a:ssumpto em debate, e fui 
então, levado, pelos repetidos apart.es do illustre Senador pela 
Ilahia, n revidar accusacões, ·relembrando .iuizos por S. Ex. 
r:xtcrnados, re'lativamente á composição do· Senado. 

O Sn. ALFREDo Er,Lis -Até agora não accusamos nin-
guem ; defendemo-nos. . . . . 

O SR. PINHEIRo 1\fACHADO - Eu devia a S. Ex. esta decla- ' 
l'ação sincera. Não tenho motivo nenhum pessoal ou. pol-itico 
pnrn amesquinhar a alta individualidade de S. Ex., nem a de 
qualquer outro dos meus colles·as. . 

:Fechando, Sr. Presidente, este lamentavel incidente, vou 
continuar as obscrvacõcs que hontcm vinba fazendo, r:clati-
vamcntc ao- caso do Satellitc. · , . 

Dizia então quj:l d9sde que, em men~agem dirigida ao 
Poder .Legislativo, o Executivo l'ixcm mqnção dos ruzilnmon-

• 
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tos do Satellita; desde que u Cumara dos Deputados, em ua
rccor consLante dos·, nossos ll.nnacs e em discuss1í 'l ali i ãm
plamcnlc travada, tomou conhecimento desses factos, c ap
vrovou todos os actos do Gov.erno, não vejo qual o alcance 
do requerimento do Senador pela Bahia. Perante a nossa 
UonsLiLuição, os membros do Poder Executivo, Presidcn!.es e 
Ministros, estão ·isentos de qualquer. culpa, pela approvação 
da quelles actos e só poderiam soffrer alguma pena si elles 
tivessem sido accusados pela Camarà, e, posteriormente, con
domnados pelo poder competente, que é o Senado. 

Tal não se deu. Por que, pois, reviver no Parlamento a 
questão dú Satellite ? Para punir o Sr. i~.nente Mello e os 
ofi'iciaes que o acompanhavam, não era .necessario trazer· a 
questão para este l'ecinto, visto como são crimes da ordem 
daqueJl.es que, comomuito bem disse S. Ex., não se achavam 
IH·escriptos, nem entram na alçada da nossa competencia. 

O Sn. AnTHun J.E!IWS- Sem a· intervenção do Senado. 
0 SR . PINHEIRO 'MACUADO - Ao Senado não cabe deter

minar aos orgãos da justiça publica que apresentem queixa 
ou denuncia. Essa funccão não nos pertence. · • 
· O Sn. ALFREDO ELLJS - Mas é funccão do Senado conhe~ 
cor os factos para saber quaes 'os responsaveis. · 

0 Sn. ARTHUR LEMOS - Para que eff,eito? . 
. O SR. Ar.FREDO ELLIB - Qualquer Senador tem ou não 

. tem o direito de requerer. os documentos e o processo para 
saber quaes os responsavets ?. 

O Sn. A:IÍTI.T(/R LEMOS dá outro aparte. 
O Sn. PINHimÍo MACHADO .:.._ Permitta-me 0 nobre Seria

dor: o nosso direito estli delimitado pela esphera da nossa 
competencia. ,, . 

0 SR.· AR1'HUR LEMOS - Apbiado. 
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Nós não podemos estar .re

querendo a torto e a direito e o Senado votando itens de re
querimentos que não se referem ás nossas attribuioões. 

O SR. ALFREDo ELLIS - Creio que um facto refeiienLe á 
. vida humana tem alguin valor, e é de obrigação restricta do 
Senado, do Poder Legislativo, conhecer quaes os responsaveis 
por esse attentado, um dos maiores praticados durante o re· 
gimcn republicano . 

. o SR. Anmun LEMOs - Temos meios regulares. 
0 Srt. PINHEIRO MACHADO.- Quando a mensagem veiu ao 

Parlamento, qualquer do' nós podia ter requerido, para· 
instrilil• o seu julgamento sobre os factos relatados na men
sagem, os documentos pertinentes a taes factos. Não se o fez; 
os membros do Congresso julgaram-se perfeitamente infor
mados paJ;a dar a soluoão qu(\ a Constituioão nos confere, que 
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é ::i da. approvar ou reprovar os nelas praticados durante o 
sitio. 

O Sn. ALFREDo Er.Lis - .Amanhã ainda se ha de dizer · 
que não houv.e responsnveis. Nesta RepublicO:· ninsuem ·é 
responsavel pelos actos que commette. . · 

·o Sn. AnTHUn LEMos - Para isso ha o Ministerio Pu-
blico e o Poder Judiciaria. · . 

O Sn .. Ar.FnEDo· ELr.JS - V. Ex. sabe que não ha Órgão 
do Ministerio Publico que se encarregue disso: . . 

O Srt. PrulSIDENTE - AUenoão. 
O Sn. PrNHEmo MACH.~Do -. Sr. Presidente, o illustre Se

nador por l\latto Grosso no discurso que proferiu ao iniciar
se este debate, !ez considerações. muilio acertadas sobre a 
insubsistencia de alguns .itens desse requerimento. . 

O Sn. ALFREDo Er.us - Mas o autor do' requerimento de-
c.! arou que retirava esses itens. · · 

O Sn. Prmrilmo MACHADO -· L:í. vou chegar. Está fóra da 
nossa c'ompetencia indagar do EJ.iecutivo como elle vae pro-
ceder sobre este ou aquelle facto. · 

O Sn. ALFREDO Et.LIS - O facto importante é se conhecer 
quaes os responsaveis, os m:uldantes desse crime, 0 desejo. de 
que elles não fiquem impunes. · 

O SFÍ. PINHEIRO MAmu:oo - Por que diz S. Ex. man
dantes desse crime ? 

o SR. ALFREDO E!.LIS .- Sim, porque alsuem mandou.' 
O Sn. PrNrmmo MACHADO - Naturalmente foram os 

St's. Ri>ladavia Corrêa e marechal Hermes,· que estiveram, na 
onini:i:o do nobre Senador -pela Bahia, em conferencia com o 
official antes de .sua partida ? Eu já affirmei a S. Ex. e ao 
Senado que não é verdade. 

· O Sn. ALFREDO Er.r.Is- Tambem V. Ex. sabe e conhece o 
assumpto; nós não o conhecemos, 

O Sn. V1c•romNo MoNTEmo -Um dos mandantes foi o 
Sr. Alexandrino, e elle se achava na Europa. · 

O Sn. llJNHEmo MACHADO - Mas, Sr. Presidente. quando 
nilo se tem informaoões seguras sobre qualquer facto o nosso 
espirita deve s·empre inclinar-se para o melhor, e o de 
SS. EEx. ··sempre se inclina para o peor, estendendo as 
responsabilidades · a concidadãos nossos, que . não · tiveram 
absolutamente parte nesses aconte,cimentos. · 

Como hontem disse, ou cs.ses homens estavam· cm atti
tude amea,;adora, de pel'igo immincnte para a escolta que os 
c.onduzia. ou não; ou elles foram :fuzilados friamente, cruel
mente, ·ou foram . fuzilados p~ra. cv\tar que. a escol~a e .os 
demais p1ussageiros desse nav10 fossem trucidados. S1 ass1m 
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foi não é um crime · innominavel, foi um aQto commum do 
defesa, natural, humano c alé de simples disciplina. 

Hoje, momentos antes de vir para o Senado, esteve 
em nossa resiclencia o Dr. Daniel de Almeida, fun
ccionu!'io do Lloycl, cirurgiuo noLavel, muito · conht!ci
do nesta Capital, que me affirmou que· os officiaes desse 
navio, os medicas que acompanhavam essa expedição; todos 
elles lhe disseram que toem pelo tenente Mello grande estima 
e gratidão, porque se vivem hoje, devem exclusivamente á 

. energia desse oí'ficial: não fôra essa. e.nergia e todos teriam 
sido trucidados pelos marinheiros revoltados. Affirmou-me 
mais esse illustre concidadão que, tendo sido distribuído. a 
bordo, aos marinheiros, utensilios de folha, elles se serviram 
das uzas das canecas. transformando-as em navalhas. afiadissi
mas. Em summa, declarou-mo o Sr. Dr. Daniel de Almeida 
que a situaçuo dos que se achavam a bordo dó Satellite era 
de verdadeiro e imminente perigo, ante a:s ameaças constan-. 
tes dos marinheiros revoltados. 

Eu, Sr. Presidente, com r> clev~ ter notado o Senado, h on
tem como ho,jc, não procuro innocenLa!· a quem quer qt;r! 
seja. Narro os successos, narro os. factos conforme chegam 
ao meu conhecimento. 
· Si após aquelles factos luctuosos viesse, como entendia eu 
c dll mesmo modo pensava o illustre Presidente desta Ca•:a, 
nO qonhe.cimenlo ela Naoão o conselho que o Sr. LPnente MciJo· 
entendeu mandar proceder a bordo do Satellite, muito se 
teria lucrado, pois ele uma vez para sempre desappareceria 
a supposta cumplicidade attibuida a brazileiros illustres em 
actos· cuja responsabilidade não ficou, até hoje, perfeita- -
mente definida.· · 

O parecer da C amara dos Depu ta elos sobre a men;ag·cm 
do l?ocler Executivo opinava pela approvação d(:S actos p'lr 
MI~ praticados na vigencia elo estado ue sitio, o concluía cleclu
randq que ficariam sujeitos- ás penas ela lei os envolvidos 
em crimes communs. · . _ . 

O parecer foi approvado, e ipso (acto os actos praticados 
pelo E;xecutivo, ·por mais ele dous terços elos votos presentes ... 
. S.r. Presidente, eu pediria aos meus nobres amigos, para 
ni'io passarmos .iámais pelo desgosto ele ver ausente desta· Cnsn. 
o illustre S~nador poJa Bahia, que nos ameaçou C·1ll1 .a rcm1n·· 
cia, para que S. Ex: rião tenha necessidade do sobresaltar ns 
nossas familias, agitando as massas e a· mocidade com ·os .. 
arroubos da sua palavra, incitando o surto revolucionaria, pura 
não vermos emfim sacrificados estes ultimos dias que nos 
restam de sessão; poucas hor.as ·em que teremos de estudar ·e 
vot.ar os orçamentos da Republica, cu aconselharia aos meus 
amigos que v·otassen1 o requerimento, com a exclusão dos itens 
inçli cados pelo illustre Senador por Matto Grosso, .o que, ali tis, 
mereceu o assentimento elo illustre Senador pela Bahia. 

Assim, Sr. Presidente, serão desfeitas de uma vez pura 
sempre a·s trevas que a maledicencia dos homens tom pro
curado ·fazer tüo densas em redor do ca·so do Satcllite . 
. (Pausa.) · 
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Fa!Lando ainda alguns minutos pam esgotar a IJOra do 
expediente, peco licenca, Sr. Presidente para, delles me apro
veitando, me rcferir1 •á interveacão indcbita, que, lm annoa:, se 
me vem aLLribuindo na vida c nas attribuicões dos podere:s 
da llepublicn.. Quero 'f'allar sobre a acc.usução diariamente 
1'ormuladn, sob vn:rios aspectos, apresentando-me ú Naciio 
como um perigo publico permanente, .como o symbolo do 
caudilhismo, intcrvcn to r, cioso de mando, procurando cons
tranger a !Tbcrdade de acção dos Presidentes da llepublica, 
sobretudo na organizMiio de· seus governos. 

Sr. Presidente, ninguem ignora, todos os homens poli
ticas do paiz sabem a intervenção decisiva que o illuslrc 
Senndot· pela Bahia, o obscuro orador que dirige a palavra 
ao Senado, o Sr. Campos Salles c outros homens poliLicos 
'de influencia no . paiz tivet•am na eleicão do Sr. Affonso 
llenna, Eleito o Sr. Affonso Penna, fui assistir, cm Bcl'lo 
Horizonte, tí posse do Sr. João Pinheiro, e, como era natural, 
aquelle nosso mullogrado concidadão o Sr. Afi'on~o Pcnna 
JH'oeurou oúvir-mc relativamente tí organizacão do seu Go
vcJ•no. ll~:squivei-nie de collabot·ar nesse assumpto e, apesar das 
S\l_as !nstancias, deelatei que nós tinhamç9 confianoa no seu 
ei'ILmJo, na sua lealdade e que r;!lo conhecm bem DS elementos 
quo haviam coJWOl'ri.do para o triumpho de sua eleição c que 
estava eerto, S. Ex. sabor.ia nnturalmon Lo escolher entre os 
.mais competentes os seus auxiliares. 

Tenho desl.r~ :J'acto, Sr. P t•esideille, documen Lo; O Sr. Af
:l'onso Penna, quando .resolveu dirigir os· convites aos homens 
<llle deviam eompõr o seu Governo escreveu-me uma carta, 
da qual ·i' o i porladot· o Se. DJ•, Cnr·los· Peh:oto, lembrando 
e~l.e int:idente em que eu me· esquivara de intervir na· orga-
niznr;ão do seu Gove l'llO. · · . · 

Com n govet·no do· S1: .. muwchal Herines deu-se a mesiila 
eousa, S. Ex. eslava na Europa e ·ou não .dirigi a S. Ex. carta 
alguma l'ar.r.ndo indicncües. Antes de sua partida pal'll o velho 
muudo, mn viagem pal'a · o :Rio Grande do Sul, o Sl'. ma-. 
J•ecllnl Hermes eonvidou para. seu auxiliar o· Sr .. Dr. lliva
rJavin Cor1·ea, sem prévia c:onsulta a mim. O St·. Dr. llivadavia 
J•esponrJou que só acccderia após a audiencia do Sr. Borges 
de :\Iodcit·os c minlnl. Partiu S. Ex. para a I'uropa e~ .sabido. 
<IUO, J1Uf'll a ]Justa da Fazenda, convidá·l'a ·S. Ex. ·o Sr. Rosa 
e Silva, como convidara o Sr. Amarilio de .Vasconcellos e 
tr·azia em mon t.c ,os ·nomcg dos Srs. Jcrancisco Salles c Borges 
de l\lcdeiJ•os. Só depois (Jue aqui chegou, conversando com~ 
l:(Jígo sobr·o es~e assumpto, é que tive sciefl'cia elos nomes que 
compo1·iam o ·governo de S. Ex., tendo tido enl.fto noticia 
positiva Li o convite. ao Sr. Amarilio de Vnsconcollos; . . 

. · Na Yet·d~cle, St•. t.,.Pr·csiclent,;, por mol.i\•os de rmlelll po
liLica, não de ordem. pessoal, que inc pareceram tmnsconclontes, 
ponclor·ei u i11convenieneia da entrada do Sr. Am~·ilio para 
n Govoruu· dn. llepublicu, pois S. Bx. J1ilvia ·J'cito dodnracão 
publicll, de fidelidade ao J•eg·imen monnrchico' 

• 
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.. J!'oi .essa imica interl'ereneia que tive na con~posiuão do 
mmJster.w do, S,r .. marechal Hermes, pois, ,i unto ao Sr, Borges 
de lliedmros, 1m apenas portador de um convite do Sr. ·marechal 
Hermes. · · · · 

Não ·indiquei ministro algum tendo sabido ct:i enLrada 
do Sr. Seabra, apóe a organização, 'quasi completa, do Governo 
de S. Ex. · ., ,,,J; 

Agora, ~r. Presidente, i'ez-E·e tambem grande rui do ·corri 
a orgamza.çao do Governo do Sr. ·Dr. Wencesláo Braz Af
:f·irmo ao s.enado,~, sob minha palavra. de" honr~, que dlu['a·u~e. a 
permanenma do ;:;r. Dr.·Wencesláo Braz em Mmas, nunca dll'Jgi 
a S. Ex. uma carta sobre este assumpto. Não influi na or
ganização do seu Governo. E, de\•o dizer mais á Nação ·- e 
esta é uma verdade irrefutavel - todos os nomes que fa
zem parte do actual Governo, a não ser o do Sr .. Dr Cnlo
geraes, foram trazidos pÇ>r S.· Ex., tendo sido· o Sr. Dr. Urbano 
Santos quem me dou conhecimento da intenc.ão do Sr·. :Wen
cesláo Braz, de convidar o Dr. Carlos Maximiliano. 

O SR. YICTORJ'No MoNTEIRO -Apoiado .. E' um factd. 

0 . SR. PINHE!HO MACHADO - Como· é natural, O Sr; Dr. 
\Wencesláo Braz, ouviu-me a· esse respeito e eu limitei-me a 
applaudir essa escolha, dizendo a S. Ex. que o Sr. Dr. Carlos 
Maximiliano possuia todos ·OS predicados necessa11ios para 
aqueJla altn investidura. ' . · 

Palestrei, é verdade, com o Sr. Dr. Wencesláo Braz, an:. 
tes da organização definitiva do Governo, m~~;s, como já disse 
ha pouco e o repito agora, todos os ·nomes escolhidos por 
S. Ex. o foram por sua excl:usiva iniciativa. 

Entretanto, em todos os tons, a imprensa desta Capital 
assoalhou aue o Sr. Dr. Wencesláo Braz organizára o seu 
Governo sob a PI'essão da minha. solicitação·. 1 

S:r. Pree·idente, cioso das minhas . attribuicões, respeito 
. 'igualmente 'as dos meus concidadãos, quando investidos de 
qualquer poder, principalmente das melindrosas funccões do . 

. Executivo, em que, :O:e11te regimen, onde o Presidente da Repu
blica cjue sahe do povo e volta para o povo, precisa ser cer
cado do maior respeito, do maior acatament10, para que a Na-

. cão saiba que aquelle que occupa e~.te. alto posto,. cheio d~ 
responsrabj;Jjdades arduas,. tem 8/U.tonomia, exerce com inteira 
liberdade os deveres delicados e e~pinhosos que a Nacão lhe 
eonferiu. E' natural que. entre homens politicas, qu;e se esti
mam, que se . consideram reciprocamente, afinados pelo mes
mo sentimento, cultores da mesma idéa, haja contacf:o e com
municacões sobre os graves assumptos que possam mteressar 

1 ao paiz · 
. No Governo que acabou de findar, como no~ anterjores, 
muitos ele nós· te'em tomado parte em conferencias, sollctta:
rlas pelo chefe da Nacão, para dirimir questões· graves, Sll'j~i-
·'tas ao seu conhecimento. · · ·· 
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O SR. PRESIDrlm'E - Lembro ao nobre Senador que a: 
· hora do expedien1te está finda. · · 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - Vou concluir. IsLo, porém, 
não importa abs,o1Jutamente no dec!inio, na cessação do livre 
arbi:tJrio ou da autonomia que dev.em ter aqueHes que mere.
ceram da Nacão a honra de dirigir os seus destinos. · 

Estas declarações eu as faco s~m receio de contes.tacão, 
para de uma vez .Para sempre, espancar a intriga soez, que 
procura não tanto me amesquinhar com apOdos e . defeitos, 
mas e .sobretudo, que concorre para alimentar, nessa situa..., 
cão 'de desasocego, o espirita de anarclüa, como si o chefe 
da nossa Naoüo pudesse estar sob o guante e tutela .de qutm 
quer que ·seja. (Jl!uíto bem:: muito bem.), 

o Sr. A. Azeredo - Sr. Presidente, creio que ainda faltam 
cinco minutos. Ainda póde ser en,cerrada a discussão e votado 
o requerime)lto .. 

o SR. PRESIDENTE-· Não, senhor; já passam dous minutos 
da hora da pro rogação. · .. 

O Sn. 'RuY. BARBOSA -A discussão do. requerimento con~ 
tinua ~anhã. Peço a palavra... . · . .. · . · 

O SR. PRESIDENTE- V. E,x, joá está inscripto desde hontem, 

0 SR; 'RUY BARBOSA- Nesse caso, peco a palavra 'pelil; 
ordem... · 

,. \. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra . o nobre Senador. 
' . 

O Sr .. Ruy 'Barbosa (*) (pela ordem)- Sr. Presidente, eu 
devia fallar ainda no curso dest§. debate, com o direito que me 
dá o Regimento, pára responder aos dous ultimos_oradores. 
que occuparam a tribuna. Mas como não quero contribuir para 

· que se procrastine essa discussão, deixarei a minha resposta 
para depojs de encerrado o debate sobre o requerimento.: 
Responderei, intão, . sucoessivamente aos dous nobres Sena- , 
dores que a respeito delle occuparam a tribuna. Devo, porém,.· 
. desde já dizer a V. Ex., Sr.. Presidente, que, eómquanto não 
esteja de accOrdo com as objecções, oppostas aos itens 4" e 5",· 
todavia os retirarei do meu requerimento, para remover em.; 
baracos, visto que nestas duas clausulas não se trata de ele"' . 
mentos essenciaes á questão . que. se debate .. 
. .Retirarei, portanto, .os itens 4" e 5" para depois de en-' 

cerrada a discussão .e votadó o requerimento, responder ás ob"'. 
jeocões dos oradores, justificando a minha attitude nessa: 
questão. · · '. 

· O Sr. Presidente -A discussão .fica. adiada porque já 
está passada a hora do expediente. Amanhã si não houver mais 
ninguem que queira a palavra, será então encerrada. · 

· (*) Este discurso não foi revisto pelo ora,dor .• 
'. 
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ORDEM DO DIA . 

' 
CREDITO DE 443 :796$0Z0 AÓ MJNISTERIO DA GUERRA .. 

2• discussão da. proposicüo da Camara dos Deputados,. 
n. G3; de ·!9J.'l, que abre, pelo Ministcrio da Guerra, o credito 
especial de· 443 :795$020, para occorrel' ao pagamento ~as .obras 

· feitas no Hospital Central do Exercito_,· · 
Approvada. · · · 

Í) Sr. PiTes Ferreira (pela ordem) requer e o Senado COD"' 
cede dispensa do interstício para a 3• discussão. 

CREDITO DE 51.680:000$000 AO Mr.NISTER!O DA VIAQÃO . 

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 59, d.e 1914, qúe abre, pelo 1\Unisterio. da Viação, o creditO 
de 51.680 :000$, para sa:tisfazer compromissos das Estradas de 
J!'erro Central, O_este de Minas e CrUz Alta á Foz do Jjuhy, ·~ 

.Vem á Mesa; é lida, apoiada e :posta .em 'discussão· con:jun .. 
· ctamente com a proposição a seguinte · · 
dá outras. providencias. · 

EMENDA 

Accrescente-se ao paragrapho unioo, salvo a· redacção, ~ 
obras feitas. . · . · · . • 

· Sala das sessões, 28 de dezembro de 1914. -Sá Freire~_, 
Erico Coelho. · , 

O Sr. Sá Freire ( • ).:.... Sr. Presidente, no seio da Com ... 
missão de FinanÇas, quando se discutiu o parecer elaborado 
pelo digno Relator do 1\Iinisterio da Viação, a proposito do 
credito de 51.000 :000$, aberto ao Governo para satisfação. de 

. obrigações assumidas pelo Poder Executivo, 'tive opportunidade 
de· offerecer á consideração da Cotnmissão uma emenda que, 
·julgo j.ustà. e merecedora do amparo,e do apoio do Senado., 
No selo da Cornmissão levantei diversas questões de direito 
no sentido· de resguardar a autonomia do Poder Legislativo 
que tem sido gravemente avassalada pelo Poder Executivo e 

·essa consideracão bem· demonstrava que era o próprio Poder,· 
· Legislativo que abria mão de sua principal attribuioão, pas

sando de poder que tem a iniciativa para decretar servicos; 
para poder que simplesmente homologa as despezas feitas por, 
serviço~ praticados por iniciativa do Executivo. 

Levitntoi lambem urna· questão de direito, uma vez que 
no meu espirito pairava duvida sobre a responsabilidade do 

~(*' Es:to discurso não foi revisto pelo orador . .. 

/ 
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Poder Executivo, todas as vezes que contractos se celebrassem 
independentemente de lei que os autorizasse. · 

Vencido por djversas razões de ordem superior a propo
sito. dessas questões, achei, entretanw, que era indispensavel
que se completasse uma disposição da Gamara dos Deputados, 
que se me affigurava incompleta. . 

Vou ler ao Senado essa proposição para demonstrar que 
era indispensavel completai-a: .. · 

· « Ji'ica o Presidente. da Ile·publica autorizado a abrir, pelo 
Ministe"do da Viàção . e Obra~ Publicas, o credito extraordi
nal'io de 51. üSO :000$, sendo: 45.000:000$, para occorrer a pa- . 
gamentos por fornecimentos de materiaes feitos á Estrada de 
Ferro Central do Brazil,. serviços effectuados. em prolonga-

, mento5 e ramaes de suas linhas, desapropriações e indemni
.xações devidas, restituicões de ·-cauções de empreiteiros · e 
t:1l'efeiros, . etc.; cinco mil contos para satisfazer eompro
missos por fornecimentos e serviços á Estrada de Ferro Oeste 
'de 1\linas, ·. t . COO :000$ para pagamento das ·Obras da Estrada 
de Ferro de. Cruz Alta á Foz do Ijuhy, finalmente 80 :1()00$ 
eontos para pagamento de diversas eommissões extinctas da 
lJJspectorill; Federal das Estradas de Ferro.l>. · · . 

No paragrapho unico dispõe a mesma proposição : 
«Nenhu~l pagamento de fornecimento feito á Estrada 'de . · 

I•'erro Central do Brazil, á Estrada da Ferro Oeste . de Minas e · 
á Estrada de Ferro de Cruz Alta á :Fóz do Ijuhy, será effectua-
do sem que o Ministro da Viação mande · averiguar, por ba.:. 
· ianç.o, inventario e veri:ficacão, o aproveitamento, proceden
ciu, utilizacã.ó e existenca dos materiaes ~ornecidou. 
. Ora, Sr. Presidente, . uma vez· que foram e!X:ecutadas as 
obras ·e recebidos os ma teria-as, a verificação do Governo 
deve volver-se. quer para as obras executadas, quer para os 
Jnateriaes fornecidos. · . · · · · 

Si .a Gamara dos Deputados não estabelecesse a res:.. 
. tricção, que considero previdente, . mandando que se fizesse 

essa verifipação quanto aos materiaes fornecidos, tornar
.51:-hia, indiscutival que o Poder Executivo teria o . dever de 
.fr.zer ·essa verif.icação. Mas nós temos de fazer duas esp,ecies 
de paga~entos, ·e o Congresso, naturalmente, é que reconhece 
a legalidade desses pagam entoa porque ·até hoje tudo tem sido 
Jeito fóra da orbita 'legal. · 
. Ora, si o.· Congl.'esso Nacional assume a· responsabilidade, 
declarando i'lldispensavel a verificação dos fornacimentos e 
nitl) exige a mesma verificação das obras, parece que o Poder · , 
Legislativo, desde já, reconhece· que essas sruo indiscutíveis e 
:indcpendcm de verificar.ão . 

. As~im sendo, nada "mais natural, nada mais legal, nada 
Jn::tJS Jl.!Sto do CJUe o Senado approvar a ·emenda . que tive 
opportunidadc de ·0·1'ferecer á sua consideração. A emenda 
exige não SÓ a V·erif•h:ação dos fornecimentos COrrlO da•S obr!\S, 

'• 

• 



I. 

, .. ~!ESSÃO EM 23 DE DE7.EMDTh0 DE 1914 373 

Sr. Pr~siderite, tr,a.ta-'-se aqui, como no credito qus agora 
mesmo acabamos· de votar, de despeza feita independente de 
autorização legislativa. Eu vej·D·, aqui e na outra casa do Con
gresso, todos se esforçarem no intuito de fazer economias 
orçamentarias, entretanto, quasj,. não· val·e a pena cogitar disso 
por que amanhã obras serão feitas sem autorização legal e o 
Congresso, em vez de reservar para si as funcções de autori
zai-as, vae ficando com o dever de homologai-as. 

A vista disso todas as precauções são poucas. O Senado, 
entretanto, fará a devida justiça approvando ou rejeitando a 
l()menda, que apresentei. Tenho dito. (Muito bem.) , 

O Sr. Gonçalves Ferreira (*) -'-Sr. Presidente, Relator do 
credito em debate, devo dar ao Senado as razões por que a 

. Commiss.ão de Finanças, bem .a seirpezar,não deu assent'imento 
á emenda subscripta por dous dos seus dignos membros: os 
Srs. Sá. Freire e Erico. Coelho. · . 

De facto, uma vez que. o paragrapho unico do projecto 
dispõe que nenhum pagamento de fornecimento á Estrada de· 
Ferr·o Central do Brazil será feito sem que o Sr. Ministro da 
Viação mande proceder a balanço dos materiaes fornecidos, 
parece que igual exigencia deve. ser feta em relação ás obras. 
Ou não se deve exigir a verificação nem para materiaes nem 
para obras. confiando no comprovado· zelo do Sr. Ministro da 
Viação... · 

. O SR. SÁ FREIRE - Apoiadissimo. 
O. SR. GoNçALVES FERREIRA - A Commissão de Finanoas, 

:VOrém, de acc.ôrdo com o Governo, entendeu que convinha 
adiantar a adopção desse projecto, já muito retardado, certa 
de que os nobres intuitos dos illustres signatarios da emenda 
serão tomados em consideração, inf.ormada como está de .que 
·antes de mandar effectuar qualquer pagamento, o Governo 
nomeará uma comrmissã0 de engenheiros, extranhos á estrada. 
que procederá a um exame e verificará as obras: . 

O Sn. SÁ FREIRE "- V. Ex. permitte um aparte ? Vamos 
admittir a hypothese de que .o Governo, nessa verificacão, 
chegue a resultado de não p·agar ·uma parte de determinado 
.servico. Supponhamos que o fornecedor se negue a• deceber só- . 
mente uma parte. Si for para o Poder Judiciaria, pergunta
$8: indo elle ao .Poder Judidario, a circumstancia de.~ man
dar verifcar apenas uma parte e deixar de verificar . outra, 
não darâ elemento probatorio para o facto de exigir toda a 
dmportancia ? 

O SR. GoNÇALVES FERREIÚ. -· Não; pelo seguinte: porque 
o Governo, independente da disposição do paragrapho unico . 

. tem o arbítrio de não fa.zer pagamento nenhum, sem· verificar 
si as obras &-e realizaram. E' ·um dever elomentar do Go-· 
verno. 

(') Este discurso não foi i·cvisto poJo orl\dor, 

• 

•· 
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O SR. S.-I. FREIRE - Estou de pleno accOrdo. Mas' todas 
as vezes que o Congresso declara. que approva uma obriga., 
oão e não exige para ella um certo numero de providencias, 
extgfndo, entretanto, para outras da mesma natureza, que tem 
o direito de reconhecer a responsabilidade, na üitegra, deséa 
dmportancia, sabe p·erfeitamente, que é indispens~vel o exame 
e a verificnoão dessas obras. Eis o mQtivo por que apresentei 
a emenda, O Senado votará como ,iulgar conveniente. 

, I , 

O SR. GoNO:\LVES FERREI~'!.<\ - Estou apenas dando as 
r.azões que predomjnaram no. esp.irito da .Commissão para não 
acceHail a. emenda. · . • 

São estas a.s razões que entendi. dever dar ao Senado, ex
!Piicativas do procedimento da Çommissão. 

O Sr. Presidente- V. Ex., tendo sido o Relator , do pro
aecto, fallou em nome. da Comrnjssão, clando parecer sobre a 
ç-u:enda do Sr. Sá Freire ? · 

O SR. GoNÇALVES FF..RREIRA.- Sim, senhor. Eu declarei 
que a CommissãD não deu o seu assentimento á emenda dos 
Srs . .Sá Freire e Erico Coelho, pelos motivos que alleguei. 

Encerrada a discussão. 

O Sr. Presidente -· Não. havendo numero para a vota cão, 
vou mandar proceder áchamada.' 

Procedendo-se · á chamada, . verifica-se . a ausencia dos 
Su. Arthur Lemos, José Euzebio, Thomaz Accioly, Walfredo 
Leal. Raymúndo de ·l\Jiranda, B.uy Barbosa, João Luiz Alve~. 
Bern:ard;ino M()nteiro, Augusto de V.asconcellos; Bernardo 
Monteiro, Leopoldo de Bulhões, Abdon · Baptista, · Hercilio Luz. 
e Victorino Monteiro (14). . · · . · 

O Sr. · Pre~i!!.en:te...,.. Responder~m á c4amada apenas 29 
SL"s. Senadores. . 

N~o ha numel'o; fica adiada a votacão. 
' ' 

LICENÇA A ANTONIO CA,RDOS.O DE. AMORIM 
.-.' 

2• discu,ssão da .proposição da Camara dos' Dc<putados, 
:n. 70, de 191-i, concedendo a Antonio .Cardoso drJ Amorim; 
:2• escript.urario da Del.e-gucia Fi~cal do Thesouro, no. Estado 
da Dahia; um anno de licenca, sem vencimentos, p<.I'a tratar 
de seus interesses. · 

Adiada a vota,ção. 

REVISÃo ·DE aoNTMCTos PARA coNSTRucçÃo DE ESTRADAS 
. DE FERRO 

2• discussão da . proposição da. Ca.inara dos D''"P!ltados, 
n. 72, de 1014, autorizando o PresidenLp dn J1epublir1n a ~n
trar em accOrdo com os a c tuaes contracta.ntes das construccoes 

' ' 

• 



. ' 

' ' " ' SESSÃO EM 23 DE DEZEMBRO DE 1914 375 

do cs1Lradas de ferro para a revisão dos respectivos coritract.os : 
no sentido de reduzir os encargos do 'l'hesouro. · · ' 

. . Ve~n ú. mesa, é lid!l •• apoiada, .e posta conjuntamente em 
d1scussao com a propos1cao, a segumte · · · 

' ' EMENDA: 

AJO art; 1 •, 3/Ccrescente-se: Sem prejuízo do dispositivo 
conf!tante do decreto legislativo J,l. 2, 857, de 17 de .i unho do 
corrente anno. 

Sala das Commissões, 23 de dez_embro de 1914, - S~ 
Freire. · · · 

.Adiada a votação. 

CREDITO DE 206$85Q ;\.0 MINIS':ÇERIO DA FAZ1!NOA 

2" disc'ttssão da próposição da Gamara dos• Dr.purtados, 
n. 77, dé 1914, que abre, pelo Jltinisterio da_ Fazenda, o credüo 
,especial de 206$850, para occorrer ao .pagamento dev=do ·a An
.tonio Teixeira Netto, em virtude de sentença judiciaria .. 
·. Adiada a vota cão. ' -

CREDITO DE 698:577$180 AO MINIS'l;'ERIO DA FAZENDA . '·' .. , ' ''' . . . ' .... ' '. 

2' ·discussão da proposição da. Camara dos D~putados, 
n. 85, de 1914, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito 

· de 698:577-$180, supplemenl1a!' á verba 12" - Impr':!nsa Na
cional e D-iario Of(icial - do art. 79 da lei n. 2.81i2, de ja;
neiro do corrente· anno. 

Adiada a votação. 
' , 

o. Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar ·-a sessão. 
. Iiesigno para. ordem do d'ta . da se~inte: 

Votacão, em. 2• discmssão, da proposição da Gamara· dos 
'D&:()Utados,. n. 69, cfe j914, que abre, pelo Ministerio da 
Viacão o credito ·de 51. 680:000$, para satisfazer compro

. missos' das Estradas de Ferro Central, Oéste de Minas e Cruz 
Alta ·á Foz do Ijuhy, e dú. outras providencias (com parece·r 
·favort:tvel da Commissão de F-inanças);· · 

Votac~o, em ~· discuss~o. da proposição. d!J; C~mara dos 
Deputados, n. 85, de 1914, que abre, pelo Mm1ster10 da Fa;, 
r.6nd(\, · o,\)l'edi~C\ qe 698 :~77~180, S)lpplementar á :verba 12• -: 
Im{lrensa N ac10nal e Dtarw O(flctal - do art. 7~ da I e 1 
n . .2'.8li2; de' jané'iro do corrente anno (com parecer tavoravel 
~a CQ.mmissâo de Finanças); · 

V o tacão, em 2" discussão, dít proposição da C amara dos 
Deputados: n. 72, de 19ili, autorizando o Presidente da Repu:. 
blica a entrar em accOrdo com os actuaes contractantes das 
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construcções de estradas de ferro para a revisão dos respe ... 
ctivos contrwctos, no sentido de reduzir os encargos do T!H~
souro (com parecer favoravel da Commi.ssão de Finanças); 

Votacão, em 2• discussão, da proposicão da Gamara dos 
Deputados, n. 77, de i 914, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito especial de 206$850, para occorrer ao paga
mento devido a Antonio Teixeira Netto, ., em virtude de sen-

. tenca judiciaria (com parecer tavoravel' da Commissão de 
Finan"as) · · · . · · ~' J ' I ' 

· Votação, em· 2• discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 70, de 1914, concedendo a Antonio Cardoso de 
Amorim, 2• escripturario da Delegacia Fiscal do Thesouro, 
no Estado da Bahia, um. anno de licença, sem vencimentos, 
para tratar de· seus interesses (com parecer favoravel da 
Commissão de Finanças) ; · • 
. 3• discussão da proposil)ão da Gamara dos Deputados, 
n. 63, de 1914, que abre, pelo Ministerio da ·Guerra, o cre
dito especial· de '143: 796$020 para ocoorrer ao pagamento das 
obras feitas no Hospital céntral do Exercito (com parecer 
tavoravel da Commissão de Finanças); . 

2• discussão do projecto do Senado n. 18, de 1914, auto-: 
rizand~ o Presidente da Republica a conceder ao Dr. João 
Nery, mspector sanitario da Directoria Geral de Saude Pu..., 
blica, . um anno de licença, sem vencimen.tos, para tratar de 
seus mt~resses (offerecido pela Commissão de Finanças) •. · 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 40 · minutos. 

183• SESSÃO, EM 2t, DE DEZEMiBRO DE 1914 

PRESIDllNCJA DO,. SR. URBANO SANTOS, PRESIDENTE. 

'A' 1 hora da tarde, presente. numero legal, abre-se a 
sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Arau,io 
Góes, Pedro Borges1 Gonzaga Jayme,• Gabriel Salgado. Tet'fé, 
J,auro Sodré, Arthur Lemos, Indio do Brazi!, Mendes de Al
meida, Pires Ferreira, Hibeiro Gonçalves, Francisco Sá. Tho~ 
mar Accioly, Antonio de Souza, Walfredo Leal, Hibeiro de 
Britto, Goncalves Ferreira, Ftaymundo d·e 'Miranda, Gomes Ri
beiro, Aguiar e Mello, ·Ruy Bn.rbosa, .. João Luiz Alves, Bernar
dino ~!outeiro, Moniz Freire, Nilo Pecanha, Erioo Coelho. AI
cindo Guanabara, Sá Freire, Bueno de Paiva; Bernardo Mon
teiro, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, Leo
poldo · d{j Bulhões, José Murtinho, A. Azeredo. Xavier ·da 
Silya, Abdon Baptista, Hercilio Luz e Victorino Mon~iro (41). 

Deixam de aomparecer com causa justifil)ada os Srs. Me
tello, Silverlo Nery, José Euzc:,lo, Ge.rvasi_o. Passos, Eloy de 
Souza, Epitacio Pessoa,. C1,1nha Pedrosa, Sigismundo Gonça\-

I 
I 

. ' 



ves, · Guilb~rme Campos,' Luiz Vianna, José Marcellino, Lou
renoo BapL!sta, Augusto de Vasconcellos, Braz Abrantes Alen-
car Guimarães, Generoso Marques e Joaquim AssumpcãÓ (17). • 

E' lida, posta em discussão e, sem denate, approvada a 
acta da sessão anterior. • · . 

O Sr. 1" Secretario· dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. 1• Secretario da Gamara dos Deputados remettendo 

as seguintes p.roposições: · . . . 

· N. 97-19i4 

O Congresso Nacional resolve : 
· :A.rt. 1." E' o Presidente da Republica autorizado a des

pender, pelo Ministerio da Guerra, com os serviços designados 
nas seguintes verbas, a quantia de 64.445:243$219, papel, 
assim' discriminadas : 

1 .. • Administração g e r a l-Diminuída de 
48 : 170$ a saber: 2 :400$ pela suppres
são de um cargo de auxiliar (serviço 
telephonico); 15:000$ pela ·suppressão 
da consignação «Dispensados do servi
ço~. e 30 :770$ pela suppressão da con- . 
signação «Empregados de repartições· 
extinctas ~. Augmentada de 80 :000$ a 
consignàçã'o ·«Departamento da Admi-
nistração ~ para a. conservação do. ma
terial naval e custeio do pessoal. .... ; 

2.' Estado-Maior do Exercito - (Como na 
proposta ) .......... · ............... . . . . 

3.• Suprem,o. Tribun·allllilitar e Auditores-
(Como na propostil) ................ . 

'4,' Instrucção Militar- Diminuída: na Es
cola de Estado-Maior de: 6 :570$ pela 
reduccão dos serventes a seis; de 
9 :60Q$ pela ·suppressão- de um addido 
!(professor) . Na, Escola Militar: de 
4:320$ pela reduccão dos amanuenses 
a dous; de 2 :4'00$ pela reduccão dos .· 
auxiliares de escripta a dous; de réis 
7 :200$ pela reduccão dos guardas a 

Papel 

1.291:765$000. 
. 

110 :.709$000 

294:550$000 

sete; de i5 :330$ pela reduccão dos ser- ~ 
ventes a 14; de 960$ pela reducção 

. ' 
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destinada aos «Operarias dispensados 
do ponto l> da Fabrica de Cartuchos 
e Artefactos de Guerra; de 447$500, 
devendo corrigir-se ·a tabella da Fa
brica de Cartuchos , e Artefactos de 
Guerra, conforme o regulamento ap-

~ provado por decreto n. 10.783, de 25 
de fevereiro de 1914 ............... . 

7 .• Serviço de Saude- Diminuída: no Bos
pital Central ·do Exercito de 18:285$, 

· correspondentes á reduccão de: · um . 
ajudante de porteiro, 3 :600$; um car
pinteiro e marcineiro, 2: 400$; um pe
dreiro-canteiro, 2 :400$; um bombeiro
hydraulico. 2 :400$; um pintor e deco
rador, 2 : 400$; feitor geral do parque, 
1 :800$; cinco serventes, 3 :285$; total, 
18 :285$; .de 20 :,000$ pela suppressão 
da consignação destinada á « Addicio
naes, etc. l>; nos hospitaes de 2• classe: 
de 6:570$ pela reducção de dous s~~ 
ventes em cada um dos hospitaes, e 
de 1 :930$ pela· suppressão da consi
gnacão destinada ao « Laboratorio de 
Microscopia , .... ~ ................. . 

8. • Soldo e arati(icaçõe8 de officiaes __.:. Di
minuída de 124:200$ pela reduccão do 
numero de 2•' tenentes a 699; de ré is 
100 : 000$ • na sub-consignação « Addi
cionaes, etc. l>, que ficará assim redi-

. gida: « Addicionaes de 15 o/o aos of
ficiaes das guarnições do Pará, do Ama
zonas e Matto Grosso e de· 20 o/o aos 
do Acre; de 42 :000$ pela suppressão das 
consignações destinadas aos 1• e 2• ve
terinarios contractados, e de 138:000$ 
pela suppressão da consignação desti~ 
nada a «Vantagem de 1• tenente para 
20 pharmaceuticos contractados » .••.. 

<9. • Soldos, etapas e gratificações de praças 
de pret- Diminuída de 107:980$600, 
observada a seguinte discriminação, . 
de accOrdo com a lei n: 2. 290, de 13 :. 
de dezembro de 1910: 

. \ 

Papo! 

• 
1.193:796$700 

808:912$500 

• 

21.229:100$000 
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Soldo e gratif!caçõ•s 

t50 aspirantes a official .•.. ~ ••••. ~ •. ~ •••.. Soldo ..•••. .• 
· · Gratificaçll.o •• 

\ 

f26 sargentos ajudantes ••••••••••••••.••• Soldo ....... .. 
• · Gratificação:. 

SJO primeiros sargentos.· ...•.•.••.••...... ,_Soldo ........ . 
· · Gratificação •• 

. . 

i .:720 ~cgundos 5argentog · •....• · ...••••.•. ~ •• Soldo ......... . 
· Gratifi~:ação •• 

I . 

63 alumnos das o>colas militar~s ••••••.••• Soldo •••.... :.· 

:t37 ditos idem ....•.•••.....•.. ~ ......... Soldo ...... : .. 

f. 270 terCeiros sargentos .. . ~ ........ ~ ......... . Soldo . ....... . 
_ Gratificaç1io ••• 

· . ·Soldo .•.•.••• b • • • • • • • • • • • • • "fi ã 3. 700 ca os ••• •· • • · •.• • • • • • • • • • Grat1 caç o •. 

. Soldo ..• · • • · • 3. 514 ampt!çada_s · • · • · • • • • • • • • • • _•. • • · • • • • · · • Gratificação .• 

- Soldo .•• • · · • · 6.5!0 soldados.········· • • • • · • • • • · • • • ·'' • • • Gratificação •• 
!8.000 

' 
I 

"t-' 

,_ 

. ___ ;:~~: - --~-·-'-·:.· 
., ----~-{·_·;·---~-~~~-~---- . --~·~-- ' 

Papel 

f :2008000 
'6008000 270':000~000 
-· 

9608000 
'4808000 !Si :,4408000 

• 
7208000' 

\ 360$000 874:8oosooo 

5768000 
2888000 1. i86: os_osooo -
7208000 45: 3608000 . 

Íi768000 · 78:9!28000 . -
432SOOO 
2!68000 . 822:9608000 --
2888000 
tusooo L598:i008000 · 

2f68000 
!088000 · ·f.f38:536.SOOO 

fU80t•O 
. 7280.00 t~i06:t60.SOOO 7.902:6488000 
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Addicional de f5 "lo sobre os vencimentos nos Estados do Amazonas 
ParA e Matto Grosso : 

22 sargentos ajudantes.~ .....•..•....•• ,,, .•.•••••..• , .•• 2t6SOOO 

96 primeiros sargentos . •••. , ~ •• , •. , , , • , •••. , •.••• -......... . 
- . . f 

!628000• -
264- segundOs ditós~, .••. , .•• ~ ••••••• , •• , ••• ~ .••.••••• • • .-. i298dOO 

i 69 terc6iros ditôs ~ ...•••••.• ·, •••••••••.••••• ~· ••••• -. •.•.• 978200 
-

508 cabos ..................................... ·, •....... ~ .• 6~8800 

536- anspeç.adas ...•• , ................. !' •••••••••••••• , ••••• 488600 . -
if 6 soldados . . , ....... · ........••.•.•.. , ••.•.•.•.• , . , ..•. 328~00 

Addicional de 20 % sobre os vencimentos no Terrltorio do Acre : 

4 prinieiros sargeritos. ~ ..... -....• , ....•..•.... ~-· •...••.. 2!68000. -
f 6 segundos diios .• ....•• , ..•...•.•.•.••.••.••••••••••••• !728800 

-

• 

8 terceiros ditos, •• ~ •..•. ,, •••• , •••• ~ •• ,., .• ~,.,.-••••••••• t29S600 .. -
48 cábos •.•••.•.....•...••••.•... -.~ •• _ ••..•••••••••••••••• 865400 -
40 allSPeçadas • ••.••••• ~ •••••• ' ••• ·• ~ •••••• .-••••••••• • •• • • • -648800 -

!Bi soldados.: ••••••••••• • • •.• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 438200 

4:7528000 

HS :5!!28000 

34:2!48!00 

.I6i4268800 

32:9188!00 

26:0~98600 

.fil:478S4oo 

8648000 

2:76iSSOO 

!:0365800 

4:f4'Í8200 

2:!í928000 

7:9488800. 

I 

U3:391S600 

i 9: 3!í38600. 
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Addicional de !O "/o c. f.li "lo sol>re soldo e gratili.caçã.o ás praças que tiveren1, 
respectivamente, ma:is de tO e de t5 aonos de serviço e gratificação de 
mais 2S_para as pra\i!ls engajadas e não graduadas (art~ 30 da lei .nu· 
mero 2. 738, do i de janeiro d_é 1913)' ••• ~ ••••• , ••••• e ••••••••••••••••• 

' 

.!50 aspirantes .••..•••..•...••••...•••.. •. 
3,9.26 inferiores .• ··•···, •••.•••..••••••••• ~. 

Etapas 

3 rações 
2raç6es 

f3. 72i pr-aças •••••.•.•••••••••••••• · ••• • ••••• • •• , ••• , ••• 
200 alumnos das esooJ&s- _militaras .•••••• ~ ............ . 
tOO ditos do Collegio Militar do Rio de Janeiro ....... . 
iO ditos do de POrto .Alegre •.•.•.•••.•••• ~ •••••••••. · 
iO ditosdo de ~[Irias Qeraes •••••••• •• ,_,, •• · ••• , .•... 

r~ tal ~de ,rações a f 8400 •••• ••••••• ~ •••••••• 

o 
.-! u• -_e 
"' 8 
"' 

Rações 

't6i.21i0 
2.865 .• 980 

li.U-7.960 

-·-----
8 ,{.78.!90 

Etapas a asylados, macbh:tistãs,-etc ••• ·,.~ •• e-••••••••• ~ •••• .- ••••••• ~ ••••••.• 
Etapas a desertores e presos e apprehoosão dos mesmos ••••••••• .-••••.••••• 

.-. 
• • 

! 

.· 

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

. -· ........... . 
•••••••••••••• .............. 

' 
.';C_;;2.t_~;i/~~k:?::,;..ôtl~,~hf.": g:,.,ú;;,:;~_,,;,.j'i ~:_ci:);~~" ·~ ,._< \' >'-"'> · .. ... '"'·-. c---. -.;.:'..i. ---- -----

P'apel 

150:0008000 

H .ii9:!66SOOO 

fOO:OOOS00(1 

t9:592SOOO 

t9.78t:t5tS20(1 
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10.' Classes ·inact'ivas - Diminuída de réis J?upcl 
50 :000$ na consignacuo - Pura occor-
rer ás dcspozas com o pagamento de 
yantagens aos oJ'J'iciae.s com servir;o de 
guerra, etc., cujas patentes não foram 
ainda apostilladas. Augmentada de 
1.55 :205$, sendo: Patrões, machinistas 
o operarias, dispensados do serviço, e 
gratificação de tempo de serviço aos 

· operarias 15 :000$; um secretario do 
Arsenal de Guerra do Pará, ordenado 
2:400$; um ofi'icial da secretaria do 
Arsenal de Guerra· de Pernambuco, or
denado 1 :600$; dous mestres, Arsenal 
de Guerra de Pevnambueo, ordenado 
4:000$000, dous a cada um; um con
tra-mestre, Arsenal de Guerra de Per
na11,1buco, ordenado 1 :600$; um ope-. 
rut•JO de 1" classe, '•Arsenal de Guerra 
de Pernambuco,· diaria a 4$, . 1 :460$; · 
um operaria de 2• classe, Arsenal de 
Guerra de Pernambuco, diaria a 3$, 
1 :>095$; um mestre do Arsenal de 
Guerra da Bahia, ordenado 2:000$; um 
contra-mestre do Arsenal de Guerra da 
Bahia, ordenado 2 :000$;. um officiaL · 
do Arsenal de Guerra da Bahia, orde
nado 1 :600$; ·um escrivão do Arsenal 
de Guerra da Bahia, ordenado 1 :600$; 
um escrevente de 1' classe do Arsenal 

. de Guerra da Bahia, ordenado 800$; 
um operaria de 2' classe do Arsenal 
de Guerra dá Bahia, diaria 3$, réis 
1 :095$; Hospital do Andarahy, U:m · 1• 
escripturario, ordenado 1 :440$; Com
panhia de Aprendizes Artífices, um 
mestre de esgrima,- ordenado' 1 :600$; 
Escola Militar do Brazil, um continuo, 
ordenado 960$; operarias ;e· ·patrões 
das . diversas officinas do Arsenal de 
Guerra do Rio de Janeiro, dispensados ' 
do trabalho, com os respectivos jornaes 
e tempo de serviço, 70 :000$; operarias 
dispensados do trabalho. etc., do Ar
senal de Guerra do ·Rio Grande do 
Sul, ü :166$; idem, idem, do Arsenal 
ele Guerra de Matto Grosso; 10 :577$;. 
operarias . dispensados do serviço na 
Fabrica· de Polvora da Estrella, réis 
4 :2üü$; idem, idem, da Fabrica · de 
Cartuchos e Artefactos de Guerra, 
23:946$; total ...... ·:·............... 9.473:470$964 

•• 

\ 
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SESS.:tO EM 24 DE DEZE:l.!BRO PE 1914 
..... , 

H.• 'Ajudas de cUBto ;.... Reduzida de. réis 
. 100:000$000 .•. •.•.• ·-··· .. •.•.• • .. •.• •,•,.• ... ···. 
12.• ·Obras militares - Diminuida -'de réis 

. I . 350! 000$,. ficandO ilSSÍm redigida; 
Para ultimar as obras do forte de Silo 
Luiz e do vigia '(no ·Leme) 200 :000$.' 
Para · conservação de quarteia, estabe
lecimentos militares e proprios 'do Mi-
nisterio, etc., 200:0:00$000 ........... . 

· . ia.• Material - Dimi<nuida de L 5i2 :000~, a . 
· . ·saber: · . . . · 

Administração geral : 

N.· :1 ••• · •••.• ~····:··.·.··~··-·-··· 
N... 21. I •••••• ' •• I .... ' •••• I •• 

N_.:· . .S~Letra a)~ ... ~~ .... · .. 
. 

1

Letra·b)~ ...... · ..... ~~~·~ 
, ~etra c) ..... •.•.• ....... I. 

Instruccllo ·militar.: 
N .. · 6.·.· .. · ......•...•... ~ •.•.••• 
N~~· 7 ....... ~ ...... .- .. . -._ .. . 
.N~; .8 .... ';,· .. · ......... ·4·.·.·: ... . 

7:000$000. 
4:000$000 

'4:000$000 
5:0008000 
5:000$000 

N. 9 ............... -... _· ...... ~. 
N .• ; 10-Letra a) .......... · •• · 

Letra b)·~; .:._._ . ...... --.,. ,, .. 

. 4 : OÓO$oo()' 
A :000$000 
4:000,000 

28 ;.gg~$ggg 
Letra tl)',, • .. _ .•.••.•.• 

. ·Letra: f) .. ...• ."._ • ." •• ~. 

.20:000$000 
1:0:000$000 

. I 10:000$000 

.· Arsenaes, depositeis e fortalezas: • 
. . . 

. '·' N.· 13.- Arse~al .do Riode Ja..:. 
. netro. .. .. .. ....... •.. f00:000$000 : 

:Arsenal de Porto 'Ale.: . 
gre .~ •.•.••.••• ~. 

:Arsenal de ',:Matto· · 
Grosso. · .. ; ~ .... ~ ... ·. 

40:000$000 

80 :.000$000. 

30:000$000 
il)epositos ·e . forta-. · 
· .lezas. · .: ....... ~ ........... • 

·Fabricas:' · 
N· .. ,.f.-1.· .... ~ .-~ •• ·.- •• , •• ." •. ~.-., ·~;. 
N .. 15 ...... · .. ~· ... -·.~·.· .. ·._.·.-· ... _ .. 

. . Servico de saude : · 
·N.; :1.7 •.. .•...••.•..... ,·; .. . 
N ·:: :18 •• · ......... ~-·'···-· ••.••. · .......... . 
·N.l :19 ••• ·•· •••••.• ·~ •••••••• · •• ~; 
~·: 20.;,"'-,:;:,.,: •• ••••• ~ ••• • ·•· ••. 1 •. 

.• h., ' . ' • • • • • • . . ' \ 
Yolo VIII. 

. 6:000$000 
8o.:oooeooo 

20:000$000 
. ' 20 :000$000 

26:000$000' 
·8:000.000 

I 

' \ .... 

385 
. ·,, 

l!'a:pel ' 
200:960$000· :. .. 

·, 

•, 

'4CHJ :Erll8$l100. •,· ····' 

'. -
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·:Armamento.: 

. N. 23 :csupprimida) · ••. ··:· .... : 20:01}0$000 .. Diversas despezas: 
N._ 24.· .•.•.... • •... •. ~ ...•. _._ •.. • • · :1.00:000$000 
N .. 25._ ••.•.•••.•.••• _ •.• _ ••• •:•'' •.•• 150:000$000 
N .. 26._ •• _ .......... _ ••••.•. • ._._ •. _ ••• · 50:000$000 
N .; 27 .. .. • ..... · .· .. · .... •·.· _ ... •:·• .... · .·. 500:000$000 
N ·~ 28 .. _ ... .. _ ......... "~ ........ •: 50:000$000 

ficando assim redigida-
ulu~eis_ .de uasa _para 
quarte1s e enfermarias e 
enterros de militares:. .• : 

Despezas espechies: 
De 200 :000$, na consignação 

<>:forragens e ferragens:.; 
de 15:000$, na• consi-:-
gnaéão <.: ás bandas de 
musica militares , ; de 
20:000$, na consignação· 
"jornaes a patrões, etc.:.. 

1\ consignação - "para even- ,. 
tuaes, etc., -.redija-se 
só mente - "Eventuaes , 

100:000$000., •.•• : ••.• ,•: :· •.•.•.•. ·-· ····· . 5. 71·0 :000$000 

Total._:•:•.··· •• -.. _._; .; • 64.445:243$219 .• ......... _ ... _,_._.; 

Art. 2.• E' o Presidente da RepubUca aútorizado: 
t I. A remodelar as fabricas de polvora, cartuchos e pol
.vora sem fumaça, reduzindo o mais possível os seus quadros 
de funccionalismo .e operarias, ~espeitada a antiguidade O· o 
merecimento. · ·· · 

II. Apermittir a incorporação de conscriptos nas manobras 
de guarNição, na 12• iriscripção,. nas sédes que julgar conve
niente,. Os conscriptos que tenham tomado parte, com aprovei
tamento, nas manob,ras, receberão a respectiva caderneta de 
reservista. · ~ . · 
. III. A revev a organização oriunda da lei n. 1.860, de 4 do 
;janeiro de 1998, sobre as seguintes bases e sem augmento dê 
despeza: substituir as inspecções e regiões militares por com- · 
mandos, dando-se a organização divisaria onde 'permittircm os 
recursos; estabelecer o servico regional; simplificar e facilitar 
·o trabalno das juntas de alistamento e de sorteio;· firmar o 

· principio de exercito nacional em vez de exercito profissional; 
orgaLJ.izar o alto commando. Quaesquex· providencia.s ou medidas 
que. se tornem precisas para o cumprimento. dest:~ autorizacã,o 
e excedam da competencia.do Poder Executivo· serão tomadas 
P,l'OV~Soriamente tz4. tef.e'r_e:ndurlf! iÍQ .QOI18l'.eSSQ iNaQli)nal .•. ' . , 

• 

' 

• 
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. · IV.· a organizar tres divisões do Exercito, a':ióra as brigadas 
de cavallaria, mantendo-se os batalhões de caoadores que estão 
dist.ribuidos nos Estados do Norte, supprimidas as companhias 
isoladas de infamtaria, os pelotões de estafetas, os de enge
nharia, e-reunidos os regimentos de dous esquadrões de ma
neira a formar regimentos de quatro. 
- Alguns dos regimentos ·de infantaria poderão não ter o~
ganizados os seus terceiros batalhões, de modo que cada unl
dade tenha effectivo real, sufficiente para a instrucção militar 
.e para as operacõés exigidas pela ordem interma. . 

V. .A:. mandar proceder, sem augmento de despeza, ao 
projecto e orça:mento das obras indispensaveis vara a. completa 
execução da lei n. ·i .860, no tocante ào aquartelamento dos 
corpos. Os projectos serão organizados com a maior simpli
cidade, reduzidos a seus tracos · essenciaes, mas de modo a não 
sacrificar as exigencias militares dos servic.os correspondentes. 
Esse plano de conjuncto será presente ao Congresso, na sessão 
legislativa de 19:1.5, afim de que este se pronuncie sobre a sua. 
opportunidade; sobre os meios de execução e methodos pa;ra-
o realizar. · · · 
· VL A permittir a incorporação de voluntarios de :1 a 31 de 
Janeiro e de i a 31 de julho, épocas em que, conhecidas as 
·baixas por terminação de tempo, se fixarão as classes a pre
,encher por sorteio, nos termos da l.ei . n. :1.:-860. ,O pree.nehi
mento se faro attendendo ás caracter1stieas do serv11;o regiOnal. 

VII. A alienar os terrenos do antigo Arsenal de Guerra, 
espeeialisando a receita para a construecão do quartel para o 
regimento que ahi está. · · 

VIII. :A I'eformar, sem augmento de despezas, a adminis
tracão da Guerra e as respeetivas reparticões, reduzindo o 
,pessoal ao numero estrict,amente necessario ao serviço, res-
peitados os direitos do funecionalismo. ~ 

·IX. :A mandar organizar em Sayean '(para os eorpos da 
:12• ·região) e em ponto convel'l.ientemente escolhido do Estado 
do Rio de Janeiro (para os corpos da a• região e da 9") campos 
de instrucção pratica· da tropa. A área disponível para os exer
cícios não terá menos de seis kilometros em qualquer direecão. 
·Nesses campos .. funcciomarão eseolas ·praticas de tiro para a 
artilharia a cava!! o e montada, ·para metralhadoras e para tiro 
collectivo e de fuzil. E' obrigatorio o exercício de todas as 
baterias ·duas :vezes por anno, pelo menos, durante cada pe- · 
riodo de instrucoã~ o tempo neeessario para treiaar . comple- · 
taliente as guarnicoes das pecas, na ·execução de tiros de com
ba~e. em todas as ·condições regulamentares, desl)e a peoa 
isolada até ás coneeRtracões de fogo de baterias. A mesma obri-

. gatoriedade existe quanto ás secc'ões de me,tra,I.Jhadoras, . ás 
companhias de infantaria e aos esquadrões. 

X •. A mandar distribuir pela direcção de Contabilidade, 
·e pelas· delegacias fiscaes nos Estados as quantias. necessarias 
dos ns. 9, 1'7, 21, 24, 25, 26 e 28·; e consignação c'Forragen,s e 
Ferragens.;) do' titulo - cDespezas Especiaes) da referida 

· ~ub~~ca 1.3",....; ;!.a unidadjls ~ JlS~_eleo~j!11f.9S milita:r!ls para 

1.< 
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38\l '. ANNAES DO SENADO (;, 

que facam directamente os supprimentos dos arti~os gue: lhe,· 
são necessarios. 

·Pam essas despezus o l\linisterio da Guerra fixará, denLr() 
'das dotar,ões das mesmas eonsi gnaçõcs para cada unidade ou 
estabelec1mento militar, uma determinada quantia que será 
adeantada pela repartição pagadora ás alludidas unidades ou 
repartições, · conforme o i\Iinisterio da Guerra determinar, e 

·bem assim as quantias determinadas para o expediente das 
inspecções constantes do n. 32, lettras a c u. A despeza que 
exceder da quantia distribuída sorti attendida pela mesma uni
dade ou estabelecimento com os recursos de que dispuzerem 
os eofres dos seus conselhos administrativos. · 

XI. A permittir que limitado numero do oi'ficiaes do Excr
'dto, devidamente habilitados, que quizerem aperfeiçoar seu& 
conhecimentos militares possam permanecer em ·paiz estranseiro 
do um tt dons annos, percebendo sór:nenl.o os vcncimer~ tos em 
papel que lhes couberem como arregunentados o sem U.JUdu. de 
custo. 

XII. ~-\: r·eformar os arsenaes, dando-lbiJS caracte:r tec.hriico, 
reduzindo os quadros, podendo supprimir os arsenaes que 
;iulgar inuteis aos serviços do :E:Xercito, respeitando os direitos 
dos i'unccionarios e operarias. 

XIII. A mandar :l'azcr a consolidação das leis militares, que 
deverá ser submettida á approvnção do Congresso. . 

XIV. A. vender em concurrencia publica o material im- . 
l'rostavel existente na Fabrica de Cartuchos e de Artefactos de 
Guerra, na !Fa.bri·ca de IPolvora sem Pumaca o na Fabrica de 
Polvora da Estrella,_ podend9 app!i_c~r _.e proclucto ÇIUO l'üt• apu
rado nas ·construcooes e na acquisiçao ·de matcrmes .para. as· 
ofl'icinas e laboratorios dos mesmos estabelecimentos.; · 

XV. Lo\. vender mat.eriaes inserviveis existentes no, Arsenal! 
de Guerra de Porto Alegro e a applicar a importancia resultante 
da venda em melhoramentos do mesmo cstabelecjinento e acqui
sioão do material para as suas oí'ficinas, mediante concurrencia 
publica. · . . 
· Art. 3.• (El' fixado em 000 o numero de· alumnos do Col .. 

legio IVIilitar do Rio de J'aneiro e em 200 o de cada um dos 
. • collegios militares de. 'Porto :A.legTe e do iBarbacena. · 

O 11umero de alumnos gratuitos no collegio do Rio de Ja .... 
neiro não :ooder'á exceder de ·100: e os dos ·Collegios de Porto 
Alegre e de Bar•bacena de 1.0 'cada um. O governo fará de.sde 
já a revisão das matriculas, passando para o grupo dos con
tribuintes os .que gosam ·os favores da gratuidade sem serem 
or-phãos ou filhos de oi'ficiaes de. patente inferior a tenente .. 
coronel ou capitão de fragata, ,comservando os que, recortheei .. 
damente P.obres, estejam nas condições regulamentares. 

Paragrapho unico. Os numeras de alumnos gratuitos i'i• 
:xados acima não poderão ser augmentados sob pretexto algum, 
e só poderão .ser admittidos como alumnos gratuitos os filhos 
orphãos de militares que não tiverem passado Qa patente dd 
tenente-coronel e da de capitão de fragata .. 

~L .• 1 (J..~ Ps :a~tuª~s. ~lumnos ,eontr~bg\o,t~s, p~n~\on~§tas 

• 
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e semi-p~insionistas, continuarão a pagar as pensões ·exigidas 
rpolos regulamentos que estavam cm vigor .CJulmdo foram ma
t,riculados, mas os que forem admittidos na vigencia desta lei. 
pagarão a pensão integral exigida pelo art. 75 do regulament(} 
que baixou cmn o decreto n. :1 O. :198, .de 30 de abril de :191·3 .. 

•Paragrapho unico. Os actuaes alumnos que permanecerem' 
rua -classe dos externos continuarão nas condições em que or·a 
se acham. 

Art •. Iii'." O Governo mandará proceder aos csLudos preli~ 
minares para o estabelecimento de quatro depositas de re~ 
monta, sendo um no Rio Grande' do Sul (Sayca;n), o segundo 
no Paranli ou no Oéste de S. Paulo, o terceiro no Triangulo 
:Mineiro e o .quarto no EsLado do Rio de Jwneiro. 

Art. 6." As tabellas que acompanha2·em a proposta do 
· orl)amento. da Guerra para :1915 poderão ser ealculadas tendo
se· em vista a adopção do «regímen das massas nos corpos. das 
tropas e estabelecimentos, como taes considerados », isto é: 

§ i." As despezas com o pessoal devem ser discriminadas 
tpor individuo do effectivo a manter e cletalhadameptc, por 
posto e graduação, sendo que nas despezas com as ·praças. de 
,pret e equivalentes ter-se-ha em vista· a satisfação de suas 
necessidades, no que disserem respeito aos serviços de fundos 
!(vencimentos), subsistencia, saude, fardamento, equipamento 
:e arreiamento, . alojamento, aquartelamento e acampamento,. 
expediente e instrucção, armamento, etc., .etc. 
· · § 2.• As despezas com os aniinaes serão calculadas de modo 
analogo ao indicado para o pessoal. . , ' 

§ a.• Discx·iminadas :r;ior i·ndividuos de cada posto e gra;. 
<Iuação, as despezas devem ser englobadas para as ·diversas . 
unidades administrativas, por arma, estabelecimento, repar-
tição, etc·., etc: . . , 

'§ 4.• Além das despezas com o material, dotacão do corpo, 
:estabelecimento, etc., que devem ser custeadas pelas respe
ctivas massas individuaes, as tabellas da proposta consignarão 
verbas para a formação de stocks de guerra do material de 
cada servico. . 

'§ 5·.• As economias feitas em cada uma das .:: massas » 
, ficarão pertencendo aos corpos para applioal-as em melhorar 
o respectivo serviço, sobretudo no tlUe diz respeito ao respe
ctivo material de campanha, não podendo, sob pena de respon
sabilidade, ter applicacão differente nem mesmo em beneficio 
de c massas:.> relativa a serviço menos dotado, a não ser com 
autorização legal. . · · . · · : . 

Art. 7." A Contabilidade da Guerra descontará mensal
mente dos vencimentos dos officiaes ou funccionarios do Mi
rnisterio. que habitarem predios da Villa Militar ou outros de 
propriedade da Nação_;_ a taxa que será fixada pelo ministro, 
de accOrdo com o valor do prediio e categoria do inquilino. 
Essa receita será especificada para conservação dos referidos 
predios. · · . 

. :1\.rt. s," .Ficam supprimiclas, por. contravil'em á lei do 
voncimontos rnilitnres, e salvo tão sómonto os direito~ adqui~ .. . . . . . ' . 
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ridos reconhecidos pelo - Poder ,Tudiciario, todas as gratifi-< 
c::.r;ões especiaes que a titulo diverso ainda percebem officiaes 
no desempenho de funccões de, caracter militar ou que se 
prendam a estus. · -

Art. 9.• Para _ preenchimento dos numeros de alumnog 
gratuitos, que esta lei marca, terão preferencia os actuaes 
matriculados, não contribuintes, obedecida a seguinte ordem:' 

I. Filhos orphãos de militares que, não -tenham passado 
das patentes de tenente-coronel e de capitão de fragata. --

_. II. Filhos orphãos de militares que tenham passado das 
referidas patentes.· . - . m. Os mais antigos rna ordem da matricula e ~ntre estes 
os que estiverem mais adeantados nos estudos. 

§ 1.• Os demais alumnos, actualmente não contribuintes, 
que passarem dos referidos numeros de alumnos .. gratuitos 
aqui fixados, pagarão a pensão por inteiro; porém, no caso 

· de vaga no numero de .gratuitos, terão pref'€l'encia, respeitada 
a ordem acima designada. _ . 

§ 2." O pagamento das pensões dos alumnos do Collegici 
Militar do Rio de Janeiro e dos de Barbacena e Porto Alegre 
será feito nas sédes dos respectivos collegios para· attender 
ás de'spezas_ com os mesmos, conforme -o regulamento dos 
institutos de ensino. 

Art. iO. O Gbverno aproveitará naregencia de turmas, que 
resultarem do parcel!amento das aulas nos estabelecimentos de 
ensino militar do Rio de Janeiro, os professores em disponi ... -
bi!idade, respeitadas_ as respectivas especialidades_ - , 

Art. 11. Ficam reduzidos a tres os seis auditores da 9•. Re ... 
gião Militar e Departamento da Guerra (comprehendendo a: 
s• Região), assim distribui dos: dous para as auditorias das 
8• e 9• regiões e um para o Departamento· da Guerra. 

Art. 12. Os actuaes. auditores dà 9• Região e Departa ... 
rrlento da Guerra serão conservados, não. podendo ser pr.een-< 
chidas as vagas, até que se consiga a reducção approvada. 

A!,'t. 13. O Governo providenciará no sentido de completar, 
mediante sorteio, o effectivo de guerra das unidades militares 
PlOS campoos de manobra, vencendo os conscriptos, além du. 
etapa, a gratificação de 125 réis diarios para limpeza, durante 
as manobras, que não excederão de 30 dias. · · 

Art. :14. Na vigencia desta lei, o Governo transferirá parru 
os Mrpos -da mesma arma e da mesma região militar as praças 
das companhias isoladas e dos pelotões de estafetas e sujcit.nr(v 
todos os corpos de cavallaria á inspecr;ãci de um official general -
com a denominação de inspector geral da ·arma. · . 

Art. :15. Fica ,extincto o quadro de dentistas do Exercito, 
mantidos os actuaes. · · . 

Art. -16. Fica extincto .o- quadro de picadores, incorporados 
os actuaes no quadro dos veterinarios. 

Art. 17. O Governo providenciará para' que os comman-. 
damt.es das unidades que guarnecem a~ fortificações da Republica' 
seJam ao mesmo tempo os commandantes dessas fortií'icarJõos, 
ovitanêlo assim di.lalidade dr, commanclos· e :po.gament.o •om du
plicata de gratificações de postos por uma mesma funcçúo· •. . ' ' . 

,, 
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:Art. 18 .. Nenhum official do Exercito poderá ser promo
vido por merecimento sem' que tenha, pelo menos, um anno 
de effectivo exercício no seu posto; .essa disposição será exe
cutada sem prejuízo das disposições legaes relativas á e:x:!gencia 
de interstício e de quaesquer outras. · 
, Art. 19. Fica limitado o quadro supplementar aos generaes 
que exercerem ou forem nomeados para os car:gos 'vitalici·os. 

Art. 20. ~ica permtitido ao Governo vemder os productos 
das fabricas de polvora do Piquete· e da Serra da Estrella, 

· . especificando a receita e applical-a em beneficio dos referidos 
estabelecime.ntos. . · · 

Art. 21. O Governo aproveitará nas vag'Bs que se derem 
no Hospital Centra] do Exercito os funccionarios addidos dos 
hospitaes e:x:tinctos, de accõrdo com a lei da despeza para 1915. 

Art. 22. Os medicamentos fornecidos a officiaes e a func
ciGnarios civis do Ministerio .da Guerra serão pagos em .folha, 
sendo expressamente prohibido o fornecimento gratuito, quaes
quer que sejam os pretextos para a sua requisição. · 

Os exames e analyses feitos no Laboratorio de Bacterio
logia serão tambem descontados em folha, segundo uma ta
bella de precos que deverá ser pelo mesmo organizada. 

Paragrapho unico. As importancias .recolhidas á Directo
ria de Contabilidade da Guerra para pagamento de medica-

. mentos fornecidos a officiaes e funccionarios e dos exames, 
que mensalmente são entregues por essa Contabilidade ao Mi
nisterio da Fazenda, deverão ser escripturados sob o. titulo de 
~Despeza a annullar:r., na respectiva verba para que tenha 
applicação. 

Art. 23. Os es·criptu'I'arios,· amanuenses, auxiliares ,de as
cripta e f8Uardas das escolas militar.es de ensino superior terão 
respectivamente as designações de '[)rimeiros, segundos, ter
ceiros officiaes e inspectores de alumnos, mantidos os mes
mos vencimentos que actualmente percebem e sem direito á 
transf erencia . 

Art. 24. Aos officiaes promovidos ou graduados serão 
a,bonadas, mediante requerimento, as seguintes importancias, 
para serem dcs·contadas pela decima parte do respectivo soldo 
mensal: · · 

De segundos tenentes a · éapiltães .•...• : • .••.•. 
'De majOres a·· eoroneia ........................ ~ ..... 
De generaes · .... ·. ~ ....................... · .. · 

eoo$ooo 
800$000 

1:'200$000 .. . 

· lDevenêo, porém, das quantias adeantadas, serem abati-
das as dividas que tiverem com a Fazenda Nacional. . 

Nenhum outro abono previsto em lei se fará sinão sob 
condição de pagamento integral dentro do nnno corrente. 

Art.. 25. Na vigencia desta. ·lei sómentc serão permittidas 
consignações até dous . terços do soldo ou ordenado, que :forem 
estabelecidas por ofl'iciaes e funccionarios civis ás suas fa
mil.ins, n .instituicões que, por disposições especiacs, jó. go
sem desse direito, mantidas as actuaes que nilo estejam c~ra~ 

.'. 
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prehendidas naquellas concessões. lcgaes, até se liquidarem: 
\Sem proJ~-ogar,ão de prazo nem renovações. . . . 

Art. 2ii. Na vigeneia dit pl'fJSent.e ,JeJ, nenhum offiCial 
]JOder(t receber mais de uma ajuda de .custo de um Estado 
para outro ou para a .Capital l~ederal, salvo por motivo de 
promoção e consequente transferencia. · 

Ar L. :!~i. í~a vigcncia da presente lei não serão chamados 
a serviço dos 'consell1os militares tls o.fficia.es .re'formado;s, 
devendo tambem as vagas que estes deixarem nas repartições 
militares,· por morte ou demissão voluntaria, se~ preenchi
das por officiaes effectivos do Exercito,, . 

;A:rt. 28 .. eontinua em vigor a doutrina 'do art.. 3" da 
lei n. 1.687, de 13 de .agosto de 1907, para paga-mento âos 
soldos devidos aos voluntarios e relativos aos exemicios anM 
tel'ÍO!'·eS ÚS datas dos reconhecimentos dos direitOS dOS alJU• 
didos voluntarios aos soldos vitalicios em questão, ficando 
prorogado o pra.r.o para habilit'acão de que cogita o avt. 2"'· da 
mesma lei. 
· Art. 29., Ficam supprimidas, por contravirem á lei do. 
ve'n·cimentos milifares, e salvo tão sómente os direitos adqui
ridos reconhecidos pelo Poder .Tudiciario, todas as gratifi
cacões especiaes que, a titulo diverso, ainda percebem offi
ciaes no desempenho de í'uncções de caracter militar ou que 
se prendam a estas, sendo que os officiaes do E;xercito, no . 
desemp·enho ele funcções technicas, poderão perceber, durante 
o tempo em que estiverem em servico, afastados das sédes do 
Ruas commissões, uma diaria, que lhes será arbitrada pelo 
.~Iinisterio ela Gu~rra. · . . 
. 'Gamara dos Deputados, 23 de dezembro de 1914.-As
tolplw Dnt1•a Nicac'io, Presidente,....,.. Antonio Simeão dos Santos 
Leal, 1 • Secretario.- Annibal B. lle Tolerlo, 2• Secretario in-
terino.-.'\.' Commissão de Finanças.: · · 

N. 98- 1911 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unioo. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a ai:! rir, pelo Ministerio da Justiça e N egocios Interiores, o 
er.ed1~0 de 785:977$633, supplementar :."1 verba 15• «Policia do 
D1s.trwto Federal», do art. 2' 4'tlei n. 2.842, de 3.dc janeiro 
ultimo; revogadas as disposições e.m· contrario. 

Camarn. dos Deputados, 23 de dezembro de ·1914,. -
'Astolpho Dutra · Nlca.cio, Presidente. - Antonio Simeão 'do.s 
Santo,~ Leal, 1" Secretorio. - Annibal B. de Toledo, 2' Secre-
tario interino. - A'. Commissão de Finanous. · 

N .: 99 ..... '1914 

· O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente 'da RepuhHca nutorizado 

P,· abrir, pelo r>1inisteriQ Q!l Guer~~. ··o creditq especial (!<> 
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6 :DOO$, põ.rn: oceorrcr ao pagamento de ve.ncimentos devidos 
n . Agrippiniano. Barros, professor ~o cxtmcto ~rsena! . de 
Guerl'a da. Bah1a, actualmente add1do ao Hosprtal M1htat: 
daquelle Estado, relativos aos annos de 1.DU a :1914; revo~ 
gadas as disposições em contrario.; 
. . Camara dos J?ep\)tados, .23 de dezen1bro. de . i 9!.4 . -
Astolpho Dut1•a Nwacw. PreSidente. - .4.ntomo S·~meuo elos 
Santos Leol, i" Secretario. - Annibal B. de Toledo, 2" Secrc~ 
tnrio intor i no. - A~ Commissã-o de Finanças. . . . . . . . . 

N. 100- 1914 

. o Congl'CSSO. Nacional resolve: 
:Arf.igo UUÍC(). :Fica o Presidente da Re)mblíc:i autorizado 

a abrir,· pelo 1\!inisterio da :Fazenda, o credito especial de 
26:268$:114, para pagar o que for devido ao Dr .. Luiz Alves 
Pereira. em virtude de sentença judiciaria; revogadas as 
disposições em contrario . · 

Camara dos Deputado~., 23 de ·dezembro de i !li-i.: -
'Astolpho Dut1•a 1\'icaC'io .. Presidente. - Antonio Simeão i:los 
Santos Leal, i • Secretario. - Annibal B. de Toledo, 2• Secre
tario interino. - A' Commissii:o de :Finanças. 

N. :!Oi - '1914 

O Congresso NatCional resolve:· · · 
· · Artigo unico. Ji'ica o Presidente dâ Republica. auíorizado 
a: abrir. pelo Ministerio da :Fazenda, o credito extraordinar.io 
de 5:000$, para occorrcr ao pagamento devido a. Raymundo 
Augusto Maranhão, de accôrdo com a escriptura publica la
vrada .em notas do tabellião Damasio de Oliveiro, desta Ca
pital, em 16 de abril de :19i3, livro 1.0~. fls. Si verso; revo
gadas as disposições em contrario., 

Camara dos Deputados, 23 de dezembro do 1914. -
'Astolpho D1ttra Nicacio. Presidente. - intonio Sinteúo {los 

. Santos Leal, i" Secretario. - .4.nnibal B. de Toledo, 2• Secre-
tario interino. - A' Commissão de Finanças. · . . 

, • ,~ , :·, , • • ,. r , :, ' ·r • 

Dois do Sr: :.\Iinistro ·da :Fazenda, transmiLtindo as ·men
sagens ·I!·Om que o Sr. Presidente ·da Republica restitue dois 
dos autog·raphos das resoluções •do Congresso Nacional, Ra.nccio
nadas. que abrem ao mesmo .ministerio os crcditos de 355$1'00 
e 172~·500 para pagamcnLo ao Dr . .Toão Vieira de Araujo e :An
tonio Gomes, em virtude de · sentcnoa ,judiciaria.- Archive-sc 
um dos autogra.p!Jos o ·remetta-se o outro {t Camara. dos Depu- . 
lados. . · 

. Um do Sr. Presidente elo Tr ibunnl dê í\ppeilação i:! e Senn::i 
i\Iadureira, oJ'ferr.crmdo dois exemplares impressos dos Accor~ 
ditos do mesmo tribunal, referentes nos nnnos de 1POS a 1912, 
..... Inteirado, · · · · · · 

' 
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Um do Sr. Pnulin:o· .d•fll Mello, presidente .do Sup·erior Tri
bunal· de Justil)a do Arnazonas, agradecendo a remessa dos 
exemplares do Codigo Commercial, em estudo no Senado. -
Inteirado. . 

Um do Sr. Ministro da Viacão, prestando inform!lcões 
favoraveis relativamente ~ proposi~ão da Camaxa dos Depu
tados ora em ·estudos na Commissão de Finanças que appro
va o 'contracto calobrado pelo Governo com a Companhia Nar
cional de Navegaoão• Cosúeira, para )lm servioo regular de· 
navegação entre. portos nacionaes. - A' Commissiilo de l!"i
nancas. 

Requerimento do Sr. Jeronymo Emiliano da Silv;a, enge--. 
nbeiro civil, pedindo preferenci·a para contract.ar com o Go
verno a · construcção de edifícios publicas destinados aos ser
v,ços que se acham installados em pnadios parti·culares. -
A' Commissão da Finanças. · 

o Sr. 2" Secretaxio ·Pr.ocede á leitura do seguinte 

PARECER 

N. :175 ~ 1914 • 

Ao estudo da Commissão. de Poderes do· Sanado foram 
presentes 73 authenticas da eleioão realizada no dia Hl d-r: 
novembro piiOfX!imo findo, no Estado de Sergipe, para, preen
chimento da vaga aberta vela renuncia do Sr. g>eneral Manoel 
Presciliano de Oliveira Valladão .. · 

O resultado apurado na S·ecretaria do SenQ.do é o se
guinte: 

Votos 

Dr. José Joaquim Pereira Lobo ...• , .....•..••.•. · - 7.193 
'A acta da apuraoão da eleição foi transmittida po,r tele-

:;r.amma. · 
\Della consta, ter ~ido apurada de uma duplicata da 1• 

;:oeçãio d·a Japaratuba a authentica. que dá ao candidato 1:15 
votos, razão DOI' que f·o·ram esses votos computados na apu-
x·aoão da .secretaria: . . , · . 
· . Não• t-endo havido II'regularidade alguma no pleito, . nem 
r:ontestaoão ao diploma expedido áquelle aandidatq, é a Com-
missão de parecer: · \ 

1•, que sejam approvadas· as eleii:;ões realizadas em 1.9 de 
novembro do corr.ente anno no Estado de Sei'gipe para preen-
chimento da vaga existente no Senado; · 

2•, que seja reconhecido c proclamado Senador da RePti
l.l.lica pelo referido Estado o Dr. José Joaquim Pereira Lobo' . 

'Sala das Com missões, 23 de dezembro de 1 !l~ik. - Bm·
nrm~o Monteiro, Presidente. - João Lniz Alves, Rel:ll,or. -
:;r:aumnnrlo rlc Miranda. - · Mulon Bapt-ista. -· Wal{1'edo "Leal., 
- Auuust'o de Vaseoncellos, -~ imprimir .. : 

! 

• 
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São novamente lidas, postas ·am <Hscussãlo·, qu& se en
cerra sem debate, ficando adiada a votac;ão por falta de nu
mero, as seguintes redaccões finaes: 

Do projecto do Senado· n. 14, de• 1914, que autoriza o 
Governo a considerar promovido ao posto de 1 • sargento e 
re~ormado no mesmo posto, ··na data desta -lei, o cabo Fran
c-ióco Manoel de Almeida; 

E das emendas do Senado ás pr.oposic;ões da Gamara dos 
Deputados: 

N. 43, de 1914, que abre, pelo Ministerio do Interior, I) 

credito de 20 :399$996, para pagamento a officiaes aggregado~ 
da Brigada Policial; · · 

' N. · 8, de 1913, que manda :reintegrar a Lucas Antonio Ri-· 
. lleiro 'Bhering, no Jogar de, chefe de secoão da Al~andega do 

Hio de Janeiró; · 
N. :ss,~ 4e 1914, que abre o credito de 24:007$437, para 

pagamento ·ao. 2• tenente Pedro H~~rigues Barroso1 em vir
tude de sentenca 'judiciaria. 

O Sr .. Aguiar e Mello- Sr. Presidente, para o parecer 
que acaba de ser lido, reconhecendo Senador pelo Estado de 

·Sergipe o Sr. José Joaquim Pereira Lobo, peco a V. Ex. que 
·consulte a Casa si concede urgencia, afim de que se,ia elle dis
cutido e votado immediatamente, visto não ter· havido eontes-

. tação alguma. · 

O Sr. Presi~ente- Ainda não h a numero na Casa para 
s-er votado o .requerimento .de V. Ex.; logo que tal aconteça, 
súbmetterei á considera(}ão do Senado o requerimento de ur
gencia formulado ·por V. Ex. 

~rem a palavra o Sr. HercJlio Luz. 

· · O Sr. Hercilio Luz- Sr. Presidente, sem 'desejar fazei-o, 
forc;ado, entretanto, pelas referencias ao meu nomê, referen

. c ias feitas não s6 nes-ta, mas, tam:bem. na outra Casa do Par
lamento, sou obrigado a dizer o. que de real existe sohre os 
1'ar.itos narrados, e em que eu fui. p'arte. · 

Em dias. de janeiro. por occasião dos graves aconteci
mcn.tos que se desenrolavam no paiz, principalmente no. Es
t.ado da Bahia, tive occasião de me encontra.r .com o Sr. 

·Dr. Galeão Carvalhal, então chegado da capjtal de S. Paulo, . 
no desempenho de úrna lnissão de .alta relevancia, do governo 
daquella unidade da Federaoão, junto ao Presidente da Re
publica e aos chefus da politica nacional. . 

O Senado e o paiz sabem que eu era, fui e sou um ver
dadeiro ·parUdn.rio da Republica civil. Com S'rande pezar meu, 

1 no cump1•imo:nto de um dever de consciencia,. afastei-me de1 
amigo;; aos quaes me- ligárn por uma série de actos de solida
riedade recipt·oca. para ficar então com as minhas idéas, en
yolvendo-me no. campanha então brilhantem~I;~t~ dirigida pelo 

• 

' 
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ôisth~cbo ibrnzileiro·, o nosso eminentissinw collegif, sr. con--: 
s&lheJro Ruy Barbosa, campanha. a que se juntaram ·OS es
forços <lo governo de S .. Paulo. · . · 
. Naquelle momento, ·enLendeu 0 Dr. Gnlefi.o Carvalhal 0.!'1. 
procurando me l'allar sobre n ,missã1o que aqui o :trouxera, 
perguntn.r si me ser i a passivo! promover o encontro entre 
S. Ex. e o Sr. general I"inh.eiro M1acliado . 

• Jít entiio, Sr. Presidente, eu raras: vezes me en1contrava 
:com. o meu eminente amigo, a não ser aqui nesta Casa. Os 
~contccimentos politicas, a minl1a ·n,ttitudc ... tinham mp .pri
vado elo ,praz·er do seu convivio dlnrlo; mas, comprehendendo 
.que ha.via realmente necessidade em facilitar aquiUo que se 
me pedia, não trepidei cm procurar um amigo commum e, por 
sen intermedio; proporcionar o encontro,.- o .que effectiva
imonte se deu. E' passivei que o estado de espirita de S. Ex., o 
Sr. Dr. Galeão Carvalhal, naquello momento, bastante per
turbado, hnstan.to acabt•unbudo pelos aconteciment().s que 
I'Dtí1o se desenrola.vnm, l.ivesse concorrido para que ·S. Ex .. 
lJlfio conservasse bem a memoria .no tocanue a esses factos, 
para rcproduzil-os hoje, tal qual se deram. : 

1'nnf.o S. Ex. vinha encarregado de procurar os chefes 
ela politica nncionn.l CJuo, uq,ui nes·tn Casa .• em npa!lle ao dis .. 
•'.Ul'SO nnte-hont.mn pronunr..i::ido pelo illustre r.epJ•esent::mtr. do 
mo Gr:mde do Sul, G nosso dis.t.ineto collegrt.o St·. Dr:· Ado!-
pllo Gordo, disse o ·seguinte: · 

«Eu 'di<s·se n V. Ex. que, no mez de janeiro de 1912, 
Jogo que· chegou a S. Pa.u!G .,a noticia etc ter ·sido bombar:
dcada n ·capital ela Balriu, o presidente dnquelle Eslado, d':l 
ar.córdo com os 'chefes do Partido Republi.cnno Paulista, in
cumb'iu o Sr.· Ga!.cilo Carvalhn I. então leadei- da ])ancncl::,· 
na Cmnnrn dos Deputados, de vir aqui, nüo 'só para protestar. 
por·nnto o Chefe , da Nncfto e perante o che<fe da situa cito do- , 
minante. contra nquelle gra.ve utLentndo, como pum pedir-lhos 
providenc:ias immedimlns, no sentido de serem rc•iif:abelccidlti'J 
n l!i a ordem, const-itucional e o direito.~·. 

E' o Dr,. Adolpho Gordo cJuem -assim se refere ú incum
JJoncia t.rar.ida de S. Paulo pelo Sr. Dr. Galeão de entender-so . 
r:om o chefe da politica nacional. . . 

Ind'eJ.i:>.mentc, Sr. PI·csidente. nem sempre os i.ntuitos pa
trioLir:os, com que .sempre agi nnquelle momento, foram com
prt\hondiào~ e devidamente. interpretados. Em mais de uma 
occasião, a -minh::t acção, desinteressada, dedicada e solicila, 
foi mal ;julgada. Na vida politica, Sr. Presidente, 'W- nunca 
;joguei com il minl1a pogicüo, nem ·com as minhas rela()ões, 
p:ira servil• a interesses indiviàuaes meus ou de· minha fa
milia.· Sou um politico que se fez no ambito estreito da sua 
tcri·a, pE>quena, mas. nlH acatado, re~peHado c·estimado •. Nesta 
Cnsa, os meus collogas sabem perfeitamente qual t.em sido a 
minhn attitude: reLPaida, mod~.sta, mas di~a .. Servi, naquello 
momQnto, aos lnteersses (la missão de qur;- vinh~. encar~egndo o 
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Sr.. P:aleüo ·Car·valhal, l)or·que entendia, então, como entendo 
lloje, que devemos, por todos os motivos, sendo, sem duvida, 
(I mais g·r·ave,. o m:ús sério delles, a honra n:wional, evitar 
os attentados que se deram na J3allia e em outros Estados da. 
J!'ecterar.Uo. 

EÚ não sou dos que ill.fJ!llaudem, 'hoje, aquillo que eou~ 
demnaram h ontem. Es estou, Sr. l'residente, onde sempr·o 
estive, com a causa da ordem, da legalidade, com a causa 
constitucional. Não admitto nos Estados inte1·vencões CJUC não 
sejam as intrevenoões legitimas •. Não favoneio, não lisongeio, 
a forca, .nem quando ella serve aos meus interesses, nern 
quando serve aos interesses r.kls ·meus adversarias. Absoluta~ 
mente, não. Fui solicitado para Lambem collabor;ar na sal~ 
vaoiio do meu Estado. Nessa occasiüo eu me achava ·em di ver~ 
gencia, podia ter afagado pretenções; mas repelli o convite, 
:porque entendi, como entendo, que só aos homens políticos, 
aos verdadeiros repr·esentautes da opinião dos Estado~. cabe, 
dirigil-os e fazer nelles a sua po'litica .· 

E' ·com grande ,constran~aamento ·que. impeço, por alguns 
instantes, o Senado de ouvir a palavra, que tanto nos P.I:endo, 
que tanto nos encanta, do nosso eminente collega, Sr.: con
selheiro Huy Barbosa. i\ias não deixar·ei a tr·ibuna, SI·. Pre
sidente, sem dirigir-me a S. \EiX., dizendo-Hre que foi com 
.profunda dô!\ coro profunda emocão, cjue ao entrar n.este re
cinto; ante~llontem, ouvi 'dos labias de s. Ex.· um aparto 
JJUO, si eu não tivesse .a consciencia de que· sempre cumpri o 
meu ctever, me teria humilhado. Não sei com que 'intuit() 
S.; Ex ... disse que tambeur conhecia o Senador Hel·ci!io Luz.: 
S •. Ex.: conheceu~me, ao seu lado, propugnando llOr uma causa 
que nos era commum e que tão ' ardorosamente dirigia.1 !Na~ 
quella época, eu jú occupava uma càdeira nesta _Casa, era con~ 
uhecido no :paiz, tin'ha uma posição definida na sociedade o 
uma somma de s ervicos que embora insignificantes, e1·am; 
IJl'estados com dignidade á minha l)atria •: · .. · . 
· Era o que tinha a dizer.: ,(Jllttito·bem; muito, .bem.); . ·, 

/. 

·O· Sr .. Presidente- Continúa a discussão do requer·iment.Q 
. do Sr. Ruy Bar·bosa requisitando cópias dos documenf.!>s r•cf~ .. 

l'cntes á expedicüo do SatelUte. (Pausa.) _ 
~ncerracla a discussão e adiada ~ ~·olar;ão.: 

O Sr.· Pr~sidente- Continúll. o C:1.1Jediente •. T.em a pa.o 
lavra o Si' •. Sena(\or Ruy Barhosa •: , 

O Sr. Ruy B~rhosa- Sr .. Presidente, eu pergunto a V. 'Ex, 
·pelo meu requerimento. Declarei hontem que só i'allat'ia de4 

pois de encerrada a discussão e votado (I meu l'equerimeuto, 
porque não queria contribuir para a continuação do debato, 
que estava inteiramente 1'ór~ ·do assumpto, p_ara qu(l ~lle não. 
fosse immediatamente resolvido •• ... '. . 

O. Sn. •PRESIDJDN'.rE-RealmenLe o requerimento de V. Ex., 
~~D.f.Q u~ mat~z:~as que aQal~am r.I.~ .~!).~ ª !S.Uit .clJe~~§~ã!>. Q.:(!!l.~.r.x~4!1, 
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seriam votado~! immediatamente se tivessemos numero.na Casa, 
o que não. se verifica. · ·-"" 

O Sn. RuY BARBOSA- Em todo caso, Sr. Presidente, eu 
não posso falia!' sinão depois do ence!'ramento da discussão, 
porque se fosse usar da palavra sobre o assumpto, daria lo,gal.' 
a respostas que eterniza!'iam o debate, encerrando-se, talvez, 
().Congresso sem que o meu requerimento se pudesse votar. 

O SR. PRESIDENTE- Peco a V. ;EX •. para considerar que 
a discussão do seu requerimento já se acha encerrada .. Logo 
que haja numero,, embora .esteja o orador na tribuna, pedirei 
licença para procederá votação. V. Ex., entretanto, se. julgar 
conveniente, póde fazer uso da palavra. 

' 
O SR. EuY BARBOSA- Agradeço muito a V. Ex. As obser

:vacõos, comquanto ligeiras, feitas pelo nobre representante 
do Estado de Santa Catharina, consumiram o tempo bastante 
para que eu perca quasi meia hora do esti'icto prazo que me 
é 1:eservado no expediente. 

Fui alvejado aqui, durante quatrl) dias, pelos discursos 
do nobi'e representante . do Estado do Ril) Grande do Sul e 
do nl)bre Senador por 1\fatto Grosso. E' natural que em 
menos de tres sessões não pl)ssa responder a uma artilharia 
tão pl)derosa. Prefirl), portanto, S~. Presidente, para me não 
reduzir hl)je a um pedacinho de discurso, que desde já V. Ex. 
me considere inscripto no e::~.."Pediente da primeira sessão e 
das immediatas. Peco per.dão, pois, aos meus collês-as de ter 
de occupar a sua attençãl), por duas ou tres sessões. Suppli- _ 
co-lhes para isto a sua benevolencia. E' forcado que lhes im-. 
IJonhl) esse :Sacrifício.. · · · · · · 

...... 

O Sr .. Presidente- V. !Etx. fica desde já inscripto. 
· Já ha numero no recintl). Estão presentes 32 Srs. Sena

dores. Vn.e-se proceder á votacãl) di) requ'erimento de. urgencia 
do 'Sr. Senador Aguiar e 1\fello, para que entre em discussão 
immediatamente I) parecer da Commissão de Poderes, lido no 
-~~. ' . 

:Approvada a urgencia. 

llLEÍÇÃO DE UM SENADOR POR SllRGIPE 

. ' 
Discussão unica do parecer da Commissão de Poderes 

ú. 175; de 1914, sobre as eleicões realizadas no Estado do 
Sergipe, 111) dia 11~ de novembro ultimo, para preenchimentl) 
de uma v3/A'a do Senador, aberta pela renuncia do Sr. O li-.. 
veira Valladão• e opinando que seja reconhecido ·Senador da 
Republica, pelo referido Estado, o Sr. Dr. Joi'to Joaquim Pe-
reira Lobl). '·' . 

E~~rada .. 

\ .. 
' 

• 
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. São approvadas as seguintes conclusões: 

I. Que sejam approvadas as eleições realizadas em 19 de 
novembro do corrente anno, no Estado de Sergipe ,para pre
enchimento da vasa existente no Senado Federal; 

. · II. Que seja reconhecido e proclamado Senador da Re
publica pelo referido Estado o Sr .• : Dr .. : José Joaquim Per~ira 
Lobo.: · 

' } . . 

o Sr. Presidente- O Senado aeaba de reconhecer e eu 
proclamo · Senador da llepublica pelo Estado de Sergipe, o 
Sr. Dr. José Joaquim Pereira Lobo . 

• 
- O Sr.· Ag.uiar e Mello . (pela ordem)- Sr. Presidente, 

achando-se na ante-sala o Sr. José Joaquim ·Pereira Lobo, 
.que acaba de. ser reconhecido e proclamado Senador pelo Es
tado de .. Sergipe, peço a V .. E!x. se digne nomear a com
missão que deve acompanhai-o ao recinto, afim de ![)restar 
o compromisso constitucional e tomar posse . 

. 
O Sr... Presidente -Nomeio para essa commissão os Srs .. 

~~guiar· e Mello, Pires Ferreira· e Lauro Sodré. · • 

· · (lntroduzid~ no recinto, coin as formalidades reuimentaes; . 
Jl1'esta compromisso e toma assento, o Sr. José Joaquim Pereira 
Lob~.). · · . · 

. O Sr. Presidente~ Vae-se proceder a vutacão do reque.:. 
rimento dé informações apresentado pelo Sr.. Senador RliY: 
Barbosa. 

' 
O Sr. Ruy Barbosa (pela ordem)-Sr. Presidente, eu de-

clarei ao Senado que em attencão ao voto de alguns dos 
nobl'es Senadores, retirava os itens lf.• ·e s• do meu requeri
mento .. 

. 
O Sr. Presidente -:Os· senhores que approvam o reque

rimento de informações apresentado . pelo. Sr .. Senador Ruy 
Barbosa,· com excepção dos itens 4• e 5•, que S. E..:. acaba de 
retirar, queiram levantar-se. (Pausa.) · .. -

' . 
Foi appro 1•ado. 

E' rejeitado o requerimento do Sr. Ribeiro de Brito para 
. quo se.i a publicado no Diario Of/icial um seu manifesto cli

r%'ido' á Naoão • 

.'São successivamente approvadas as redacções 'finaes 'do 
P.roJecto do Senado- n. 14, de 1914, e das emendas do Senado 

· . ás proposições' da Camara .dos Deputados n. 8, de 1913, e 
3fl .e .oiS do corl.'ente anno. · · 

' . . '. . . . . ' . "' 

• 
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Yo!.at)ão, 1'm :!" discussão, ela _proposif.;_ã~ da. Gamar~ t!,os 
Deputado~. u. ti!J, de :l!H\ que abre, pe,lo i\lJnJsterio d~ Vmcao, 
o credito de 51. GSG :000$, para sal!~luxer compromissos das 
Estradas de J!'crro Gentl·al, Oeste de ·Minas e CL·uz Alla ú l!:_oz · 
do Ijuhy, e dá outras providencias. 

ApJ;rovada. , 
E' rejeitada a emenda -do Sr. S(t lfrcl!·e. 

O Sr. Rayniundo de Miranda (pela orde·m) requer e Q Se~ 
vaclo concede llispeusa de interstício imra n 8" discussão.. · 

Votae.ão, ~JJJ 2" cliscussrw,· da pl'oposit~üu da Camam dos 
Deputado~. u. 8'5, de ·HJI!!, que abre, pelo 7\linisterio da Fa
zenc/u, u ct·cdito de liDS :577$1.80, supplernentar ú ver·ba 12"-:
lwprcnsa Nacional c Diario O{['ici.al- do m·t.: 70 qa lei n. 2.8~2, 
do janeiro do corrente anno •. 

"\pp!·ovudu. 

o Sr. João Luiz Alves (pela o,:de·m)' requer c o S.euado . 
coucecle uispeusa do interstício rmru a 8" discussão., 

E' annunciada a votação, em 2• discussão, a proposicilo' 
,ja, Gamara dos Deputados, n. 72, do 1014, ·autorizando o 
I•re.>idente da Republica a enLrar em accôrdo com os act.ua:~s 
contractantes das constrU'cções de estradas <}e ferro, para a 
x·evisão dos respectivos contractos, nO· seníido de .reduzir· os 
encargos do Thesouro .. 

O Sr. Presidente - Do accôrdo com o Jte:gimento a Com
missão de :Piuanr"us deve dar~ parece!' verbal a 1res·peito ·-.des.ta 
Qm(;lnda.. · 

O . Sr. A. Azeredo- Peoo a palavra !leia Ol'dem. 

O Sr. Presidente- 'l'em a palw·a pela o1·dem o Sr. ~ze~ 
l'edo. · 

O Sr. A. Azeredo (pela o1·tlem)'- Sr. :~>residente, a Coro
mi:;siLo de Financas foi unanimo 'Cm dar opinião a respeito da 
proposioão que ora vae ser submetLida. ao voto do Senado, e, 
si bem que· a emenda apl'etsentada. pelo honra di) Senador 'do 
Districto Federal não implique na rejeicão da propos~ciiiO, 
lJenso, pa!'u que a matilria princif{lal vinda da Ca.mara. doa 
DepuLnrl,os siga os tramites legues ·que a emenda. da S. Ex •. 
não deve merecer o assentimento do Senado. Devo meamo 
dizer. que o Governo se interesi>a immensam:ante pela appro- · 
vaçãll . dessa proposição, por isso qU'e a sua a.pprovacãlo não 
~mplica prejui,zo parOJ a idé.a; l~mbr!lda e C.O!llSJl)JSt!l!l~~a~ ;n~ 

I. 

• 
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emenda do . honrado Senador em rela~.ão á reorganização 
desses serv1ços. · 

Nessas condicões, em nome da. CommissiLo, . penso que a 
emenda de S. Ex. deve sru· rejeitada; por desneccessaria. 

· O Sr. Sã Freire (*) (1Jal'a encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, penso que o SenaJo ainda não 'ap.prehendeu 
bem. qual o effeito da emenda que tive a honra de offerec.er 
á proposil:;ão em votação. · · 

A proposição diz : 
· «lrica .o Governo autorit:ado a enlrar em accõrdo coro os 

actuaes contractantes das constJ.·uc(lões, concessionarias e ar
·rendatarios -do estradas de ferro, coro o intuito de reduzir os 
encargos do Thesouro, podendo proroi;àr o prazo para a con
clusiio das obras ou suspender as mesmas, modificar a: fórma 
dos pagamento&, sem que disto advenha auguíento de- onus 

· para o Thesouro, supprinür a coristrucr;i1o de linhas ou tre
chos de Iinnas e limitar da melhor fórma a responsabilidade 
do mesmo 'l'hesouro, no maximo aos onus ·até agora decorreu--

-- tes, etc.» · 
- Quer dizer, Sr·. P resirlente, que o Governo fica autorizado 

a entrar em accôrdo com os actuaes contr·actantes das con
struccões, para alterar 'Os contracLos ou fazer novações de 
contractos. Pois bem; a lei votada este anno pelo Congresso · 
Nacio.ial dispõe o seguinte: · 

«<•'ica o ·Presidente -da- P.er.mlllica autorizado a mandar 
revêr, · s~m a faculdade de fazer novaoões, todos os contra
ctos celebrados desde 1900 até a data desta lei, sómente para 
o effeito. de provocar a annullação dos que não guardem ou 
excedam as autorizações legaes, ou contenham vicias sub
stanciaes e· fazer. cessar todas as obras que estiverem sendo 
executadas por administração.) 

Pergunto: não es.tará. uma lei em desaccllrdo com outra ? 
Si o Congresso mandar agora .fazer a novação de todos os con
tractos, sem distinccão alguma, não terá, ipso (acto, revogado 
a disp-osição da lei que manda rev-er os contractos sem ·a fa
culdade das novações ? (Pausa.)· 
. São estas as duvidas que pairam no meu espírito. O 

Congresso Nacional por uma 'lei determinou que fossem 
examinados os· contractos sem a faculdade de hovacão, ·e agora 
manda que se fa(la a revisão de. contractos com a faculdade 
de novacão, sem fazer distinccão de contractos que tinham 
vicias de nullidades substanciaes, e· que determinem acções 
judiciaes ou decretação ex--i:Jfficio de sua nullidade. 

A questão, por conseguinte, parece evidentemente clara. 
Si fosse· estabelecida a excep(lão para todos os contractos que 
tivessem, v•icios · ·substancines de nullidade, então, sim; as 
duas· leis estariam .perfeitamente do accórdo. Nós tem-os uma, 

...... . ' 
(*) .Este discurso não l'oi revisto pelo orador . 

. Vol, Vnt 
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que foi revogada; o projecto da C amara PUI'·eoe quo implioi'-
tamerite nevoga a outra lei. · · 

Avento esta questão, muito propositalmente; entretanto 
o Senado ,julgará comó achar mais conveniente: rejeitaildo a 
emenda si julgai-a desnecessaria, isto é, que a approvação do 
projecto não importe em revogaoiio da lei a que acima me re
feri e deste modo dou conheci.mento ao Senado desta minha 
duvida. · 

E' tudo quanto tinha a dizer e o fiz no mais curto prazo 
que me foi passivei. 

E' approvada a proposição o rejeitada a emenda do Sr. 
Sú Fl'eire. 

O Sr. Bernardo Monteiro .(pela ordem) r~quer e o Senado 
concede dispensa do 'interstício para a 3" discussão. .• 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 77, de 1914, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito especial de 206$850, para occorrer ao paga
mento devido a Antonio Teixeira Netto, em virtude de sen-: 
tenca judiciaria. 

Approvada. 
Votação, em 2' discussão, da proposicão da Camara dos 

Deputndos, n. 70, de 1914, concedendo a Antonio Cardoso de 
Amorim, 2• escripturario da Delegacia Fiscal' do Thesouro, 
no Estado da Bahia, um anno de licença, sem vencimentos, 
para tratar de seus interesses. ·· 

Approvada.-

HOSPI~'AL CENTRAL DO EXERCITO 

3" ·discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 63, de 1914, qúe abre, pelo· Ministerio da Guerra,. o cre! 
dito especial de 4.\3 :796$020, para occorrer ao pagamento das 
obl'l\s :l'eitas no I-lospilal Central do Exercito. 

:\pprovada; vao. ser suhmettida á sanooão. 
' 

1 J.JCENÇA AO DR. J.OÃO NERY 

2• discussão do pro,iecto do Senado n. 18, de 1914, auto-, 
rizando o Pre&idente da Republica a ooncedt'li' ao Dr. João 
Nery, inspector sanitntiio da. Directoria Geral de Saude Pu
blica, um anno de· licença, som vencimentos, para tratar de 
st~us interesses. 

Approvado. 

O Sr. Presidente-. Nada mais havendo a trntar, vou le-
·vantar a sessão. -

Designo para ,m:Jem do dia da seguinte: 

3• discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 21, do 1914, fixando ns forcas de terra para o exercicio 

• 
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de '1915 (com pareceres favoraveis das Commissães de Ma.. 
rinha e Guerra e de F:inanças) ; 

Continuação da 3• discussão da proposir;ão da Camara 
dos Deputados, n. 42, de 1914, fixando a forca naval. para o 
exercww dll 1915 (com pareceres: [avoravel da Colltrmssão de 

· Marinlta e Guerra e offerccend(). emendas da de Fi·11anças); 

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 88, de 1914, fixando a despeza do i\1:inisterio das Rela
ções Exteriores para o exercício. de 1915 (com pqrecer da 
Comm.issão de Finanças, of!erecendo emendas); · 

s• . discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 72, de 1914, autorizando o ·President€ da Republica a 
entrar em accôrd0 com os actuaes contractantes das constru
ccões de estradas de ·ferro, para á revisão dos respectivo:! 
contractos, no sentido de reduzir os encargos do '!'besouro 
(com parecer favoravel da commissão de Fina·~~Ças); 

'- • 3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 85, doe 1914, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o · 
crêdito de 698 :577$180, supplementar ã verba 12• ...:., Im
prensa Nacional e· Diario Of{icial - do art. 79 da lei nu
mero 2.842, de janeiró do corrente anno (com parecer ta-· 
Vfll'avel da Commissão de Finanças); 

. ' . 
3" discussão da proposição da Gamara dos Deputado~. 

n. 69, de 1914, que abre, pelo 'Ministerio da Viacão, o cre
dito de' 51.680 :000~, para satisfazer compromis~o~ das Es
tradas de Ferro Central,· Oéste de Minas 11 Cruz Alta á Foz 
do· Ijuhy, e dá outras providencias (com parecer tavoravel 
da Commissão de Finanças) ; 

. ' ' 

2•. discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 80, de 1914, que approva o decr·eto n. 11.148, n·e seternb~o 
ultimo, abrindo o Lredito de 1. 500 :000$, pelo M•nisterio da 
Guerra, para occorrer ás despezas resultantes com a expe'
dicão enviada aos Bstados do Paraná e Santa Catbarina, para 
reprimir a rebellião dos fanaticos · (com parece·,• tavOTavel 
da Commissão de Finanças): 

2• discussão da. proposição da Carnara dos Deputados, 
n: · 64, .de 1914, qu.e abre, pelo Ministerio do Interior, o cre
dito de 135:()00$, ~upplementar á verba 15" - Casa de De
tenção - do art. 2• da lei orr;amentaria vigent'9 (com pa •. 
recer [avoravcl lia Commissão de Finanças); 

~ • 1 • 

2• discussão da proposicão àa Camara .dos Deputado~. 
n. 79, de 1!H4, que abre, pelo Mini~terio da Agricultura, o. 
credito d~ 75:748$385, supplementar á vPrba 2' de art. 47 
da lei orçamentaria vigente (com. parecer tavo1•avel da Com-
missão de Finanças); · 

2• discuss(!o da prop9sictio da Gamara dos Deputados, 
n. 50, de· 1914, que abre, pelo Ministerio do Interior, o cre
dito de 28:111.1$997, para occorrer ao pagamento dev!do ao~ 



·ANNAES DO SENADO •'• 

officiaes da Brigada Policial, aggregados por mo1estia no 
exerc1c1o de, 1913, e dá_ outras providencias (com parecei_! 
{avoravel da ·COmmissã0 de Finanças); ·· . 

,. - 2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 7''· de 19111, que abre, pelo Ministerio ao Intedor, o cre
dito de 999$99.6, para pagamento da grat1ticacão a que tem 
direito o tenente-coronel do Corpo de Bombeiroa, Dr. Jos~ 
Joaquim de Azevedo Brandão, como inspector sanitario . 
da mesma corporacão (i:om pa1•ecer tavoravel da ~commissãd,. 
de Finanças) ; ·' : ·r. -~1 

2" discussão d~ proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 65, de· 1914, que abre, pelo Ministerio da Guer:t•a, os cre·· 
ditos de 128:800$, para ·occoner ao pagamento de um pro
fessor. de musica, co Collegio Militar e de gratificações a. 
professor-es, . adjuntos, mstructores. coadjuvantes da .instru
coão militar, no exerc1c10 de 1913; e o •.le 268 OPO$, sup. 
plementar ú ~erba 4" - Instrucção Miln,ar· - consignação 
~Diversas vantagens); do art. 20 da lei orçamentam. vigente 
(com parecer {avoravel da Commissão de Finanças); c 

2". discussão da proposicão da Cainara dos Deputados, 
n. 59, de 1914, que abt·e, pelo Ministerio da Guerra, o. cre· 
dito de 10 :028$715, para occorrer ao J)agamento de proventos 
a que tem direito o 3argento-ajudant.e, .r·aformado, Alfredo 
Candido Moreira, em virtude do decreto n. 2 .805, de 1913 
(com parecer {aVOI'a:vel da Commissão de Finanças) ; 

2" discussão da proposição da Camara do& Deputados. 
n .. 89, de .1914, Cjl!e releva de qualquer presc•·ipcão e1a 
que haja incorrido u i:lireito de D. Maria Amalia Bulcão Vel
loso,- para o fim da receber .. · a pensãu de . monteph ..nstituida 
por• seu marido, da data desta lei, pagas as contribuições 
atrazadas (com parecer {avoravel da Corr.missã'o . de F_i-
nanças). · 

Levanta-se a sessão ús 3 iloras. 

' 

ACTA EM 25 DE DEZEl.VIBRO DE 1914 

PRESIDEN,CIA DO SR, URBANO SAN'l10S, PRESIDEIN'TE 

A' 1 hora da tarde acham-se presentes os Srs. Araui·>·-
Góes, Pedro Borges, Gonznga Jayme, Mendes de 1\lmeida, Jodé 
Euzebio, .Pires Ferr~n·a, Ribeiro· Goncalves Gonçatves Fer
reira, Gomes Ribeiro, Aguiar e Mello, fluy Rarbo;.a João Lu;z 
Alves, Bernardino Monteiro, Aug-usto de VnscoPceJJ.ns, BueM 
de Paiva, Adolpho Gordo. AIJ'r.cdo Ell1s, Fran~~:!-o . Glycerioi 
Abdon Baptista e Victorino Monteiro (20! • . 
· Deixam de comparecer, com causa .iustificacia os Srs ,. 
Pinh~iro Machado, Metello, Gabriel Salgado, Silver.io Nery; 

•• 
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Teffé, Lauro Sodré, Arthur Lemos, Indio do Brazll, GervasiQ 
Passos, Francisco Sá, Thomaz Accioly, 'Antnnio de Souza Eloy 
de Souza, Epitacio Pessoa, Cunha Pedrosa. WalfrAdo ' Leal 
Ribeiro de Britto, Sigismundo Gonçalves, Raym1nn'o de Mi~ 
randa, Pereira Lobo, Guilherme Campos, Luiz Vi
,anna, J'osé Marcellino, Moniz F~:~eire, Nilo Pel)anha, 
Erico Coelho, Lourenço Baptista, Alcindo G11anabara, 
Sá Freire, Bernardo . Monteiro, Leopoldo do; Bulhõe.;, 
Braz Abrantes, José Murtinho, A. Azeredo, Alencar Guima
rães, Generoso . Marques, Xavier da Silva, Hercilio Luz . c 
Joaquim Assumpção (39). 

O Sr. f • Secretario dá conta do seguinte 

• 
EXPEDIENTE 

Officios: 
· Um do Sr. Secretario da Ca-mara dos DPputados, commu

nicando que foi adoptad~. a emenda do S-'nado á proposição 
que transfere para o Corpo de Saude do ExPrcito, com honras 
de 2• tenente, os inferiores que tenham mais de tres annos 
de praça· e serviços profissionaes, a qual foi remettida a 
sanccão. - Inteiradó. · 

Um do Sr. Ministro das Relações Ext.eriores, transmit
tindo a mensagem 00m que o Sr. PresidFmte c~ Republica 
submette á consideração do Sena·do divers11s actlls r·ef-erentes 
ao corpo diplomatico. -A' Commissão de Constihr;cão e Di
plomacia; · . _ . . 

O ·Sr. 2• Secretario declara que não ha pareceres. 

· O Sr·. Presidente- Tendo comparecido apenas 20 Srs. Se-
nadores, não póde ho.ie haver sessão. · 

Designo .para ordem do <lia da seguinte: - . 
· ·3• discuss~o da prop'Osicão da Camara dos Deputados 

n.' 21, de 1914. fixando as forcas de terra para o exercici·() 
de 1915 (com. pareceres favoraveis das Com.missões de Ma
rinha-' e G.uerra e de Finanças) ; . · . 

Continuação da 3• discussão da proposição da Camara 
dos Deputados. n. 42, de 1914, fixando a forca naval para o 
oxercicio de t915 (com. pareceres: {avoravel da Commis.ção de . 
Marinha e Gue1•ra e of(crecendo emendas da de Finanç_as); 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. SS. de 1!H 4, fixando a despeza do Ministerio das ·Rela.:. 
ções Exteriores pn,ra o eocercicio de 1915 (com pareqer da 
Oommisslio de Finanças, o(ferecendo emendas); · 

· 3• discussão da proposição da Camnra dos Dep1,1tndos 
n .. 72, de 1914, autorizando o Presidente ·dia Re/P~blica a 
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entrar em accõrdo com os actuaes ()Ontraetantes das constru
ecões de estradas de ferro para a revi.são dos respectivos 
contractos, no sentido de reduzir os encar!;'Os do Thesouro 
!(com parecer (avoravel da Commissão de Finanças); 

3' diRcussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n .. 85, de 191/J, que ab!'e, pelo Ministerio da Fazenda, o 
eredil.o do G08 :577$180, supplementar :'i verba 12" - Im
prensa Nacional e. Diario O{ficial - do arL 79 da lei nu
mero 2.842, de janeiro doo corrente anno (com párecer (a· 
voravel da Commissão de Finanças); 

3' discussão da protrosição da Gamara dos Deputados 
n. 69. de 1014, que abre, pe].o Ministerlo da Viação, o cre
dito de 51.680 :000$:, para satisfazer compromiss·os das Es-· 
tradas de. Ferro Central, Oéste de Minas e Cruz Alta á Foz 
do I.iuhy, e dá outras providencias· (com parecer favoravel 
da Commissão de Finanças) ; . . 

2• discussão da proposição da Camàra dos Dllputadoos 
n. 80, 'de 1914, que approva o decreto n. 11.1118, de setembro 
ultimo, abrindo o credito de 1. 500:000$, pelo Ministerio da 
Gu·erra, para ocCiorrer ás despezas resultantes com a expe
dição enviada aos Estados . doo Paraná e Santa Catharina para 
reprimir a rebellião dos fanaticos (com parecer favoravel 
da Commissão de Finanças);, 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 64, d•e 1914, que abre, pelo· Mini1sterio do Interior, o cre
dito de 135:000$, supplementar á verba 15.• - Casa de De
tenção - do art. 2• da lei orçamentaria vigente (com pa~ · 
recer (avoravel da Commissão 'de Finanças); 

' 
2• discussão da proposicão. da. Gamara dos .Deputado·s 

n. 79, de 1914, que abre, pelo Ministerio da Agricultura, o 
credito de 75 :7 48$385, supplementar á verba 2• d'o art 47 
da lei orçamentaria vigente (com parece:r favoravel da Com
missão de Finanças) : 

>I • ·' 

2• discussão da propdsição da Gamara dos Deputad'o's 
n. ~. de 19'14, qu·e. abre, pelo Ministerl-o· do Interior, o cre
dito de 2fl: 414$997, · para · occorrer ao pagamento devido . aos 
officiaes da Brigada Policial aggregados por molestià no 
exercício de :1.913, e dá outras providencias . (com parecer 
(avoravel da CommissM de Finanças); . , · · 

' 
2• discussão da. proposição da Gamara. dos Deputados 

n. 74, de 19H, que abre, pelo Ministerio do Interior, o cre
dito de 999$990, para pagamento da gra.tiflcncíio a que tem 
dill'eito. o tenente-coronel do Corpo de Bombei11os Dr. José 
Jooaquim de Azevedo Brandão, como inspector sanitario 
da mesma corporacão (com parecer (avoravel da Commissão· 
de Finanças)·; .... , .. . . . , . ..~ 
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2• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 65, de :1.914, que abre, pelo Ministeri·o da Guerra, os cre
cliotos de :1.28:800$, para occ-orrer ao pagamento de um r,ro
fessor de musica do Collegio Militar e de gntificações a 
profes&ores, adjuntos, instructor•C'R coadiiuvantes da instru
ccão miu.tar, no exerci cio de 19f3, c o . de 2G8: 000$, sup
plementar á ·verba 4" :...... Instrucção Militar - consignação 
«Diversas vantagens~, do art. 20 da lei orçamentaria vigente 
'(com parecer (avoravel da Commissão de Finanças); 

2• discussão da proposição . da Camnra dos Th:lputados 
n. 59. de 1914, que abre, pelo Ministerio da Guerra, o cre
dito de 10 :028$·715, para ·O·ccorrer no pagamento de proventos 
a que tem direito o sarg·ento-a.iudante, re~o.rmado Alfredo 
Candido Moreira, em virtude do decreto n. 2.805, de 1913 
(com paJ•ecer (avoravel da Comm.issão de Finanças); · 

2• discussão da proposição ·da Camara · dos Deputados 
n. 89, de :1.914, que releva . de qualquer prescripção em 
que ha,ia Í•ncorrido o direito de D. Maria Amalia BulcãJO Vel
loso pa.~a o fim de receber a pensã:o de montepio instJtuida 
por. seu marido, da data desta lei, pagas as contribuições 
atra'sadas (com parecer (avoravel da Commissão de Fi-

. nanças). 
, .. Í , . ..,,.,. l' I 

:1.8-í• SESSÃO, EM 26 DE. DEZEMBRO DE :l\H4 

PRESIDENC!A DO Slrl. URBANO .SANTOS; PRI~SfDE:S'rE 

'A' 1 hora da tardo, presente• numero legal, abrr1-se a 
~essão, a que concorrem ·os Srs. Plnhei·ro Machado, Arati.io 
Góes, Pedro Borges, Gonzaga .Tnyme. Gabriel Salgado, Teffé •. 
Lauro Sodré, Arthur Lemos. Jndio do Brazi!, Mendes de Al
meida. Jnsé Euzebio, Pires Ferreira .. Ribeiro Gonçalve~. Tho
maz Accioly, Antonio de Souza, Epit.acio Pessoa. w~ lfredo 
Leal, Ribeir·O de Britto, Gonçalves Ferrejra, Rnymimiio de 

· r•Iirandn, Gomes Ribeiro, Aguiar P Mello~ Ruy Barbosa, João 
Luiz Alves, B'ernardino Monteiro, Moniz Freil'c, Ericei' Coelho, 
Alcindo Guanabara·.. Sá Freire. Augnsto '' d·e . Vasconcellos. 
Jlueno de Pai'Va .Bernardo M.onteiro, Adolpho Gor:do, Alfredo 
Ellis, Francisco Glycerio·, Leopoldo de Bu!hões, ,José Murti
nho, A. Azeredo, Xavier da Silva, Hercilio Luz e Vict.orino 
1\!ontei.ro (H), 

Deixam de comparecer com causa Justificada os Sr.~. Mn- . 
f.ello, Si!verio Nery, Gervasio Pass·Os, Francisco . Stl. Eioy de 
Souza, Cnnha Pedrosa, Siglsmundo Goncalves. Guilherme 
Campos, LuiQ! V.ianna, José. Marcellino. Nilo. Peçnnha, Lou
rcnco Baptista, Braz Abrantes, Alenc'ar Guimarães. Generoso 
Marques, Abdon Baptista e Joaquim Assumpcão (:1.7), · . 

'v 
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São lidas, postas em dis·cussão e, sem dle,bate, · appl'ovàdas 
as netas da sessão anterior e da reunião da vespera. 

O Sr. 1• Secretario dá conta do seguinte · 

EXPEDIENI!'E 
Offdci.os: · 

Sete do Sr. i • Secretario da Camara dos Deputados ·re
mettendo. as seguintes proposi~ões: · 

·N.i02-19i4 

O ·Congresso Nacional resolve: 

:Art. 1.• E' o Presidente da Republica autorizado a aes
ponder pelas reparticões subordinadas ao •Ministerió da Agri
cultura, Indu•stria e Commercio, no ...exercieio de i915, as 
quantias de 9. 08~ :402$618, papel, e 299:472$064, ouro, assim 
discriminadas: ' : , 

1 
... : ,~,i 

VERBA i' - SECRETARIA DE ESTADO 

I -·Gabinete do Ministro: 
Pessoal: 

Um .Ministro de Estado: 
Vencimentos ~ . . . . · 241:000$000 
Representação ...• 24:000$000 

(Incluída nesta a despeza de eon
ducção, 1que será paga pelo 
proprio ministro) ; um secre
tario, 14:400$ (•gratifillação) ; 
um official de gabinete, réis 
i2 :000$ (gratifi.cacão) ; um· en:.. 
genhéiro, 10:800$ (vencimen
tos) ;•uma dactylographa, 3 :000$ 
(vencimentos); ; um continuo, 
2:400$ (:Vencimentos) ; e urn 
servente(salariomensal d&i50$), 
:! :S00$000., . .Somma 92:400$000 . 
II- Directoria Geral de Agri

cultura: 
Um director •geral, 1'8 :000$; dous 

directores de secção, 24 :000$; 
dous i•• officiaes, 19 :200$; dous 
2·~ officiaes, '14 : 400$; dous 
3•• officiaes, i O :800$; ·um con-

\. 

• 

. 
' Ou:o Papel 

·• . 

• 
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tinuo, 2 :·400$, e um servente 
(salario mensal de 150$), 11 :800$ 
Somma:. 90 :600$000. 
III-Directoria Geral · tde In

dustria e Commercio : 
Um director geral, 18 :000$; dous · 

directores de secção, 24 :000$; 
tres 1" officiaes, 28 :800$; .tres 
2"' .officiaes, 21 :600$; tres a••. 
officiaes, 16 :200$; um continuo, 
2 :400$, e um servente (salario 
mensal de 150$), 1:800$000. 
Somma: 412 :800$000. 
IV-Directoria Geral da Conta-

bilidade: • 

· Ouro Papel 

Um director geral, 18·:000$;' dous 
directores de secção, 24 :000$; 
seis 1•• officiaes, 57 :600$; 10 
2••ofticiaes, 72 :000$; 10 a•• of
ficiaes, 54 :000$; um éontinuo, 
2:400$, e doUil serventes (gratifi-
cacão mensal de 150$ cada um), • 
a :600$. (Soml:na: 2a1 :600$000). 
V- Portaria : 

Um porteiro, -6 :·000$; dous con
tinuas, 4 :SOO$; dous correios, 
4 :SOO$; dous. serventes (salario 
mensal de 150$ a cada um), 
a :600$. · (Somma 19 :200$000). 

· VI--:. tDstàllacões electricas: - ' Um encarregado, a :600$, e ·um 
ajudante, 2 :400$000. . (Somma: 
6:000$000). Somma gerar da 

· verbã. .4: Pessotl :r.: 570:600$000. · 
· - Material : · "· 

. Artigos de expediente e machinas 
. de escrever, acquisicão de livros, 
revistas,· jornaes e outros im
pre'ssos, encadernacão e impres-

• sões, 16:000$000. Publicaci'io do 
relataria do ministro, 8:000$000. 
'Despezas miudas e de ,prompto 
pagamento, a : 600$000. 

Conservaclio e custeio · das instal
la,cões · electricas, comprehen
dendo o elevador, campainhas, e 

/ 

,· 

• 

. 



iiU ANNAllS DO SENADO 
.I 

0111'0 Papal 
apparel'hos telephonicos, con
sumo de gaz e energia electrica, 
6:000$000. 

Conservacão do jardim. ferramen
tas, adubos, material para irri
gação e o pagamento de dous 
Jardinheiros com a diaria cor-. 
rida de 4$ cada um, 3 :200$000. 

Para asseio do edifício e paga
mento a tres trabalhadores, 
3:380$000 .. 

Para consumo d'agua, 1:080$000. 
Auxil_io ao porteiro para aluguel 

de casa, 1 :200$000. · 
Fardamento dos correios, con

tínuos e pessoal das installacões 
electricas, de conformidade com 
a• observação VI da tabella an
nexa ao regulamento de H de' 
agosto de 1911, 1:800$000. 

Para auxilio aos criadores que im
portarem animaes de raça, ...• 
1 oo :000$. Para o servico de re
gistro geanologico de ãnimaes e 
registro e archivo geral de mar
cas para animaes, · eomprehen
dendo o pessoal commis~i.onado 
para a execução do mesmo ser
viço e acquisição de livros e · 
mais objectos, encadernação ·e 
impressões .r e I a t i v o s ao as
sumpto, 18:000$. Somma-
162:260$000. 

• 

Total da verba:, ................. . t t t I t o o o I I 

VERBA 2'--;- PES,SOAL CONTRACTADO 
Como ·na proposta .............. . I I t t t t I 0 I I 

VERBA 3' . .,- SERVIcO DE POVOAMENTO 

I. Directoria- Pessoal : 

1
Um director, iS :000$; tres chefes 

de seccão, 36:000$, tres 1•• offi
ciaes, 25 :200$; tres 2•• officiaes, 

'·· 18 :.000$; tres 3°' officiaes, ..•. 
f4 : 400$; um tradu c to r, 8 :400$; 
um interprete, 7 :200$; um au
xiliar de interprete, 4 :800$: um · • 
porteiro, 4 :800$; um continuo, 
2 :400$; dous serventes (salario 
mensal de 150$) 3 :600$. Som
[lla: 130:800$000. 

• 

•.' 

714:860$000 

60:000$000 

• 

• 
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Material: 
!Artigos de expediente, despezai! 

·miudas de prompto pagamento, 
fardamentos, despezas postaes e 
telegraphicas, acquisicão de re
vistas . e jornaes, publicações, 
encadernações bem como auxilio 
para aluguel de casa para o por
teiro, á razão de 50$ mensaes, 
1_5 :000$000. 

II-Hospedaria de immigrantes 
da Ilha das Flores: 

1 director .. .. .. .. .. . 10:800$ 
i escripturario almo-

xarife ............ . 
i ajudante .......... . 
1 especialista de mo-

lestias de olhos .... . 
i medico ........... . 
i pharmaceutico .... . 
1 fiel de · armazem de 

bagagem ..... : .. . .. 
i interprete ....... .. 
1 enfermeiro, que sel'!á 
· pratico de pharmaeia 
1 enfermeira, que -será 

parteira ........ ~ .. 
1 machinista de de~n

fecções e illuminacão 
electrica ......... .. 

' 5 :·400$ 
7:200$ 

7:200$ 
7:200$ 
4:800$ 

3:000$ 
4·:200$ 

2:400$ 

2:400$ 

3:000$ 

2:8808 
2 cozinheiros (salario 

mensal de i20$) .•• 
1 ajudante (s a I a r i o 

mensal de 90$) • • . • 1 :080$ 
10 serventes ( salario ' 

mensal. de 100$).... 12:000$ 
1Pessoal para o serviço marítimo: 

3 .patrões de 'lanchas .. · 12:600$ 
3 machinistas . . . . . . • . f.2 :6'00$· 
5 foguistas (s a 1 a r i o 

mensal de i80$).... i O :800$ 
8 marinheiros (salario 
· mensal de 120$). . . • • H :520$ 

8 tripulantes de batelão 
(salario mensal de 
120$) .. .. .. .. .. .. .. H :520$ 

Somma I t I I I I 125:400$ 

· Ouro Papo! 

,, 

., 
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IMaterial: 
:Alimentação de immigrantes e pes
. soai assalariado, material para 

dormitorios, enfermaria, phar
macia e material maritimo, con
servação e reparação da hospe
daria e suas dependencias, com
prehendendo pagamento de ope
rarios .e trabalhadores, até o 
maximo de :! 5, com sal ar i os de 
60$ a :150$, e quatro remadores 
com salarios de 120$ cada um; 
artigos de expediente, impres
sões e despezas ·de prompto' pa
gamento, 150:000$000. · 

!Ir- Serviço rde immigrantes: 
Para restituição de passagens de 

immigrantes .que tenham che
gado em 1914 e repatriação, 
38:000$000. 

Transportes no interior, recepção 
e hospedagem nos ·Estados, pas-

. sagens· e diarias do pessoal in
cumbido. de aoompanhar os im
migrantes, nos termos do art. 182 
do regulamento, 100:000$000. 

IV-Serviço de colonização: 
Inspectorias e nuDleos coloniaes· .. 

Pessoal effectivo: 
Seis inspectores, 57 :600$; seis aju

dantes ou prepostos, 43 :200$;. 
somma, 100:200$000. 

Material e . pessoal em com
missão: 

I 

Quatorze nucleos coloniae.s. 
Para cada um : 
Um adinistrador do nucleo, 3 :600$; 

um professor primario, 3 :000$; 
um medico, 6 : 000$; um phar
maceutico, 3 :000$; um mestre 
de cultura, 3 :000$; uin servente 
(salario mensal de :!00$), :! :200$. 
Somma para 14 nucleos, ...... . 
277:200$000. 

O necessario ao serviço das inspe
ctorias, inclusive aluguel de ca-

Ouro 

• 

• 

Papel 
'' 

' \ 
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sas, diarias, ,ajudas de custo e 
de.spezas · de transporte, conser
vação e custeio. de 14 nucleos 
coloniaes, niclusive trabalha
dores, 210:000$000 •••.•.....•. 

IVIERBA 4• 

Ouro l'apel 

............ 1.158:600$000 

. EXPANSÃO ECONOMICA 00· BRAZIL 

Manutenção de escriptorios de in
formações e mostruarios ou 
'1ll useus de productos . do Brazil 
na, Europa, comprehendendo : 
alugueis, asseio, conservação dos 
respectivos edüicios, impostos, 
. seguros, illummacão e aqueci
mento, compra e conservação de 
moveis, utensílios e artigos ne
cessarios á installacão dos mes-. 
mos escriptorios e suas depcn
dencias, taxas de correspondencia 
postal e telegraphica no exterior 
da Republica, artigos de expe
diente inclusive a acquisicão de 
machinas de escrever e ·calcular, 
despezas imprevistas e eventuaes 

Paris .. .. . .. .. .. .. • . 30 :000$000 
Genebra ........... ·12:000$000 

Pagamento aos directores ou en-
carregados ;dos escriptorios. e· 
seus auxiliares e do pessoal ad
.mittido em commissão para o 
serviço da collecta e propaganda 
'dos productos do Brazil, para o 
serviço de correspondencia em 
proveito da mesma propaganda 
e para obter e divulga!' dados e 
informações concernentes á si
tuação econoinica, agrícola e in
dustrial, comprehendendo grati
ficações, diarias, ajudas de custo 

. e representação, sendo : 
Paris ......... : .. ; 4:2 :000$000 
Genebra ........... 38:000$000 

Despeza de publicidade, impressão 
e distribuição de boletins offi
ciaes, · annuncios e .cartazes, 

' 

• 

· Ouro l'apel 

\ 
' 

•, 
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compra, publicação e di s t r i
buição de obras, folhetos, map
pas, photographias, films, es
tampas e gravuras; assignatura 
e acquisição de jornaes e re.., 
vistas; publicação das leis, regu
lamentos e actos do Governo, 
cuja divulgação seja conveniente 
fazer, elalíoração e traducção 
dos trabalhos em proveito da 
propaganda das riquezas na
turaes e do desenvolvimento 
agrícola e industrial do Brazil, 
conferencias sobre cousas do 
Brazil, comprehendendo todas 
as · despezas referentes, como 
·aluguel de sala, luz, apparelho 
de proj~cção, operador, convites, 
etc., etc.: 

Paris .. .. .. . .. .. .. 28 :000$000 
Genebra .......... ·. i 7 :000$000 
Compra e distribuicão de produ-

ctos do Brazil para o effeito da 
propaganda; degustação de café, 
matte e outros productos do 
Brazil, comprehendendo todas as 
despezas referentes ás mesmas; 
despachos, seguros; fretes, oar
retos, passagens e transporte,· 
custeio ou aluguel de automoveis 
empregados 110 serviço de pro
paganda, objectos reclames para 
propaganda, utensilios para de
gustação, etc.: -

' Paris .. .. .. . .. . .. .. 15:000$000 
Genebra . ..... .. .. . . i O :000$000 
Representação do Brazil no Jnsti- . 

tuto ' Internacional ~e Agricul
tura de Roma, comprehendendo 
gratificações, diarias, passagens, 
ajudas de custo e despezas de 
material, 24 :000$, ouro. 

Auxilio ás Camaras. de Commercio 
Jnternacionaes de Paris, Ham
burgo e Bruxellas, 30.:000$, 
ouro. . . . . 

Subvenção á .Associação Interna
cional do Frio (frs. 5. 000) e 
contribuição ao c Bureau Inter-

Papo! 

' 

' ... ' 
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nacional de la •Propriélé Indus
trielle » (:frs. f. 9~0), 2:800$, 
ouro. · 

Subvenção á Gamara de Commer
cio Intcmacional do Brazil 
com sé de no IRIO de Janeiro 
(papel) 10:000$0000. 

Importancia neoessa·ria para pa
gamento de 112.000 francos, 
pela tiragem de um mappa 
geral do .Brazil em quatro cOres, 
de uma geographia atlas do 
Brazil e da impressão do tt·a
balho intitulado « Commercio ex
terior do Brazil, 1910 -191h; 
sendo : 32. 000 francos do pri-
meiro, 15.000 francos do se-

' 

gundo e 65.000 francos do ul-
timo; 39:569$7:12, OUliO ••••••• 288:369$712 

' 
VERBA. 5•- JARDIM BOTANJCO • 
Pessoal: 

Um ·director, 18:000$; um chefe 
de secção de botanica e physio
logia vegetal, i2 :000$; um aju
dante de secção de botanica e 
physiologia vegetal, 8 : 4 O O $ ; 
um escripturario, 4 :800$; um 
preparador desenhista, 4 :200$; 
um naturalista, ('auxiliar da 
seccão de botanica), 6 : O O O$ ; 
dou s naturalistas viajantes, 
1-2 : O O O $ ; um ·conservador do 
herbario e do Museu, 3 :000$; um 
jardineiro chefe, 4 : 2 o o$ ; um 
porteiro, 3 :000$; um feitor réis 
2 :400$; . um pedreiro (salario 
mensal de 200$), 2:400$; .um 
carpinteiro (salario mensal de 
200$), 2:400$; cinco ~ardas 
(s a I a r i o mensal de 150$), 

· 9 :000$; tres serventes (salario 
mensal de 150$), · 5 :·400$; 15 jar
dineiros (salario mensal · de. 
150$), 27.:000$; um •carroceiro 
(saI ar i o mensal de 150$), 
1 :800$; 20 trabalhadores (sa
l a r i o m e n saI de 120$), 
28:800$000. · Somma 151 :800$000). 

. ~ .. . ' 

:Papel . 

i0:000$000 
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Material: · 
Custeio e conservação dos labora

torios, herbarios e museu, com
prehendida a acquisição do queo 
fór necessario ao funcciona
mento d e s s as dependencias, 
4:000$000. 

Acquisi~ão e .consérvacão de in'-. 
strumentos, ferramentas, uten
silios e outros materiaes para o 
jardim; embalagem das p1antas, 
ferragens e forragem para ani
maes, illuminacão e despezas 
miudas e imprevistas, 10:000$000. 

Objectos de expediente, publica
ções scientii'icas, editaes, enca
dernação e acquis'ição de livros, 
folhetos, revistas e jornaes para 
a bibliotheca, 5:000$000. 

Consumo de agua, 3,:000$000. 
T·ransporte de pesso_al e meteria!, 

. comprehendendo as passagens 
dos naturalistas. viajantes e o. 

'-frete de suas bagagens, 5 :000$000. 
Diarias do pessoal technico e admi

nistrativo, ide accórdo com o re
.gulamento; pagamento de um 
dactylographo, em commissão, á 
razão de 300$ mensaes; farda
mento. do . porteiro, á razão de ·· 
200.$ de uma só v.ez, e 2 :000$ · 

·para o fardamento dos guardas, 
9:000$000. . 

Conservação do edifício e obras 
de arte, 10 :000$00(}. (Total, ma
terial, 46 :000$000) •... • .....•. 

VERBA 6• - SERVIÇO IDE INSPECÇÃO E 
DEFESA AORIOOLA 

Pessoal: · 
Um director, 18·:.000$; dous chefes 

de secção, 24 :000$; dous aju
dantes agronomos 16 :800$; dous 
auxiliares agronomos, 14:400$; 
tres 1" officiaes, 25 :200$; tres 
2" officiaes, 18 :000$; cinco 3"' 

· officiaes, 24:000$; tres escre
ventes dacty.Jograp'hos, 12 :600$; 
dous auxíliares de defesa .agri-

Ouro Papel 

.. ' .. ' .... 
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cola, !J :600$; um encarregado 
de despachos, (1 :800$; um en-

. oarregado de idistribuicão de 
plantas e sementes, 4 :800$; dous 
auxiliares de distribuicão de 
plantas e sementes, 7 :200$; um 
guarda . do material, 3 :600$; 
um porteiro, .. 3 :QOQI$; um con
tinuo, 2 :400$; dous serventes 
·(saI a r i o m &:ó. saI de 150$), 
3 : 600$000. (rSomma, ......... . 
:192:000$000. 

Inspectorias : • 
:l·4. inspectores a 8 :•400$ 
20 ajudantes a 4:800$ 
14 escreventes a 3 :000$ 
:14 serventes (~alario 

mensaJ.de 120$); 
20::160$ •••••••• ; •• 

Fazenda de sementes 

:1:17:600$ 
96:000$' 
!412:000$ 

20::160$ 

:um agronomol. 7 :200$ e um hor
telão, 2 : 400i!!OOO •. 
· :Auxiliares de inspectores: 

' Um auxiliar de inspector ·de São 
· Paulo, 4 :800$; um . auxiliar de 

inspector do Paraná, 4:800$ e 
qm auxiliar de inspector do Rio 
Grande do Sul, 4: 800.$., 

· Somma 299:760$000.) 
Material: 

DIRECTORIA: E SUAS DEPENDENciAS • 

PublicaQões ·de editaes, boletins, 
questionarias, mappas agrilcolas 
e trabalhos ·para . mvulgar os 
methodos ·e instruc()6es desti- ., 
·nados ·a prevenir e combater as 
pragas, :12 :000$000. 

OI:ijectos. de expediente, :10:000$. 
:Aoquisicão e embalagem de plan

tas e sementes pllt'a distribuição 
gratuita aos agricultores à para 
outros fins p:revistDs no regula-

. . mento approvado pelo . decreto 
· n. 9.2:13, de :15 de dezembro de 

!911, 50:000$000. : 
Para o •custeio da fazenda já ad

quirida para a .produccão de se-
I · :mentes e mudas, 25 :000$.000., ·• 

Yol, VIII 

.. 
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!Alugueis de casas para depositos 
.de machinas e funccionamento 
das inspectorias, 40 :000$000. 

iDiarias, ajudas de custo, passa- · 
gens, fretes, carretos e despezas 
de transporte de pessoal e ma
terial, comprehendendo a com-· 
pra, tratamento e arreiamento 
de animaes empregados nesse 
serviço, 80 :000$000. 

~onservacão e concerto de macbi- ' 
nas, instrumentos, ferramentas 
e utensílios · agricolas, compra, 
tratamento e ar.reiamento de 
animaes para o manejo dessas 
maebinas ou instrumentos; e 
acquisicão de combustivo! para 
o mesmo fim, sempre que fOr 
necessario, :1.0 :000$000 

!Acquisicão de adubos e correcti
vos para os effeitos do disposto 

. no art. :f.•,. n. 9, do .regulamento, 
e de material e insecticidas des
tinados ao serviço de extinccão 
de animaes ou parazitas nocivos 
á agricultura, 12:000$000. 

Conservação e asseio dos edifícios 
da directoria e suas dependen-. 
das, conservação de moveis e 
outras despezas !mprevistns ou · 
eventuaes, inclusive o paga
mento do pessoal extraordina
rio, .. trabalhadores e praticos 
agrícolas, a que se referem os 
arts. 42, 43 e , 92 do regula
mento. approvado pelo decreto 
n. 9.2:1.3, de :1.5 de dezembro de 
:1.9:f.:f., e auxilio para aluguel de 
casa do porteiro da directoria, · 
á razão de 60$ mensaes, réis 
'40 :000$000. 

Ourei l'apol 

Somma 279:000$000 .......... . 
········.~·· 

770:760$000 

iVllRBA 7• -POSTO ZOOTEOHNICO FE
DERAL 

Pessoal: 
· Um director, :1.2 :000$; dous auxi-
. liares, 6:000$, um ajudante de 

zootechnica, 6:000$; ·um aju
dante de veteri!Ilaria, 6 : 000$; 
:um ajudant~ de laoijc~nios, réis 
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6:000$ um secretario 3 :GOO$; 
um encarregado da contabili
dade, 6:000$; um almo:x:arife, 
2:400$ e um continuo, réis 
1:800$000. 
Somma- 49:800$000. 

Material: 

:A.limentacão, ferragem e trata
mento dos animaes, comprehen
dendo compra de ·instrumentos · ; 
cirurgicos e medicamentos, réis 
20:000$000. 

Di ar ias e d esp ezas de transporte 
de pessoal' e material, acquisi-

. cão de livros, revistas e j or
naes; encader.nacões e impres
sões; artigos de expediente e 
despezas miudas, 5 :000$000. 

Compra e transporte de animaes 
· no paiz; acquisicão e conserva-
. cão do material agrícola e para 
o laboratorio, mobiliarios, vehi
culos e arreios; illuminacão e ' 
forca motri~ comprebendendo o 
pagamento do pessoal encarre
gado das installacões electricas; 
obras de conservação e outras 

. que forem necessarias ás cul
turas e demais serviços do Posto 
e despezas eventuaes ou impre
vistaS, 18:000$000. · 

ili'eitol'es, fiscaes, guardas, serven
·tes de laboratorios e de estriba
rias ·e vaccarias, trabaLhadores · 
ruraes, operarios, inclusive o 
pessoal das estacões zootechni
cas ambulantes, de conformida
de com o decreto n. 9. 217, · de 

Ouii Papo! 

· 18 de dezembro de 119H, réis 
25:000$000. 
Total da verba . .... , , ..... , . , . . . ........ . 117.: 800$001! 

,VERBA 8•- ESCOJ:;AS DE APltENDIZE!l 
ARTIFICES 

Pessoal: 
::19 directores, :!14 :000$; 19 escrf

pturarios, 68 :400$; 95 mestres 
de officinas, 342 :000$; 19 p!!'o
fessores primarias, 68:400$; 19 
:ttrofessor,es :de desenh<', ;réis 

'i' . 
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· 68 :400$; 19 porl.eircs iconti
nuos, 45:600$, e 119 serventes 
(salario mensal de 100$000). 
22:800$000. . 
,(Scimma 729:600$000.) 

Material: 
Artigos de expediente, objectos 

para as aulas,· luz, agua, asseio 
das escolf's e dcspezas miudas 
e imprevistas 38:000$1000. · 

Auxilio para a compra de materia 
prima para· as officinas r~is 
58:000$000. 

Gratificações dos contra-mestres e 
adjuntos dos professores, de 
accôrdo com o art. 11 do re
gulamento 150 :000$000. 

Conservação dQ mobiliario, machi
nas e seus accessorios, appare

. lhos e ferramentas 28:500$000 •. 
Subvenção a uma escola do mesmo 

typo no !Estado dQ Rio Grande 
do Sul, emquanto não fôr alli , 
estabelecida a escola da União 
50 :000$000 : . 
(Somma 324 :500$000). . . 

·Total du. verba . ......... , . ~-~· . , 

VERBA 9• -. SERVIÇO GEOLOGIOO illl 
MINERALOGICO 

Pessoal: 
Um director, 18 :000$; um secreta

rio-bib!iothecario, 9 :600$; um 
photographo, '~ :800$; tres geo
logos, 36 :000$; um petrographo, 

· .................... . 

12 : 00()$; um chimico, 112 :000$; 
um ajudante de geologo e de 
petrographo, 7 :200$; um dese
nhista~artographo, 6 :000$; dous . 
'escripturarios, um dos quaes 
servirá de almoxarife, 10 :800$; 
um es·crevente dactylographo, 
4 :200$; um porteiro, 3 :600$; 
um continuo, 2:400$, e quatro 
serventes (salario mensal de 
15·0$) sendo um para. o labora
torio de chimica e outro para a 
biblidtheoa, vencendo mais 100$ 
mensaes de gra>tificacão cada ·· 
um pos dous.: . . . 

\ 

. ' 

•• 

1. 054: Hl0$090 

... 
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1\fa teria! : • 
. O necessario ao serviço, compro

hendendo gratificações do pe~
soal extranumerario, previsto 

- no art.. 38 do regulamento, 'paa.. 
sagens, transportes, diarias re
gulamentares, publ,icacões, im
presaões o encadernações, dea-

. pe?.as miudas c imprevistas e o 
auxilio para aluguel de casa 
para o porteiro, á razão de 50$ . 
mensaes - 31 :200$000. Total 
da verba .......... ~ ......... . 

,VERBA! 10" - JUNTA COMMERC!AL 
E JUNTA DOS CORRETORES 

I·-· Junta Commercial: 
Pessoal: 

Um director da Secretaria, 5:000$; 
dous i•' officiaes, 16 :800$; dous 
2°' officiaes, 12:000$; .quatro 3•' 
officiaes, 19 :200$; tim porteiro;-
3 :600$; um ajudante de porteiro, 
3 :000$; um continuo, 2 :400$ e 
um servente (salario mensal de 
150$)' 1 :800$000. : . 

Material: ~ 
~tigos de expediente, ·3 :000$000. 
Publicações, impressões e enca

dernações, àcquisicão de livros, 
revistas' e jornaes, concerto de 
moveis, d e s ·P e z a s miudas · 8 
eventuaes, 5: OOO$'ó00, . 

:Aluguel de casa para o1' funccio-
.namento da Junta, 6:000$000. 

Taxa de esgoto, 136$000. 
Consumo de' agua, 36$000. 
J\.uxilio para aluguel de casa ao 

porteiro, ú razão· de 50$ men- . 
saes, 600$000. 

II-. Junta de Corretores : 
Pessoal: 

Um syndico dos c o r 'r er to Ires. 
9 : GOO; um escripturario, 3 :000$; 
um auxiliar, 2:400$ <l um ser
vente (salario mensaL de 150$), 
1 :800$000. Total de 17 :400$0o&. 

Ouro l'apel 

. ......... . 167:400$000 
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Material: 
:Aluguel de casa para a Secretaria . 

da Junta, 6:000$000. 
ObJectos de expediente e assigna-

tura de jornaes, 2:000$000. ' 
Eventuaes (carretos, vasilhame de 

amostras, etc.), 1 :000$000. 
(Somma de 9 :000$000,) 

Total da verba ......•.. ; ...... . 

VERBA 11 •-DIRECTORIA DO. Sll:RVIQO 
DE ESTATISTICA 

I-Director!à: 
Pessoal: 

Um director, 18 :000$; quatro che
fes de s e c c ã o, 48:000$; um 
biblio'thecario. 8:400$; um ar
chivista, 8 : 4 O 0'$ ; um carto
grapho, 8:400$; oito 1"' offi
ciaes, 67:200$; 12 2" of~iciaes, 
72:000$; 24 a•• officiaes, 
11,5:íWO$; um porteiro, 4:800$;. 
oito auxiliares daciy!ographas, 
28:800$; 12 apuradoras, ...... . 
M :000$; quaLro c ou L i nu os, 

••o 0 O o •·f O •O I • 

9 :GOO$ e quatro serventes (sa- ''· 
Jario mensal de 150$), 7 :200$. 
(~otal 432 :000$000) •. 

Mat~rial: 

Conservação de mo-
veis ........... . 

ObJecto de e :x: p e-
diante .......... . 

Publicações ·de edi-
taes ............ . 

'.Uuguel de casa para 
o porteiro ..... . 

. 'l'axa de esgoto ... . 
Consumo de agua .. . 
Impressões e enca-

d ernacõcs ...... . 
Para despezas even

tuaes e imprevis(" 
tas ............ . 

Despezas · miudas e 
· do· prompto paga-
m~ntp. .• ......... •., ....... •. 

. 1:000$000 

1~:000$000 

500$000 

7.20$000 
1!!2$500 

1:080$000 

100:0'00$000 

G:OGO~OOO 

2':000$000 . -. . . 

,, 

•• 

Papo! 

104:972$000 



If -. Typograpbia: 

Pessoal: 

i chefe de officina . ...................... . 
2 linotypistas ...... -........••.... _ .. _ ......• 
3 compositores de !• classe .••.••••...•••. 
i impressor de :t.• classe .•. ~ .. , •..••••••• , 
! official para o prélo .•.•.•. , .. · ...•.••.•. 
f encadernador •....••••••••...••..•.•.• 
2 compositores de 2• classe ••• -•••••••••••• 
:1 impressor de 2a classe . .... !' •••• ~ • •••••• 
i official de pautaç:to •.......•.•••...•. . _. 
f stcrcotypista impressor ••••••••••.•••••• 
i ponsador ......................... ~ •...•• 
2 encadernadores de 2• classe •••••••••••• 
2 c~mpositores-de a• classe ••••••••••••••• 
:i! serventes (salario ménsal de ilíOSOOO) ..• 
Material: o que-fôr necessario ao serviço da 

officina .............•.. ~ .•.•.•...... ; . 

Ord. 

3~2COS-
4,:0008 
6:0008 
2:0008 
2:0008 
2:0008 
a:ooos 
t:5oos 
t:5oos 
i:5oos 
i:5oos 
a:ooos 
2:400S 

Gra\. 

t:GOOS 
2:0008 
3:0008 
i:OOOS 
i:OOOS 
t:OOOS 
-i:5oos 

750J 
7508 
750$ 
750S 

t:5oos 
. f :2008 

Total -

4:8008 
6:0001 

18:0008 

i8:500J 
3:6005 
3:6008 

5:0005 

crotal da vel"'ba ..................................... c ....... ' ••••••••• 

• 
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:VERBA 12' - DIRECTORIA DE ME· 
Tl!lOROLOO!A E ASTRONOMIA 

1 - Observatorio Nacional: 

Pessoal: · 
' 

Um director,,f8 :000$; dous che
fes de secção, 24 :000$; um se
cretario-bibliothecario, 9 :600$; 
cinco assistentes de 1• classe, 
48:000$; cinco assistentes de 2' 
classe, (sendo ilm creado pela . 
lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 
1913) 36 :000$; quatro assisten
tes de s• classe, 21 :600$; cinco 
escripturarios, 27: 000$; · dous 
calculadores, 10 :800$; um me
canico, 4 :800$ ;· dons ajudantes 
da mecanico, 7 :200$; seis au
xiliares, 21 :600$; um zelador, 
2:400$; tres guarda-manobras, 
(j :480$; um aprelllliz de meca
nico, 1 :200$; e fres serventes 
(salario mensal de i 50$) réis, 
5:400$000. ' 

Total: 244:080$000. 
Material:· 

a) expedielnte, 'luz, 
acquisicão de livros 
e revistas, publica
ções, estampas, gra- . 
vuras, en:~aderna
c;ões, . trabalhos de 
copia e traducções, 
productos chimi•cos 
e despezas ·miudas. 25:000$000 

· b) acquisiçãó; con
certo e~ installação 
de instrumentos, 
custeio da officina, 
pequenos reparos 
no edifício, traba
h a I hos geogrwphi
cos e o· necessario 
ao serviço em geral 25:000$000 

c) consumo de a:gua. 720$000 
d) par.a a t tende r 

a necessidades im-

• 

Ouro Papel 
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previstas, inclusive 
diarias e passagens 
do pessoal, quando 
em serviço fóra da 
r1epartição, tran
sporte de material 
e ·o pagamento de 
pessoa I extraordi-

.. 

nario e cont.ractado. 20 :000$000 
' 

II- iEistacões me
, teorologicas e plu

viometricas: · 

... 

a) pagamento do pes
s o a I das estações 
a que se referem os 
arts. 28 e 29 do 
regulamento e. seus 
paragraphos, \Sendo: 

12 observadores de 
estàcões de 2• classe 
especial a 1:440$ 
annuaes . .. • . . . . . . 11:280$000 

'45 observadores de 
· estac.ões de 2• cklsse ·· ' . 
a 1 :200$ annuaes. . 54 :000$000 

43 observadores de 
estações de 3• classe 
A e B a '960$ an-
nuaes. .. ...... ·.. .. 41 :280$000 

. 30 observadores de · 

.. ·. 

estaçqes pluviome-. 
tricas a 480$ an-. 

· 'nuaes ........ ; ... 14:400$000 
95 ajudantes de es- · 

tacões de . 2• . e a• 
classes a 480$ an-
nuaes ; .. .. .. . .. .. 45 :600$000 

b) pagamento do 
pessoal das esta
ções a que se refere 

·o art .. 75 do regu
lamento; custeio de 
t o d a s as estações, 
inclusive ·. as .geo-

.. physicas, despezas 
de installacão, re
paros o ndaptacüo, 
comprehendendo · n 

Outci Papel 
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· compra de terras ou 
predios e as obras 
que forem necessa
r i a s; acquisição e 
conservação de mo.:. 

· veis, instrumentos e 
apparelhos, diarias, 
passagens, transpor
tes e despezas im
previstas ou ~vcn-
tuaes . .. .. . . .. .. • . 59 :o~ooa . . . 

c)subvencão para ma
nutenção do serviço 
meteorologico na 
fórma do , art. 83: 

Ao Estado de S. Paulo 50:000$000 
A.o Es.tado do Rio 

Grande do Sul ..... 50:000$000 
Auxilio ao !Estado de · 

Minas G e r a e s na 
fór·ma do art. 36, 
§ z· ............... 30 :360$0tlo 

d) subvenção á Asso
ciação Internacional 
de S3rsmologia, com 
sédc cm Strasburgo, 
e á Commissão In'
ternacional da Hora, · 
com séàe em Paris, 
a primeira á .razão 
de 3.200 mar!Jos e a 
segunda á razão de 

. 2. 000 francos ...... 2:102$352 

....... 

0111'0 

-

667:720$000 
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VEal!A :{3• - :U:UIEU N.lCIOli.U. 
' . 

(Deéreto n. 9_.2H, de :{5 de dezembro de J9H) 

{ director . .............................. . 
~ cbefes de secç!!.o e professores •••••••• ~. 
3 substitutos ................ ....... ; .•..... 
1 naturalista viajante. , . , ....... , ..•..•. 
7 11repa~;~dores .. ...•........•..•........ 
! secretario .... --;, ............. .•.••••••. 
i escriptorario •••••••••••••••••••••••••• 
i ajudante de bibliotbecario ••••••••••••• 
:1 desenbista-calligrapho .•••. , .. •.......•. 
i dactylographo ........•..........•..... 
i cbefe do laboratorio de cbimica. '• ••.••. · 
i- assistente de cbimica geraL~ •••••••• .-•• 
i assistenté de · cbimica vegetal •.••••••• , • 
i chefe do laboratorio de entomologia ••••• 
i assistente de entomologia •••.•••••••••• 
:f. cbefe do Jaboratorio de j>hytopathologia. 
f conservador de archeologia •••.•••••••• 
2 praticantes çle zoo I o g i a (gratl,ficação 

mensal de !50))000) ...•....••.•.••••• 
i porteiro .. -.... ...•.............. --...... . 
i correio . .............. - ................ . 
Guardas, s!:lr\'l!ntes, jardineiros, modelador 

e earp1ntell'o_ .. .•••... , ••••••••••••.•• 

. 
-. = Pessoal . 

Ord. Grat. 

:{2:0008 6:0008 
8:0008 4:0008 
6:4008 . 3:2008 
4:800S 2:4008 
3:6005 :{ :8008 
4:8008 . 2:4008 
3:6008 ! :8005 
3:2008 !:6008 
4:0008 2:000S 
2:4008 . 1:2008 
8:0008 4:ooos 
6:4008 3:2008 
6:4008 3:2005 
8:0008 4:000)) 
6:4008 3:2008 
8:0005 4:0008 
2:4üOS :{:200$ 

3:2008 i:600S 
:1:6005 soos 

. 30:0008 

I'otal 

i8:000J 
48:0001 
28:8008 
7:200S 

37:8008 
7:2008 
5:400S 
4:8005 ' 
6:00011 
3:6008 

:{2:0005 
9:6oos 
9:6008 

U:OOOS 
9:600S 

:12:000J 
3:6005 

3:6006 
4:8001 
2:4{)0J 

' 
, 
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Material:. 
Livros, j ornaes e revistas, 4 :000$000. 
Objectos de expediente, eucadernacão, 

impressões, editaes o outras publi
. .cacões, rotulas e gravuras, compre

hendeudo a· impressão dos « Archi
vos do Museu~. 6 :000$000. 

Instrumentos, modelos, apparelhos e 
ut.ensilios, acquisicão de drogas e 
substancias para os laboratorios, ex
cluído o de .biologia, 6:000$000"""' 

Compra e concerto de apparelbos de 
gaz e consumo deste para· a illumi
nação e para os laboratorios; custeio 
e ·conservação das ins.tallações ele-
ctricas e consumo de electricidade.-
5:000$000 •. 

Tnxa de esgoto, 136$118. 
Consumo de agua, 1:872$000. 
Transporte de pessoal e material, dia-

rias e ajudas de custo, 6 :000$000. 
Para· auxilio de alugQel de casa para 

o porteiro, á razão de 60$ mensaes, 
720$000. ,. . ' . 
Despezas miudas e eventuaes, réis 
4:000$000. 

Obras de conservação e outràs, repa
ros e limpeza do edifício do Museu 
e suas . dependencias; concertos de . 
vitrinas, armarias e outros moveis, 
2:400$000. . 

Para o .Horto Botanico e jardins an
nexos (pessoal c material), ...•..•• 
10:000$000. 

<Total pa ·verba · ... : ............ . 

VERBA f4•-:-- ESCOf"A DE MINAS 

Pessoal: 
•Um director, _18:000$; 16 lentes 

192 :000$; oito substitutos, 67 :200$1 
dous professores de d e s c n h o, 
1(1 :SOO$; um preparador analy.sta 
cbimi-co, 6 :000$; :um secretario, 
8:400$; um bibliofihecario, · s·:.JOO$; 
tres amanuenses, .. 10 :SOO$; um con
SCl'Vador mecanico, 3:600$; . dous 
auxilim•es- do gabinete (mestres do 
ol'ficina), G :000~; um porteiro, ... 

/' . 

• 
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3:600$;'cinco bedeis, 10:800$ o sete 
serventes, 8 :'-100$000. 

Gratificação addicional a lentes que 
· contem mais de 10 annos de 

effectivo eJ.:ercicio de magisterio, 
26:700$000. ' ' 

· Gratificaoão. ao director e aos lentes 
que dirigem 'turmas de alumnós em 
exercícios praticos e excursões, 
3:600$00.0. (Somma 390:300$000.) 

Material: 

Objectos de expediente, 2 :000$000. 
Excursões e estudos praticos16 :000$060. 
Officinas, 5:000$000. . , 
Modelos, desenhos e bibliothecas 

,.· '5 :000$000. 
Colleccões de mineralogia e ·compra· 

· · de mineraes, 1 : 000$000. . 
Laboratorios e gabinetes, iiwlusive a 

quan:tia de 7:000$ para o gabinete 
de· electretechnica, 12 :000~000. 

Illuminacão, 1 :000$000. 
. Impressão dos Annaes ,' 2 :000$000. 
Impressões avulsas, publicações, a.)u-

' das de custo, conservação e asseio 
do edifido e despezas · eventuaes, 
6:000$000. . ' 

P-ensão a tres· alumnos, 1 :800$000. 
Para conservaçã1> de machinas e appa- · 

·relhos dos gabinetes, 2 :000$000. 
(Somma -13:800$000.) ., · 

Ouro l'apel 

. -

: 

.Total da :v~rba .. , . , , . I I I •• • I •••••••• ...... , ...... 434:100$600 

VERBA . 15'- SERVIÇO DE INFOI\MJAÇÕES 
E DM1LGAÇÃO 

Pessoal:· ' 

Um director, 18 :000$; tres aJudantes, 
25 :200$; um bibliothecario, 6 :000$; 
tres auxiliares revisores, f.4 : 400$; 
um dactylographo, 3 :6010$; um en- . 
carregado da expediccão, 3 :000$; 

., .. um porteiro-continuo, 3 :000$; um 
guarda dà bibliotheca, 2 :400$; ·quatrl> 
auxiliares, 9 :600$ o dous serventes 
(salario mensal de 150$)' 3 :600$000 . 

. (Total de 88:800$000.) · 

,. 

. 

.6 

• • 
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Material: 
Expediente1 :3:000$.000. 
\Para acqursição, encaderna(,lão ·e ex

pediçfio de livros e outras publica
ções 1:000$; impressões e publica

. · cões, 30 :000$000. 
r.rotal da verba ....................... . 

iVERB~\ 16" -·SERVIÇO DE VETERINARIA 

Pessoàr?" 
Um director, 18:000$; dous chefes de 

secção, 24 :000$; um bacteriologista, 
· 9:600$; tres ajudantes technicos, 

.28 : 800$; dous auxiliares technicos, 
7 :200$; um veterinario, 8:400$; um 
i'. official, 8:1!00$.; um 2' official, 

' G: 000$; dous 3'' officiaes, 9 :600$; 
• um P. h a r m a c eutico-chirilico, •réis 

5:400$; um dactyl<!lgrapho, 3 :600$; 
um enearl'egado do material, 3:600$; 
um pratico de pllarmacia, 3 :000$·; 
um porteiro ela direc~oria, 3 :000$•;. 
um continuo, 2:1Í0u<ii; dous guardas, 
J· :320$ e qnatro·serventes, 7:200$000. 
,(Total de 151:5,20$000.) 

Inspectorias vetm'inarias 

::to inspectores veterinarios, !JG :000$; 
20 veterinarios, 144:000$; 1ü auxi
liares de 1• olass~. 36:000$; 20 au
xiliares de z· classe, 60:000$, . e 20 . 
serventes e· guardas (salario mensal, 
100$) 24:000$. (Total de 360 :000$.) 

7?osto de obse'f!vação e enfermaria ve
terinaria de Bello Horizonte 

... 
Um director (medico ·bactcdologista.), 
· 10 :800$; um veterinario, 7 :200$; 
· . d9us auxiliares, 6 :000$; um escre-

vente, 3 :000$; um porteiro-continuo, 
2:400$; dous serventes (salario men
·~al, :!.00$), 2:400$000. (Somma réis 
31 :800$000.) . 

II -<Material : 
Directoria e · súas • dependencias: 

IArLigos· de eJo.."J)ediente, in
, clusive a . _compra e con-

.. · 

' 

.~ • . 

·• 

Quro Popol 

' 
. . . . ... .. • 1a5 :soo$00CI · 

•• •;.& 
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. , servaoão de m&ehinas de 
escrever . . . .. . • .. . . .. .. s :MO$ 

(Publicações de editaes, cir
culares e outras, no inte
resse do· serviço, compre
hendendo a Rêvista de 
tVeterinaria e Zootechnia; 
acquisição e encaderna
ção . de livros, revistas 
e j O·rnaes scientificos e 
officiaes ........ ·. . • . . • . 1 O :000$ 

!Alugueis de casas ·ou salas 
para as inspectorias e as-
seio das mesmas. . . . . . . 30:000$ 

!Acquisição de vaccina.s, me
dicamentos, . instrumentos 
cirursicos, · utensílios e 
material de combate..- de 
epizootias, inclusive· me
dicamento•s e vaccinas . 
para distribuição gratuita 
aos lavradores e cria.do-
res ~ .................... 100 :000$ 

Diarias e ajudas de custo,.· 
comprehendendo o pe•
soal extraordinario admit
tido para o combate e er
['adicacão de epizootia.s; 
para o· serviço de ó'bser~ ·· 
vação, prophylaxia e in
speccão veterinarias; para 
a montagem e fiscalizacão 
de hanheiros insecticidas 
e de postos de observação 
e desinfecção; e 1.u:x:ilio 
para- aluguel de casa do 
·porteiro da· directoria á 

· razão de 60$ mensaes. ~. 60 :'000$ 

' 

Despczas de transporte de 
pessoal e inateria.l, com-
!PI'a, alimentacão· e fer-
ragem de animaes; 'ltc-
quisicão ·e conservação de 
.vehiculos para a. con
duccão do pessoal nas 
zonas em que não houver 
meios . rapidos de loco
mocão; arreios e . acces
sorios para esses animaee 
:o :vehiculos; custeio e · 

\ 

euro . 

··, ·.···:· -·'' 

'~31 

Papo! 

• 

' ··.: 

... ; 
'· '·~ 
~---· 
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,·' ~-
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co~servaçãp dc:i automo-
Ouro Papel 

.ve1s • I I ............. ,_, ... 50 :000$ 
.Custeio de pharmacias, po

liclinicas e laboratorios 
da directoria e inspecto
irias,· inclusive acquisicão 
de animaes para experi
m e n t acão, fornecimento 
de productos biologicos e.~ 
conservação de moveis.. -iO:OOú$ 

Indemnização ·e reexporta
.cão de animaes e . outras 
despezas imprevistas e 
eventuaes . • . • • . . • . • . .. 6:000$ 

. Somma .•....•. ; . 304 :000$ 
· ToLa! da :verba •.••... · ...•• .... . • • ..... . .......... 
.Verba 17•- Serviço de pro-' 

teccão aos Indios ·e Loca
lização de trabalhadores 
Nacíonaes: 

Inspectorias 

Material: 

Para ollj e c tos de expepiente 
para as inspectorias, pu~ 
lllicações, impressões e· 
encadernações •...•..... 

Para asseio dos · edifi:cios, 
carretas e despezas miu
das e de prompto paga-

5:000$ 

. 
mento . ·. I •••• ~ • •••• I •••• 

j • 
3:000$ ' 

Povoações indígenas : . . 
Obras, cust.eio, conservação e 
· · desenvolvimento das · po

voações indígenas creadas · 
pelo decl.'ef.ô n. 8.9H, .de 
30 de agosto, de :1911 : . 

No Estado de S. Paulo ....•.• 
No Estado do Para.ná ..•..•.. 

30:001)$000 
30:000$000. 

No Estado de Matto Grosso, 
· sendo : :UI: OOOS destinados 

·•· 

' 

· ás colonias dirigidas pelos 
. salesianos, incluSive o tyceu 

de Cuyabá., •• ~ ... , · ........... ~ . . 

-· 

30:000SOOII 

/ 

•' 

·-

'• 

847:320$000 

I 

·'11!. • ·1 • 

' ., 

lj 

' 

,, 
I 

í 
I 

~ 
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Centros agrícolas : 
.- Obras, . custeio, conservação e 

desenvolvimento dos centros 
agricolas creados pelos de- 1 

cretos ns. 8. 937 ·e 9. 7i2, de 
30 de agosto de :19(:1 e U 
de setembro de :19:12, inclu
sive despezas com passagens 
e transporte de. trabalhado
res .nacionaes para os mes
mos centros : 

No 'Estado do Maranhão ••.•...• 
No Estado do Piauhy ......... .. 
No Estado da Parahyba. ...... ,. 
Na Estado de Pernambuco .... .. 
No Estado de Alagôa.s ........ .. 
No Estado de Sergipe ......... . 
No Estado da Ba.hia ....... ; ... . 
No Estado do Rio Grande do 

Sul· ••••• ·.~ ••••••••• • 1 
..... , •• 

. . ;-

Despczas imprevistas e. 
eventuaes inclusive aju
das de custo ao pessoal 
da directoria, inspecto
ria e mais dependencias 
do serviço, e diarias ao 
pessoal da · directoria 
q\lando' em serviço fóra 

. da Capital Federal.· ..• 
1 

·. •rotai da verba .....• .. , 
f81 Er;SINO AGI\ONOMICO. .· 

P·essoal: · 

12:000$ 

Escola Superior de Agricultura 
. e Medicina Veterinaria: 

· Paz:a pagamento aos lentes e 

36:000$000 ' 
25:ooosooo 
2B:OOOSOOO 
25:0008000 
25: ooosooo . 
20: ooosooo . 
25:0001000 

-iO:OOOSOOO , 

' ...... ,, . 

'· substitutos que tiverem di-
reito á vitaliciedade. . • . • . H2 :800.000 

Fázenda Experimental: . . . 
Uni direCtor ................. ~;·. 
Um auxiliar . ..... -..........•.. 
Um' jardineiro horticultor .... • : 

· Somma.1._ • • _ ••.••••••••••• •: 

Vol. VIII 

L. 

7:200$000 
4:800$000 
3:000.000 

:Ui.:00.0$.0(10 

.. 

433. 

Papel 

.• 

381 :&tl0$1190 



Horto Florestal : 
Um director ........... ~ ... ... . 
Um ajudante ................ . 
Um auxiliar ................. . 
Um chefe de culturaà ....•.... 

Som ma . ... ~ . -: ......... ~ .. 
Escola de Agricultu~ · 

ra annexa ao Posto 
Zootechnico Fede~ 
ral em Pinheiro: · 

Pessoal: 
,Quatro lentes : Orde~ 

nado ....... : ..... . 
'Gratificação ...... . 
rr r e s preparador~ 

repet1dores : 
Ordenado ......... . 
Gratificação .. ~ ... . 

5:6001 
2:800$ 

3:600$ 
1:800$ 

dous conservadores, ordenado 
2:000$, gratificação :1. :000$; · 
um inspector, ordenado 2 :000$, 
gratificação 1 :000$; um me
dico, ordenado 4 :000$, grati
tificacão 2:000$; um pharma:.. 
eeutico, ordenado '2 :000$, ~gra
tificação :1. :000$; dous mestres 
de offieina, ordenado 2 :000$, ' 
gratificação · :1. :000$; um chefe 
dê · cultura, ordenado 3 : 6'00$, 
gratificação i :800$; um escri
pturario-bibliothecario, ['éis 
::J :600$. Somma 81:800$000. 

!Escolas medias ou theorico-pra
ticas de S. Bento das Lages, 
Estado da Bahia; e de Porto 
~legre, Estado do Rio Grande 
do Sul; dous directores, réis· 
7 :200$ (gratificação); 14 len- · 
tes, :1.17:600$; 14 .preparado-

. res-repetidores, 75 :600$; dous 
professores de desenho, reis 
10:800$; quatro conservadores. 
inspectores de alumnos, réis 
· 12 :000$; dous economos, rél.i 
· 6 :000$; dous chefes de prati
ca agricola e horticula, réis 
10 :SOO$; quatro mestres dll 

\ 

.. 

OIU'O Papal . 

12:000$000 
9:600$000 
4:8008000 
4:200.000 

30;600$000 

' ' 

( 

~~ .. 



' 

. SESS:Í.O ll~! 20 DE DEZEZv!BRO D! 1914 
·'·3S 

_... 
Ouro. Jla)lel : 

officina, 12 : 000$; dous escri-
pturarios, 7 :200$; dous por- . 
teiros, 6 :•000$; dous secreta-
rios-bibliothecarios, 9 :600$; e 
quatro contínuos 7 :200$000. 

' (Somma 282 :000$000.). 

:Aprendizados agrícolas; de Sa- -~ 

tuba, Estado ·de Alagôas; da 
Bahia, Estado da Bahia; de 
S. Luiz das Missões, Estado 
do Rio Grande do Sul; e de 
Barbacena, Estado de Minas 
Geraes; quatro directores,. ré is 
24 :000$; quatro auxiliares-

i agronomos, 19 :200$; quatro 
:professores primarios,' r é is 

. •, 12:000$; quatro chefes de l \ 
,. i rculturas; 14 :400$h quatro ad-' juntos de p'rofess r primario, 

9 :600$; s e i s conservadores-
inspectores de alumnos, sendo 
dous para S. Luiz das Missões 

·:.:.t e dous para Barbacena; Téis 
14 :400$; quaLro eseriptura-,. 
rios, 14.:400$, quatro eco-
nomos, 9 :600$; quatro prati- , .. 
cos de industrias agricolas, 
9 :6'00$; oito mestres 'de offi-
cinas, 19 :200$; e quatro por-
teiros-eontinuos 9 : 600$000. 
(Somma 156 :000$000l· 

Estações experimentaes; de C o-
.roatá, Estado do Maranhão . 
, (para o cultivo do algodoei-
r:o) ; da Escada, Estado de Per-
nambuco, e Campos,r .!Estado · 
do Rio de JaneiTo (para o eu!-

·~'; . " I tivo da canna de assuear), e. 
! Viamão, no Estado do Rio 
i Grande . do Sul; decreto . nu-

mero 8.8110; de 5 de julho 
' de 19H; quatro directores, 

i-· 48 :000$; quatro chefes de 
secção technica, 33 :600$; qua-
tro ajudanteS' de seccão, réis 

\ 24 :000$; quatro .iardineiros 
horticultores, 9 :600$; quatro 
escripturarios bibliotJhecarios, .. ..,_ .. ,. 
14 :200$, e quatro . .porteiros- , .. 

' " •contínuos, 9:600$. · (Somma 
1 ',:l39,:2Q0§.000,, ), . ·~ ~ ... ... ,,. ,..J 

I 
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. Postos ZootechniMs: de Ribei
rão Preto, Estado de S. Paulo, 
Lagos, Estado de Santa Catha
rina, e Viamão, Estado do Rio 
G'rande do Sul, decreto nu
mero 8.810, de 5 de julho de 
i 911; tres directores, 36 : 000$; 
tres chefes de secção technica, 
25 :200$; tres ajudantes, réis . 
18 :000$; tres àuxiliares (pi
cadores), 7 :200$,;. tres pr(lpa-' 
radorcs, :LS: 800$; tres ·secreta-. 
rios, H : 400$; o tres porteiros
contínuos, 7:200$000. (Som-' 
ma 120 :600$000). ,, 

Fazendas modelo de •criação: de 
Caxias, Estado do Maranhão;> 
da Santa Monica, Estado de 
Rio de Janeiro; de .Ponta 
Grossa, Estado do Paraná e 
de Uberaba, Estado de Minas 
Geraes : . q u a t r o dj.rectores, 
38:400$; quatro ·ell!carregados 
de contabilidade, 19 :200$; tres 
auxiliares, se.ndo . uni ·· para 
cada uma das Fazendas de Ca
xias, Ponta Grossa e Uberaba, 
10 :800$~ tres ·chefes de •Cultu
ras para as mesmas Fazendas 
·e um pha·rmaceutico para. 
S.a n t.a Monica,. 14:400$000. 
(Somma 82 :800$000.) , 

Campos de Demonstração: de 
M a c a h y b a, ·Estado do Rio 
Grande do Norte; do Espírito 
Santo, Estado da Parahyba do 
·Norte; de Itaocára, Estado do 
R:io de Janeiro; de Itajahy, Es-
tado de Santa Catharina e de 
Lawas, Estado de Minas · Ge
raes; cinco directores chefes 
de culturas 30 :000$ e cinco· 
.iardineiros-iiorticultore's, · réis 
12:000$. (Somma 42 :000$000) 

Escolas pevmanentes de lacUci
nios : de Barbacena, Estado de 
Minas Geraes: um director, 
6 :000$; um auxiliar agrono- · 
mo. 3 :600$; um professor pri.,. . 
mario, 3 : 0(}0$; um escrevente, 
3:000$: um mestre para o':fa- · 
brico de mant.eiga, 3:000$; .e· 

/ 

Ouro 

'. ' ' . 
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·um mestre para o fabrico de 
·queijo, 2:400$000,. (Somma 
21:000$000). 

Estações serioicolas; ' de Bento 
G o-n c a I v e s, Estado do Rio 
Grande do Sul; e de Barbace:. 
na, Estado de Minas Geraes: 
dous directores, 16 :800$; dous 
ajudantes technicos, 9:600$; . 
. doús escripturarios, 7 :200$; e 
dous porteiros-contínuos, reis 
4:800$000. (Somma ..• ~ .••• 
38:400$000). 

Cursos ambulantes: seis profes
. sorea, 36 :000$; e tres mestres 
· de ·lacticinios, 9 :o O o$ o 00. 

.(Somma 45:000$000). (Total 
. - pessoal do !Ensino :Agrono
mioo - 1.167 :200$000) . 

. i 91 - EVENTUAES 

Para occorrer a quaesquer des
P!JZas · extraordinarias .. e. im
previstas, inclusive .o· paga- · 
mento de gratifícações por 
s e r v i ç o s extraordinarios . e 

·vencimentos a empregados em 
. commissão; passagens e aju-

das de custo, não comprehen
didas em. outras verbas., · 

Oure 

· I 1 I i' 

............. ' Total. da yerba .. .,. ...... :: . · 
,. -:----

Papel 

., 

', .k...-
100:000$000 

·!Art. 2.," E' o Presidente da Republica autorizado: · 
' I. .PJ. abrir.o neo~ssario :credito para o fim-de dar cumpri

mento ás disposições regulamentares do decreto n. 9. 194, de 
9 de dezembro de Jii9H, e. ·estabelecer o servico de inspecção 
vctorinaria ,iurito ús fabricas de carnes ·congeladas. · · 
· . II. A'despender 30:000$ com a conservação e custeio de 
~nchas, serraria e material das fazendas de Rio. Branco, no. 
'Estado do Amazonas. , 
. III. ti. entrar em ·aocôrdo com as associações ruraes do . 
· pai:r., com suas uniões e com as camaras municipaes, para a 
exéoução do serviço do registro genealogico. . . 

•LV. A vender as lai)chas e. todo o . material ·adquirido para 
o. serviço da defesa da bovracha, recolhendo ao ':Chesouro o 
;producto das vendas, que serão feitas em leilão, guardadas as 
formalidades legaes. · . . 

V. A despender a verba de 50 :000$, que opportunamente 
será devidamente· especificada, com a creacão do um labora
torio ou estação de biologia marinha·. 

\. ~ 

' 

·' 
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' · VI. A dar um auxilio, que poderá chegar a 80 :000$, ao 
liuseu Commercial do Rio de Janeiro. 

VIL>\: transferir para o Ministerio· da Fazenda as villas 
operarias '01·sina da Fonseca e Marechal Hermes ·quo ficarão 
sob a irnmediata 'nscalização da Directol'ia do Patrimonio. · 

VIII. A subvencionar com, a quantia de 10 :000$ a cada: 
uma das escolas de agronomia e veterinaria e de commercio, 
auxiliada.s pela União até este . exercício, depois de, mediante 
rigorosa inspecoão, verificar . haverem., esses institutos · 'func:.. 

. cionado regularmente, emquanto subvencionàdos, estarem o.~
ganizados com os necessarios ·estatutos e regulamentos e appa
r·elhados para ministrar o ensino ·com corpo docente e material,. 
sendo que as escolas de agronomia e veterinaria . com .labo
ratorios para o indispensavel estudo e:r:perimental. 

Esta disposição é extensiva. a todos os institutos uteis tí: ' · 
agricultura e industrias connexas, instrucção technica e pro
fissional, etc., que, a juizo e mediante verii'icacão do Governo; 
se mostrarem i.:loneas para ·consecução dos fins a que se desti
lllarem. · 

~X. A modificar a.actual organização das escolas de apren
dizes artífices, que serão mantidas aos Estados com o actual' 
pessoal~ de accôrdo com as necessidade do ensino, sem au-
·gmento de despeza. , . · 

Esses depari.amentos1 do Ministerio da Agricultura. st)riio 
considerados auLonomos, descentr·alizaí:l.do-se os servicos pela 
melhor í'órma possível. . 

O Ministerio da Agricultura nomeará uma commissão ·dos 
directores das escolas· para regulamentar esse serviç.o de ac-
côrdo com o que a experiencia tem aconselhado. · · 

.. l!'icam mantidas tão sómente diarias aos alumnos dos s• . 
e t,• annos, respectivamente,. de 600 e 800 réis, correndo essa' 
despeza pela renda dos estabelecimentos. . · 

X. A promover a annullaeão do contracto celebrado com 
Carlos C. Wigg. \l Trajano S. Viriato de· Medeiros ou, para·. 
o fim de assegurar a livre concúrrencia na industria side
l'Urgica, a estender· a todas as emprez3.!! que organizarem, para 

. os fins da lei n: 2. 406, de 11 de j11.neiro de 1911, os premiós, 
favores .. e vantagens constantes do,.decreto n. 8. 579, a e 22 de 
fevereiro de 1·911,- e; do art. 71, da lei n .. · 2.356, de 31 de· 
dezembro.de :1.010. · ·· . · 

XI. A reorganiza!' o Ministerio da Agricultura, Industria 
e Commercio, submettendo ao 1'eferendum do Congresso os 
pontos em que reforma haja, porventura, de ultrapassar a 
oompetenoia do Executivo, e· não podendo exceder de 1.000 :000$ 
:pap~l, além do areamento do art. 1•, desta lei, o custeio 'dos 
serv1cos remodelados. . · · · •, . . . . . 
. XII. A tornar extensivos aos diplomas conferidos pela F..s

.cola Superior de Commeroio do Rio de Janeiro os dispositivos 
da Jein. 1. 339, de 9 de ,ianeiro de 1'905. . · · 

· XIII. A. emp1•estar ás· sociedades cooperativas de credito 
~:.griool~ dos Estados, onde se tiverem organizado; ou se forem 
Ol'gap.i~ando .até 50 .%. das ,ÇIU!I!!tias ;r~0qll#das ªs C!l~a~ .eo.o· 
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:a.cmicas, como auxilio á pequena lavoura e industrias auxi"' 
liarea. 
· § 1.• As quantias recolhidas ás caL'tas nconomicas de cada 
Estado poderão ser dadas por emprestimo ~ís sociedades coope
rativas do mesmo Estado, á taxa nunca superior· a 5 % an~ 
nuaes. . · . · 

· ·§ 2.• Só terão direitos aos favores da presente lei as ISO"' 
r.:iedades cooperativas organizadas de. accôrclo com o decret~ 
legislativo n. 1. &37, de 5. de janeiro de 1907. . 

§ 3.• Os emprestimos feitos ás sociedades cooperativa:~ 
serão amortizados por prestacões, calculadas de modo que 31 · 
amortização total não exceda do 'P'razo maximo de 25 annos ., 

·§ 4.• Todo o activo e bens das sociedades cooperativM 
· garantirão· os emprestimos de que trata a· presente 1ei, de 
accôrdo. com o ·.que fOr estipulado nos respectivos contractos., 

§ · s·.· O· Governo expedirá regulamentos para a bôa ex
e~çiio deste artigo. 

XIV •. A transferir para o llfinisterio 'da Marinha o navio 
de pesca José Boni{acio. . · 

XV. A declarar suspensos, desde 1 de agosto de 1914 at~ 
a data que fixar, após a terminação da conflagração européa, 
os prazos a que- s-e referem a 'lei n. 3 .129, de 11! de outubro 
de 1882, os decretos ns. 8.:&20, de 310 de dezembro desse mesmo 
.anno, 1.236,· de 24 de setembro de 1904, e 5 .IIZ4, de 10 de 
janeiro de 1905, e, bem assim, os de que trata a Convencão 
revista T.lela Conferencia Internacional de Wa!!h'ington em 1911. 

·XVI. A manter ou supprimir os cseript.orios.,de expansão · 
economica do Brazil em Paris e Genebra, conforme ,julgar 
conveniente. aos' interesses do servico que devem prestar. 

XVU. A pagar a J. C. Oakenfull a quantia de 28:000$, 
que lhe ·é devida pela ·elaboracão, impressão c · distribuicão do · 
livro de propaganda, em ing)e?., <t Brazil em 1913 ) -podendo, 
para· esse fim, ser aberto, desde .iá, .o necessario credito. · 

XVffi. A conceder renovação dos prazos para patentes ele 
invenção aos concessionarias respectivos, por mais i5 annos, 

· · mediante pagamento· de nova taxa, com accrescimo de 50 o/o 
sobr& o seu valor. , 1 • 

· XIX. A, sem onus para a União, permittir exposições per
manentes, para facilitar o intercambio diréeto das mercadorias 
nacionaes .com. as mercadorias estrangeiras. . 

· Paragrapho unico. Os ·organizadores .de taes expo!iCões 
fir.am obrigados a fazer propaganda gratuita de produekls na
cionaes nos J•espect.ivos paizes estrangeiros •que receberem taes· 
favores, fazendo exposição de artigos brazileiros, conferencias 
e artigos e .iornaes e revistas para a. propagpnda. do Brazil. . . . 

XX. A suspender o regulamento n. 10.105, de 5 de maroo 
de 1913, e o de n. ·10.320, de 7 de julho do mesmo a.nno, ·até 
que se organizr.· a lei· de tel'ras. que ser~ submettida ao voto do 
Congresso. . . 

· tArt. 3.• Todos os vencimento! marcados nesta lei. se en
t!llld~m :dividido~ .em or.dena~o .c s:~atifioacüo, send~ .e.~ta igual 
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a .um teroo e· aquollc a dous terços do total, o~ceptuadas as 
gr:'tti.ficacões conferidas a J'unccionarios em commissão. 

Paragrapho uni-c o .. O secretario o o offioial de gabinete 
. q1:1o servirem Junto ao ministro perceberão as gratificações 

indicadas nos ta lei, si não forem funceionarios publicas; si' o 
forem, porrhn, perceberão· além ·dos orâ'enados dos seus cargos, · 
as quantias que forom fixadas pelo ministro, dentro dos limites 
estabelecidos nas J•espectivas consignações. · 

:Art. ~. •. O Governo fará a distribuição pelo paiz; do modo · 
que lhe par•ccor mais conveniente, das dez ( 10). inspoctm•ias 
:veLorinarias e quatorze ( 14) agrícolas pa!':l as quaes esta lei 
deu dotacão orçamentaria. ' · • · .. · 

Art. 5!" A renda arrecaélada na vigencia · da preii'ente. lei 
pelos Postos Zootechnicos, l?azendas Modelos de ·Criacão,-"-\.'Pren- · 
dizados 4-grico.las, Campos de Demonstração, Estações Expe
rimentaes e Fazenda Experimental annexa á Es·cola Su,perior 
de Agricul'Lura será applicada ao custeio dos proprios esta
belecimentos. até a . importancia correspondente a ·80 % · das 
respectivas dotações orçamentarias, mediante prévia' autori
zação do ministro da Agricultura e prestação de contas na · 
:fórma da lei.'·A importancia que exceder a 100 contos 01.1 'que 
não excedendo esse quantia, deixar de ser applicada ao referido 
custeio, será recolhida ao ·Thcsouro Nacional, como relida· da 
União, antes de findo o :trimestve addicional. 

Art. (i." O Governo providenciarii para que a fis·calizaoüo 
·dos contractos e serviços a que se refere Q art .. 105 do decr~to · 
.n. 9.521', do 17 de abril de·f912, seja feita por funccionarios 
'dos quadros das repartiç·ões . do ministerio, ·sem augmento de 
despeza. ,. . · . .·. ·.- . · . . . ' 

. Art. 7 .• O pessoal commissionado .pa~a e.xecução do ser
viço de registro genealogico de animaes e registro de marcas 
de a'fiimaes, na Directoria Geral de Agricultura, não poderá 
exceder 'de ·quatro auxiliares, com a gratificação maxim_a, de 
450$ cada um· mensalmente. · · · · · · · 

'-\.rt. S." d .i\Vinisterfo da 'Agricultura, para a concessão .do 
reghltro de marcas de gado, .iá em uso, exigirá dos. pretendentes , 
os seguintes elementos de idoneidade e identidade. · ·· · 

§ 1. o· Requerimento do interessado com a firma devida-
mente reconhecida. ' · · · '· . · . 

§ 2." :Apresentação do fac-simile a fogo da marca que o 
requerente deseja ·conservar. ··. . . 

§ 3. o Declaração ou attestado da · .respectiva rer'articão 
fiscal federal de que o interessado é de ·facto criador, qual 
o nome de -sua .fazenda e em que ponto situada. . . 
· · .. § -i. • Certidão .. da estação fiscal estadual respectiva, em 
que se declare qua~ ·a. área de",campo de que o requerente 
paga imposto, a denominação da Fazenda e o districto de sua · 
situação. . · . 

§ 5. o Certidão passada pela municipalidade dn respectlVa 
residencia, na qual se mencione qual a quantidade· de gado 
de que o interessado paga imposto na sua :fazenda, 'cu;jo nome 
e situãcão indicar no pedido. 
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§ 6.' Os documentos annexados _,á petição de que trata o 
§ 1' são isentos do imposto do sello federal.· - . 

Art. 9.• O Governo suspenderá a immigraoão subsidiada. 
Art. i O. No. ·vigencia desta lei ficam supprimidos os se

guintes"logares do lVlusõu Nacional: um substituto de minera
. logia, um assistente de phytopatologia, um naturalista viajante 
de botanica, um preparador ele taxidermia, um bibliothecario, 
wn chefe de cu!LUl'as .e um .chefe de .laboratorio de chimica, 
rcunin,do-se cm um só os Jaboro.torlos de chimica geral ano.-
lyLica e chimica vegetal. · · . . 

Paragrapho unico. A biblioLheca passará a fazer parte in-
. tegrante da· Secretaria. · . , 

_ Art. H. O director da Escola Agricola, annexa ao Posto 
Zootec'hnico de Pinheiro, será o do Posto. . . \ • 
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§ O Governo, logo que entrar ern e:x:ecucão a presente 
lei, m3indará submetter· a · concurso, de accôrdo oom as in
strucções fornecidas pelo Ministerio da Agricultura, todos os 
cargos de lentes e 'Pl'Oi'essores, que ainda não tenham sido 
submettidos a esta prova. 

O regímen da escola passa a ser o de externato, !)Odendo 
ficar um grupo de alumnos mensalmente internados,·, afim de 
attender aos serviços c á pratica das diversas operações exi-
gidas em uma propriedade agrícola. _ 

A turma em questão não poderá exceder de 15 alumnos, 
tirados em numero de cinco de cada a:nno. A alimencãõ dos 
alumnos em serviço será feita por conta da renda do posto. 

Art. 12. O Govcrno fará remover os mostruarios ou 
' museus de product,os do Brazil e material dos escriptorios de 

informaoões de Paris, Genebra e Bruxellas, para os edifícios 
dos consulados dos respectivos paizes, podendo entrar 'em 
accôpdo com ·a Sociedade para. Animação á Agricultura, em 
·Paris, quanto ú manutenção desse ser•vico mediante auxilio 
que não excederá de 20:000$000. 
· Art. 13. Fica mantida a ·-estação experimental da cultura· 
da seri-ngueira, no Estado do Amazonas, abrindo o Governo os 
n ecessarios credites. 

Art. 14. Os auxiliares da J)irectoria Geral de Contabili
dade, creados pelo art. 47 da lei n. 2. 738, de 4 de janeiro 
do 1913, .e que são agora supprimidos, ficarão equiparados aos 
terceiros officiaes da mesma directoria, para os effeitos do 
aproveitamento no respectivo quadro por -occasião de ser elle 
·reorganizado, de ·conformidade com a presente lei ou nas . 
vagas que posteriormente se derem. 

Art. 15. Os cargos do inspectores àgricolas e seus aju-
. rlantes, bem como os do directores de estaeões experimentaes, 
postos .:r.ootechnicos, campos de demonstração, respectivos aju
dantes. auxiliares e chefes· de ·seccão technicas .c seus ajudantes, \ 
só podem ser oceupados por agron<lmos titulados, por qual
quer dos institutos de ensino do paiz, ou estrangeiros, na falta 
destes. · · 

Art. 16. Os lentes e substitutos da Escola Superior de 
Agricultura e Medicina Veterinaria que gosarem de vita:li
dedade e que não forem designados para outras repartições 
do Ministerio da "\gricultura, poderão ser aproveitados- nas 
faculdades superiores do paiz, ·no Collegio Pedro II, ouvidas 
as respectivas congregações, no ensino das materias similares 
<Is disciplinas de que eram lentes ·na extincta. escola, funcci-o
nando como profQssores extra numerarias. 

O Governo fica autorizado a fazer á Faculdade de Medi
cina do Rio de Janeiró, afim de que esta para Já se vá trans
portando da· fórma que melhor lhe convier, a cessão dos edi
ficios e terrenos em que funccionava a Escola Superior de 
Ag-ricultura. e i\fcdicina Vetorinaria, bem como todo o material 
de ensino ahi existente, mobiliario e inst.allacões. 

Aos alumnos do primeiro anno especial de engenheiros 
agronomos gue tenham terminado o ann_o, ·poderá o . Governô 
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conferir o titulo de aggrimensor, visto terem feito Qurso esne~ 
cial de j,opograplria c estradas, estradas de rodagem, desenho · 
gcometricci c topogTa:[lhico, dando-lhes approvaoão pelas mé-
diag do :umo. . 

Os alumnos do curso. fundamental poderão, sem exame, 
passar pa1·a o anno da Escola de Medicina, porque estudaram 
physica, cllimka inorganica, anal~·se chim i cu, hotnn i cu, mor
pholog·ia, mologia gemi e systematica, ·etc. 

Os ·aluumos que tiverem tel.'tninado· o primeiro anno c];; 
modicas vcterinarios p.adm·ão le1· matricula na Escola do Me
dic'ilm no terceiro a•nno. 
· Os exames das matel'ias professadas no curso de en

genheiros agr·onomos da Escola Superior de Agricultura e Ve
tcrinari a· são validos para o curso superior da Escola ·Poly
teclmica. 

Art. 17. O· Governo não restituirá em dinheiro o preço 
dns passagens dos immigi•antes .. '\:poiitaneos: crcdital-os-ú, de
pois de localizados, pelo val-or das mesmas, como adcantamento 
do pro(;o de acquisir;flo do. lote de terras que cada um .oc
eupar. No .caso do valor do lote, ·casa c hemfcitorias nelle 
existentes ser inferior ao .custo total das passagens pagas pelos 
immigrrultes, o excedente ser-lhe~-{t entregue cm sementes, 
Jc\l'rmnent.a ou machinismos agrícolas. 

Art;. 18. Da verba «Ensino Agronomico », titulo -<Mate
r:ial- consignaoão destinada ás estações .experimentaes, quota 
correspondente ít estação da Escada; sCNL destacada a quantia 
de H :000.$ destinada á ·compra de um laboratorio de ·analyse 
até a 'importancia de 5 :000$, e o restante ít cons'trucção neces
saria para ;guawdar o mesmo laboratorio, reduzindo-se, da 
quota correspondeu te tí mesma estac.ao a quantia ·de 1 :500$ 
11a parto relativa ao «expediente, acquisição de revistas, etc.», 
rlc 1:000$ na parte l'elativa íts · « cliarias », ajuda de ·custa, etc.»; 
2:500$ na parto relativn ú «·conservaçiio de machinas, etc.» e 
:l :000$ na parte rc·Jativa a « dospozas imprevistas, etc.». 

Camara dos Deputados, 25 do dezembró de 191-i.- :Aos~ 
tolpllo Dutra NicaC'io, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos 
'Leal, 1• Secretario.·- m11sio de Al'aujo, 2• Secretario.- A' 
Commissii.o d·e Finanças. · 

N. 103 - 10111 

O Congresso Naciona:! resolve:· ' 
. Artigo unico. Fica o Pt~csidente da Republica.· autorizado 

. a abrir, pelo Ministerio da Guerra, 0 cre'dito de 2.502:470$225, 
supplemflnlnr à verba 8', «Soldos c grátit'ica:çõcs de offici'acs», 
do nrt. 2ü da lei n. 2.Sit2, de 3. de janeiro ultimo; rev-ogadas 
~s disposiçúcs cm contrario. . · · 

· Cnmm·n clol.s Deputado~. 2ft de dézembro de i DÜ. -
'Astolpho Dutra Nicac'io, · Prcsident.e. - Antonio S·im:eüo 'dos 
Santos Leal, 1 • Secretario. - Annibal de Toledo, 2" Secretario 
interino. -/A' Commissu.o de Finanças .. 

• 

• 

I 



I' 

... 

... • 

.• SESS.~O EM 2() DE DEZEMBRO llE .:1!114 

N •. '104 - i!Ht 

O Congresso Naciona:l ·resolve: · 
. . .Artigo unico. Fica o Presidente da llepublica. autorizado 

u abrir, pelo Ministerio da Viur;ão, os creditas de 260:174$3:10, 
papel, e de 532 :778$056, 10:752$845 e 5:803$406, ouro, sup~ 
plemcntures respecUva.rnente üs sub-i:onsigna(lões «Taxas de 
esgotos de pred)os e co'rtioos~ - garantia de juros de 9 •j• ao 
anno sobro o capital empregado nos esgotos de Copacaba.na, 
Lemo o Ipanema, e idenUca de juros re;t'erentes ao esgoto de 
Paquet\1 - d u... verba . 9", .art. od da vigente J.ei oroamentar:ia; 
revogadas as disposioões· cm contrario. 

. " 
Camara · dQS Deputados, 24 de dezembro de 1011!. . -

'lstol]Jiw Dutra · Nicac-io, Presidente. - Anton·io Simeão dos 
Santos Leàt, 1 • Sccre~ario. - Anrâbal da Toledo, ·2" Secretario 

· interino, .- A' Commissão de Fin::u~as. · 

N. 105 - 1914 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo uuico. Fi9a o Presidente da Rev.ubHca auto~izado 
a abrir, pelo .Ministerio da Viaoão e Obras P.ublicas, o cre
dito especial de 86:515$280, pura pagar~ a indemnização de-. 
vida ao Dr. Aristoteles Arnbrosio Gomes Calaça e D. The.reza 
Barbosa de Oliveira Santos, pela priv,acão das ar;uas. do rio 
Grande, em Jacarépaguá, provenienle· da captaQão e adducção 
das mesmas aguas para o abasteci.rpento desta Capital; revo
gadas as dispos·ições ém contrario. 

Gamara dol!i Deputados, 2'• de dB1lembro de 1914., - · 
'Astolpho Dtttra Nicacio, Presidente. - Antonio Simeão do.v 
Santos Laal, :1• Secretario. - Annibal de. 'l'oledo,. 2• S.eer~taria 
interino. - A' Commissão de Finanças. . . ' . . 

N .: f06 .;__ i9i4 

O C:on.grcsso Naciena:l resolve: 
' Artigo unico. Fica. o Presidente da Rep\.!bllca autorizado 

a abtlr, p-clà Ministcrio da Fazenda, o ,credito extraordínarío 
de· 1 ': tí27$004, para occorr.or ao pagamento devido ao 1• es
~::riptura,r·io da Alfandega do llio c)e Janeiro, Sr. Joaquim Au
gusto J.i'reirc, por differenoas do venciment<Js no período de~ 
,:.orrido de, 14 de marc<> a. 31 de dezembro e 1913; revogadas as 
dispos<ições cm oontr•ario. . · 

Cnrnara d~ Deputados•, 24 de dezembro de 1914 .. 
'Aslolpho ·nut1•a Nicacio, Presidente. - Antonio Sime/ÚI l!os 
Santos Lea.l, i • Secret-ario. - Am~ibal de. Tole,dp, 2• Secretario 
i!l!L.C.x:ino. ,...., A' CommÁ~s~o d.e. Fin.~~as. ·. . · .. 
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N. 107 - :1914 

O Congresso Nnciona.l resolve: 
Artigo unico. Fica o Pr·osidonltJ dn RrJ1Ub!ica autorizado 

a nb~ir, pelo MinisLorio c!n. Guerra, o credito de 1.500:000.$, 
supplcmenLar á verta 13' - l\Iaterial - consignação «Di
vorsas Dcspezas~. n. 27, . «Trans.p.orte de tropas, e.tc.:., do 
m•t. 20 da lei n. 2.8-12, de 3 de janeiro ultimo; revogadas as 
di.sposicúns em con~rario. 

Cri.mara rlo,s Deputados., 2Q de dez.embro de 1914. -
'/J.stolplw Dntra Nicacio, .Presidente. - Antonio Simeão dos 
SILntos Leal, 1" Sc.cretario. :._ Annibal de 7'Gledo, 2• Secretario 
interino. - A.' Commissiio de Finanças. . . 

N. 108 - :1941 

O Congresso Naciona:l resolve: 
MLig·o unico. Ficn o Presidente da Republica autorizado 

a abrir, poJo Ministel'io da Guerra, o credito de 98:000$, sup
plemcutqr á verba :13" - Material - n. 18, «Medicamentos, 
drogas, apposHos, etc.:., do art. 20 da lei n. 2.842, de 3 de ja
neiro ultimo; I'evogadas as disposições em contrario. 

Gamara dOfS Deputados, 24 de dezembro de .1914. 
'Astolpho Dut'ra Nicacio. Presidente. - Antonio. S~meão dus 
Santos Leal, 1• Secretario. - Annibal de Toledo, 2• Secretario 
interino. - A' Commissão de Finant~as. 

N. 109 - 1914 

O Crmgresso Nacional resolve: 
Artigo unico. :Fica o· Presidente da .Republicn autorizade 

a abrir, pelo· l\finisterio da Guerra, no vigente elliercicio e no 
de 1915, creditas esper.iae& até a importancin de 6.500:000S, 
para o pagam{lnlo devido a Krupp & Comp., Deutsche· Waffcn 
iUnd Munit.ions, Fabrilren Dausk Rekybriffel Syndicat e outros, 
por fornecimentos feitos em virtude de contrnctos, ajustes e 
termo de encommenda, bem assim para attender a pagamento 
'de fret.es e seguro do materia.l adquirido; revogadas as dispo-
sioões em contrario. · 

c amara do•s Deputados., 214 do dezembro ·de 1914. -
'Astolpho Dutm lVicaC'io, Presidente. - Anton·io Simeão dos 
'Santos T.cal, 1 • Secretario. - Annibal de Toledo, 2• Secretario 

. interino. - A' Commissão ele Finnnoas. 

N. 1:10 - 1914 

O Congresso N.:tcional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da. Republica autorizado 

-. abrir, pelo .1\'Iinistel'io da · ~.z:inha. os . creditas d~ 

• 
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!!57 :578$018, 2.720:758$7:12, 1.16.4:306$729, 1.836 :985~028 . e 
·[:138 :473$190, suppl.ementnres ás' verbas 4' «Corpo da Armada 
.o Clasties _Annoxas:-> 11', <d?orca Naval'>, 16', «Classes Inacti
i\"US», 18", <tMunic.õcs do bocca», e 23', cFretJes, pas.sagens, 
ptc .. . '>, do ar·t. 20 da lei n. 2842, de 3 d.e janeiro ultimo; re-
yogadas as disposicões e,m contrario. · 

Gamara do~:~ Deputados, 24 de d~embro de 1914·. ·
~stolpho Dutra Nicacio, Presidente. - Antonio Simeão dos 
'Santos Leal, :1• Sccrot.ario. - Annibal de Toledo, 2• Secretario 
~nterino. - A' Commiss!Lo de Finaru.;as. 

N. 111- 1914 

O Congresso Nacional r.esolve: 
Artigo unico. Nos concursGs que se realizarem. perante 

o Supremo Tribunal F·edcral, para preenehimenl.o das vagas 
de juizes secciona.es, serão semprr·e preferidos, em igualdade 
de condições, papa o effoito da classificação. os Juizes substi
t.utos que contam mais de seis annos de exercício e"ffectivo 
no cargo; revogadas as disposições em con~r~rio. · 

Gamara dos DepuLado~·. 25 de dezembro de 1!HL - As
'tolphó Dutra Nicacio, Presidente. -Antonio Simeão dos San
tos Leal, 1" SecretaJ:•io. - Elysio de Araujo. 2" Secretario. -
A' Commissão de JusLica e Legislação. 

Um do Sr. Senador Augus•to de V:asconcellos, renunchm
~o o Jogar que or.icupa. na Gommissão ~e P-od'eres.- Inteirado. · 

Out1·o :do Sr.· Secretario da Camara dos Deputado.s, com
muni canelo que a disposição conLida no n. VI, do art. 2• 
da proposição que fixa a despcza do Ministerio da Agricul
tura, não deve ser consideráda porque foi supprimida por 
:uma: emenda, que foi approvada. A' Commissão de Finanças. 

O Sr. 2• Secretario procede á leitura dos seguinbes· .. 
PARECERES 

N. 176....:.1914 

A Gommissão de Financ•t~s examinando a proposição da 
Camara. dos Deputados n. 58, deste anno, que concedo a AI
be~L9 Al_varos de Azevedo Castro, ou á empreza que organizar, 

. prtvtlegw para l'.onstrucção, uso o gozo do uma estrada de 
ferro quo, ,Par•tin~o de GuyaM, venha entroncai: cm Jangada, 
ou S. Jose do R10 Preto. e dando outras providencias é de 
parecer que ella seja ·approvada. de ·accôrdo ass,ün com os pare
~ere~ das _Gomtl!issões da outra Casa do Congresso, e com as 
con.stderucoes fe1ta.s pela de Obras Pul:llicas o Emprezas Privi
Jegiadas, do Senado, no parecer n. 146, que conclue appro-
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vando o projecto porque importa a sua adopção em melhora
mentos autor.izados sem onus prura o 'rherouro. 

Sala das Commissões, 25 de dezembro .do 19U. - F .: 
Glucer"io Presidente. -· Gonçalves Fe1•re~ra, Relator .. -

. Bucno & Pah;a. - .Joílo Luiz Alves. -A. Azeredo. - Alctnqo 
Guanabara., vencido. Pimso como o Sr. Deputado Antomo 
Carlos, que recusou ~eu . voto a cst.e projecto por ~ntender 
que nos termos da le1 reconte autor.:zando o emprest.1m~ de
vem ser ovt·Ladas quuesquet• concessoes d~ ''s~radas de 1erro. 
deixando-se sempre dependentes da OI·gamz.açao do, plano ge
r ai do vü1~~ão 'i'et'l'CU. l!}mquanto não i'õr vencida :a. crise que 
nos assoberba, a mais rudimentar prudencia acoruselha-nos 11 
parar neste caminho de melhornmentos materi·aes, que ainda 
fJtHmdo il'!'ca,Jizaveis, como o constante deste projeclo, con
tribua para dar a sensacüo de que não temos consci(lncia da 
,iusta medida em que elles devem ser ·emprehendidos. Sobre 
isso, releva notar que o Congresso, com este projecto. dó. o 
que lhe foi pedido. O que o concessionaria da estrada matto
gl·ossense, d,e CuyabúaSant'AnnadoPttra1nnhyba, JPediu ao Con~ 
grosso Nacional em requeriment(} de 13 de dezembro de 1912, 
foi a conces,süo até Jangada no Estado de S. Pn,ulo, com os 
seguintes i'avores: ' 

·a) privilegio durante 60 nonos; · , 
b) auxilio pàr.a a coloniz:ação dn zona; · 
c) isenção de direitos parn todos os-materiaes' c generos 

importados para a consUrucção da estrada; c mais todos os 
favores das leis em vigor. por que regem as estradas 'de 
ferro. 

Si o Congresso não lho quer dar taes favores, ·a petição 
deve ser indeferida. Não se ·comprehende que se lhe dê a 
concessão da .estrada sem onus pa1•a o Thesouro, quando elle 
só t1J pediu com esses cnus bem discriminados. . 

Em r.elacão ao ·outro beneficiado por este proJecto, nada 
encontrei que explicasse a concessão que o Congresso !h~ 1 
.vae fazer e que, aliás, não foi siquer nrchivnda. ' 

Parecer da Commissão de Obras Publicas e Emprezas Privi· 
le(liadas n. U6, de 191/í, a que se refere. o parecer supra 

. }roi. presente á. Commissfío de Obras Publicas e Emprezas 
Pr!Vlle~;I.adas o ,Pl'OJecto n. 58, de 1914, vindo da Camal'l1 dos 
Deputados. · . · , 

'l'rf!La o pro,iccto, nos seus/ dous primeiros artigos.· da.: · 
coneessao, sem onus para o Thesouro Nacional e mediante as 
clausulas que o Governo estabelecer, para ·a; construcoão, uso 
e g~zo, e pelo praz~ de qO annos, das estradas de ferro ligando 
,a c1dade q,e Cuyaba, ca1)Jtal do Estado de Mntto Grosso, a São 
.Tosé do RJo .])t·eto, na Es·tr·ada de Ferro Araraquensc, em Sã() 
l)aulo, e. ú c1dade de SanLarúm,. á margem direita do Amazo-
nas, no EsLado do Pará. · . · 

. Q ul't. 3" trnLu de prolongamentos de csLrndas no Estado· 
~() :U10 !3rt~ndo do Sul.. · · 

• • ' -··•· 4 ' • t I ' ·•• • • ..... '·- -·••• i 
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SESR.iO 'P.)t ::!G DE UE?.P.)J'(JiíÓ OE .1\JU. .WJ. 

Ó' ussumplo do Jll'O,ieeto n~o representa, portanto. novi
dade pwra os reprcsentautes do Poder Publicó, pois as ligacões 
de Cuyubú, com a estrada de Araraquara, jú é uma. necessi
dade reconhecida e, quanto ú ligação com Santarém. pelu 
planalto entre os rios Xingú e Tapajós, constitue ella uma das 
mais constantes aspilrações do povo ma~to-grossense, ·podendo 

· acct·escentar-se que esta estrada jú. foi incluida no plano ge
ral da viação da Republica no pro,iecto que yeiu da Gamara 
para o Senado. 

. Tambem dos prolongamentos das estradas no Rio Grande 
,jtí. CIJgiLcu o CongL·esso na lei de orr;amento do Ministerio da 
Viacüo do cor·I·entc exercício. O .que o projecto faz agora é 
permitLir que, por concurrencia publica, possa a iniciativa 
par-ticular 1'azer o que nãn foi passivei 1'azer o Governo dire
ctamente pelas difficuldadcs financeiras.· 

'J~rata.ndo-sc de melbornmentos qu11: viio ser autorizados 
sr~m flnus para o 'rhesouro Nacional, e acreditando a Commis
süo de Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas que o mo
m·~nto ac•mselha a adopçüo de todas as medidas que possam 
concorrer para o nosso dasenvolvimento cconomico e apro
veitamento das nossas riquezas naturaes, para transformai-as 
r)m valores pela approximacüo dos mercados consumidores, a 
Commissão é de parecer que o projecto dev.e ser approvado 
pelo Senado Federal. 

Sala das Commissões, 1 de dezembro de 19H; - Gene-
1'0so <lfw•ques, PPesident.e. - lle.rc'ilio Lu:. - Muni: Jheire. 
- Be1:nardino !flontei1'0. 

z;1'02JOSi!;ãO (/a Camw·a dos Deputados n. 58, de ·1914, a 'que se 
?'eferern os pm·eceres sup·ra 

O Congresso Nacional resolve: 
Art, f.• Fica o Presidente da Republica autorizado a con

eedur, mediante as clausulas que estabelecer, a AlberLo Al
vurcs de Azevedo de Castro ou ú cmpreza que OL'ganizar, pri
viier;io durante f•O annos para· eonstrucção, uso e goso de 
um:i estrada de ferro que, partindo de Cuyahtt, venha, por 
Sant'Annu do Paranahyba, entroncar no Jogar denominado 
Jangada ou em S. José do Rio Preto, na Estmda de Ferro 
Araraquensc, sem onus pa<·a o 'rhesouro Nacional e mediante 
ns clausulas que o Governo estabelecer. ., 

Art. 2.• Identica concessão, pelo me·smo prazo c nas 
m~smas condições, ao Dr. José Agostinho dos Reis, ou a 
cmpreza que organizar, para uma estrada de ferro· que, pal'
tindo de Ouyabit, s1e dirija á cidade de Santarém, pelo pla-
nalto entre os :rios Xingú e Tapajoz. . 

:Art. s.• Fica mais autorizado o Poder Executivo a fazer 
a concess1io, cm concurrencia publica, com quem mais,van
tngcns ofl'erecer p sem onus para o '!'besouro Naciop.al, da 
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ANNAES DO SENAOO 

con,;trucr,.ão1 uso c goso, por 60 annos de prazo, dos seguintes 
pi' 'I l••llr;amentos: 

lia vin-ferrea que vem de S. 'Lui:: e S. Bon·a á estação de 
S. L>edl·u, deste ponto até Pelotas, prussando por S. Sepé, Ca
çapava c Cangussú; 
· Da linha ferrea de Sant'Anna de Li·v1•amento a S. Sebas-. 
l'iãu, desto ponto até Pedras Brancas,· passando por Lavras, 
Caç.apava. e Encruzilhada; 

Da lfJ.~t7'ada de FeJ'J'o de S. Lui:: até a Colonia Se!'1'0 
Azul e entroncamento com a Cruz Alta c Ijuhy - Ligação de 
Ctl!J11Jlava a S. Gabriel. · 

Art. 1. • ThiYVogam-se as disposições em contrario. 

Gamara dos Deputados, 21. de novembro de '1914. - As
tol)Jiw DutJ•a Nicacio, Presidente.· - .Antonio Simeão dos 
Santos Leal, '1 • Secr·eLario. - Elysio de Araujo, 2" Secretario. 

N .. i77-i9ii.{ 

A propos1cao da Gamara dos Deputados n. 67, ele 19H, 
revoga a disposição do arL. 335 do decreto n. 9.2G3, de 28 de 
dnr.cmbro de '1 !JH e declara periJencer· aos archivos dos respc-. 
cUv • .,~ servcntuarios da justica local os livros do Registro Ci
vil, ·autos e demais papeis findos, constituindo renda vitalil:ia 
de eada serventuario e só sendo remettidos ao Archivo I>u-
blico, depois de decorridos 30 annos. · 

A Comm1ssão de Justiça ouvida sobre a proposicã"o opi
nou no sentido de ser approvada. 

A de Finanças, entt•etanto, não duvida em aconselhar a 
appri.lvaoão da parte da proposição que se refere aos livros do 
Rcgistr·o. Civil, e rejeitar a que diz respeito a autos e demais 
papeis fine! os. 

Fundamenta seu parecer na circumstancia de difficultar 
as parbe:l a remessa dos livros, dentro de dez annos, como 
exige o ar L. 335 do decreto n .. 9.263, para o Archivo Publico, 
quet· para observancia do art:. 74, paragrapho unico, do de
m·uto n. !?.886, de 7 de março de 1888, quer para rectificação 
c averbação do divorcio, além de se manter a injusti()a de pri
var o serventuario ·que adquire os livros de gosar das vanta
gens que pr·oduzem, sinão por tempo limitado de dez annos. 

As razões ei'"Postas não permanecem em I·claoão aos autos . 
tJ riHmais papeis findo:;, não havendo Pl'C,iuizo e ao contrario 
vantagerr, na uLil pr·o~idencia, de os remettet· para o Archivo 
Pnblteo, o que constitue medida acauteladora de resDeitavei~ 
iiiLtH·csses. · 

Aconselha ainda que so,ia supprimida da propostoao a 
p:llavrn - ·vilalic·ia - porquanto, depo.is da remessa feita, 
findo o prazo de 3.0 annos, não é justa nem curial que os 
i'uocDionurios do archivo u1'!'ecadem emolumentos para os es-
i!l'i\'li~s. · 

I 



'sESSÃO EM 26 DE DEZEMBRO DE i9U: . o11H 

Assitn sendo, a Commissão de Finanças 'é de parecer que 
u proposição seja approvadn eom 11 s seguintes emendas: 

· . Supprimam-~c !l~ 11.'\lJl'Cssõus - autos e, demais papei:· 
{mdris - c - vttaltcw.. . 

. Saljl. dl:ls Commiss~os, 2~ du dezembro d!J 1914. - P. Gty .. 
crn'l.u, l 1res1dentc. - Sa lr'rewe, Helator. - Gonçal'Ves ir'el'l'eira. 
-· JJwmo de J!a·iva. -, Alcindo Guanaba1'1.1. - E1·ico Coelho 
vencido. -:- João Luiz Al·ves, vencido, por motivos que exporâ 
no plenru•Jo, • 

PARECE!t DA COMMISSIÃ.O JJJJ; JUS'I'IÇA L: J,JWISLAÇÃO N, 127, DE 1914 

A Commis.São de JusLica. e Legislw,;ão. l.endo examinado a 
prO!JOsicão da Cainara dos Deputados n. 67, de 1914, é de pa
l'·ecer quo olla seja approvada. por attender ás conveniencias 
das pat•les e do ·serviço publico. 

Sala das Commlssões, 3 de dezembro de 1!J11L ""'-: Joãr, 
· Luiz Alves, Presidente. - Guilherme Campos. - Epitac'ii1 

Pessoa. - Anton·io de Souza. · 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS mJPU'I'ADOS N, 67, OE 19:14, A QU~ 
SE REFEREM OS PARECERES SUPRA 

O Congresso Nacional decreta : 

Ar.tigo unico. Fica !'c vogada u di:> posição do art. 335, do 
decreto n. 9.263, ,de 28 de dezemb,l'o de 1911, e pertencendo 
aos ru·chivos dos resp,ectivos serV1C1rutuarios da justiça local os 
livros de Registro Civil, autos c ·demais papeis findos. con
stituindo a renda vibalicia de cada .serventuario e só senrto 
remettidos ao Archivo Publico depois ode decorridos 30 annos; 
l'Ovogadas as disposições em oorutrario •. 

Carnara dos Deputados, '27 de novembro ele 1914. - As
tolpho Dutra Nieacio, Presidente. - Antonio Simeão do,f, 
Santos Leal, 1• Secretario. -,- Etysio de Araujo, 2• Secretario. 
- ~ imprimir. 

111. 178 -:- 19114 

· A Coinmissão ,de Finanças. examinando a .proposicao da 
Gamara dos Deputados n. 81, do ·19111, que autoriza a con
tlessão de um anno de licença corn abono integral da diaria, 
para tratamento de saude ao conservador de linha da Estrwda 
de Ferro CeTIJtral do Brazil José Alves Ferreira, é de parecer. 
lJUe e lia · seja approvada.. Tratandil-se de um operario cuja 
enfermidMie ·foi motivada em consequencia de con:t.usões re
cebidas quando em cxet•cicio de suas funccões, a Commissão 
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(·oncoJ·da com o volo dn ouLt:n casa: elo Congresso aoncedcnclo· 
lhe La! Javor na~ ,t;Ulll.ii~·Õ~s acima. 

Sala d:.l,s Co'mmissõcs, 22 do dczcm!Jro u<J 1!ll4. - P. 
Olucerio, Presidente. - Gonr.alvus Fet'l'e·i'i·u, RclaLor. - Srl 
1"1·eú•e. - A .• 1:e1•ctlo. -. João L ui:; Alves. - Alcintla Gtta
rwbara. - E1•ico Coelho. 

l'UOJ'OSI(!ÃO D.\ C.\MAUA DOS DEPU'J'ADOS N ,. 81, DB 1!)1-1, A QUJ:1 
Sl~ ltB!'ErtE O PAllJICBlt SUPIM' 

O Congresso Naeional resolve: 
ArL :L" E' concedi!lo ao conserva!lot· de linhas da Esll'ada 

de Ferro Central do Dmzil .Tost! Alves Ferreira mn umw de 
lH•.ent;a, com \lbúuo iulegTal da dia1·ia, para tratar do sua 
s~nde . 

. krt .. 2." llcvogam-se. as disposicüos em contrario. 
Gamara dos Deputados, 7 de dezembro do i!llL - L-ui:; 

Sum·es dos Sa.qtos, .Presidente cm cxercicio. - Antonio Si· 
nwáo dos Santos Leal, 1 • Secreta,rio. - Annibal B. de Toledo, 
~· Secretario interino.-. A imprimir . 

. !~ i'l. ·J7!l- '1914 

A Commissão de Finanças, em :visLa do parecer clal.lomdo 
JWia Com missão de Jus1.iça c J.egisJiaoão o das· informações 
de~ Srs. l\IinisLros da Viaoão e da Fazenda, é de parecer que 
seja approvada a proposio~tO da Cnma1•a dos Deputados n. 00, 
de HilL' 

Sala das sessões, 26 de rlezembro de i !lH. -· F. Glucc1·io, 
.Pr·osidentc.-Jotio Lni: Al·ves, Relator.-Sá Ji'J•e'i1·r:.-A. A::c
·redo. - V'ietm•ino Monteú·o. - Bucno de Pa·iva. - Gonr.alvcs 
z;l,o·n•C'iro. .. 

'Pf):t•cceJ' da Co·mm·i~sau de Ju .. ~Uça e Leaislação, n. ·I 33, de ·I 914, 
a que se 1'e{e1'e o parccm· s·ttpl'a 

O ]li'O,jcf!i.o aa Gamara n. 00, de i!JH, manda approvar o 
c~'Ili.f•tJC!o cciol.lrado entre o Governo c a Comp::mhill. de Nave
gação Costeira, bascudo nas disposições do d.ecreto n. i0.17G, 
de 16 de abril. de 1913. · 

A esse contracto recusou registro o Tribunal de Contas, 
que al'inul o regisbrou sol.l protesto, nu fórma da lei, sendo 
afi~lim chamado o Congresso Nacional a pronunciar-se em de
finitiva sobre o mesmo. 

Nadã. teria esta Commissão a oppôr, em principio, aos 
fundamentos com que .iusl.ii'icou a 'lipproval}ão a Commissão 

. de Tomada ele Contas da Camarn, si, ao approvar o contracto, 

• 



n Cnmara nfio o tivesse modificado. Sobre essas modificncües, 
informa aquella Commissúo de Tomada de Contas, foi ouvid:t 
a Companhia, que as acceitou. Parece .l'Uzonvol que se.ia f.nrn
bcm ouvido o Governo, :pois que serú possível, uma vez innn
vacl"o o conü·acto, a adopr;ão de ouLJ.•as medidas de interesso 
publico. · 

. Certa de· que o Poder Executivo serit solicito em presl.ar 
immediatos esclarecimentos sobre o assumpto, do modo a Sf!l' 
elle resolvido nesta sessíio, é a Commissüo de Leg-islar;iio o 
JHstica de parecer e requer que se ~olicitem informações do 
J>oder Rxecul.ivo, PO'' inl.ermcdio dos MinisL1·o;; da Fa7.endn e 
da Vi.~cíio, sobre o proJecto n. 00, de 1914. 
. . Sala das SIJSsões, O de dezembro de 1!Hit. - Jntw Lni:; 
Alves, .Prcsiclenl.c r. Holal.nr. - Ep'itacío Pesson. - A.nlonio dr1 
Sou:;a. 

l'MPOSTÇ.\0 D.\ CÚUR.\ DOR llET'U'rADOS N, 00, DB 19'11, A QUEl 
SE REFEREllf. OS PARP.CBRES STJ[%\ . 

O Congresso Nacional resolvn: 
Art. L• Afim de que produza os necessnrios efl'eitos,· 

fica nppi'O\'ado o contf'.ncl.o cclebradü entre o Governo c a 
Companhia Nacional dr~ Navegnçiio Costeira. para. um serviço 
regulm· de navog·açiio. basrmdo nas disposições elo clccrel.o nn
mer·o 10.1iiJ,·cJe Jü de abril de HH3, com os seguinte;; mo-
dificações: . 

a) as escalas fc.iias pela linha Norte-Snl entro Porto 
:Alegre c Rio do Janeiro serão feitas tocn.ndl} os vapores da 
companhia na ida ·Cm llelotns. Rio Grande do Sul, Florinno
poHs, Pm.·anaguú, Antonina e Santos, na volta·elll Santos, An
t.onina. Paranasuit, S. Francisco, .FIOJ•ianopolis, Rio Grande 
do Su I o Pelotns; · 

b). na linha subsidiaria entre Rio r],, Janeiro e Por&o 
:Alegro serão feitas oscnlns toeanclo nil ida em Pnranagmí, 
Florianopolis, Rio Grande e l)elotas o na volta em Pelotns c 
11io Grand'c do Sul; 
. c) na linha auxiliar quinzenal entre Rio de Janc.iro 0 
Rio Grande· elo .Sul serão feitas escalas, tocando na ida c n!t 
volta em Angrn, Ubatuba, Carag-uatatubn .. Y'ill:1 .Bclla, S. SL•· 
bastião, Santos, Cananéa, Igua,pe, TLaJahy e FJo.rianopils; 

rl) é con:firmada n decisão do Governo, no sentido do 
que as viagens dos vapores cargueiros serão feitas de accór
do com as necessidades reucs e el'l'ecl.ivns do commercio, in
dusLria c lavoura. 

Art. 2." Rovognm-se ns disposições em contrario. 
Cumam elos .Depu l.ndos, 2!, ele novembro· de ·1 \H~. 

'A..çtolJllto Dntra Nica cio, Prcs idcn te. - A ntm1·ío Sim.erio dr.s 
Santos L(!(rl, ·I" Sec:rotnrio. - El·us'io de :l1'au;io, 2" Sccrr~l.a
rict,- :N imprimir, 
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N. 180-19114 

Autori:r.n a proposição da Camara dos Deputados n. 90, 
deste nnno, a abert.ura do r.red'ito extraordinario de 
97 :299$t\59, para restitui·çã.o de impostos· indevidamente co
brados a Luiz Hermanny & Comp. e outros, em virtude de 
sentença judiciaria. 

A especie é o que se segue: 
L ui r. Hm·manny & Comp. e out,ros negociantes intemn

::-am uma acçwo ord'inaria eontra a União para II:Jes serem 
restituidn.s ns importn.ncias que· a titulo de imposto de con
sumo pagaram desdr. 1907. allegando que n. creação da espe
eie dn impost.o· que o ntt.ingiu foi decretadn por uma lei· mi
nnn (L Ir 52, de 30 de dezembro de 1905), não sendo reprodu
zido o mesmo tributo nns leis subsequentes, nmpnrando-s:J 
nos disnosit.ivos ns. '1 r. Ir do arL :14 cln Constituioão Federal, 
<\ n. 1 !i da .lei citnrla. e affirmando que elles prescrevem. :i. 
annualidncl'c dns leis de orçamento e quo as clisposioões nel·· 
las incluir! as n'fí.o· pOclf\m ter força o cffic.ncla. maior que a 
da propria lei a que se incorporam, não podem sobreviver
lho O· estão naturalmente destinadas a não durar sinfío o tempo 
ria vh:;encia clellas. . . · . 

Conte'stando. o ·representante leg-a! do fisco 'allegou fun
dado em um parecer .ela Commissíio de Finanr,as da outra Cas11. 
rio Congresso, de 1905, que não se tratava de_creação de um 
imposto novo. mas de ·estenr:!er a acoão de uma contribuiçii.o, 
já existente e autm:izacla pela lei ele 1899, para artigos simi
lares e artigos que, pelo seu preparo, escapavam ás taxas ele 
consumo; accrescent.ando que, sendo o imposto a regra. e n 
isenção, a excepção, esta 1! que carece de' ser expressamente 
rlecretada. · 

A allegação dos autores foi ncceita pelo Dr. Juiz' fedornl 
da 2" Vara deste districto que reJeitou as da Fazen~n Na
cional sob os. seguintes fundar;nenfJOs: 

a) que o parecer invocadô não se confunde com a vontadll 
do legislador, entidade distincta da Commissão, riem é (Jttia 
infallivel para conhecer o pensamento contido na lei: 

. b) que o proprio texto do art .. 15 se insurge 'contra scme
lhanto nllegaQão, poiA que elle não «declara~ nem «amplio~. 
nem mesmo invoca· uma disposição anterior, mas estabeleCI\, 
crl\a disposição nova. «E' creado nm. 1:m.posto de cansu.m.o, cu.ja 
cobrança se (ará e, etc .... , : . . . · . 

c) que a assim não ser, como Justificar a não cobranqn 
deli e anteriormente a i 906, e, muito menos. que o legislado!' 
se lembrasse de creal-o neste anno; e, finalmente, 

d) que extender a um artigo que não pagava imposto n 
contribuição decretada para outros semolb.antes ou não, Ã, 
em ultima analyse. Jancar um novo imposto e, que. portanto, 
o argumento da ré faz, apenas, Qm jogo de palavras, e· nãQ 
resolve a questlio., . · · 

• 
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SESSÃO EM 2G DE DEZEMBRO DE 1914 

Nu propria lei de 1905, como nas subsequentes se encon
tram reproduzidas e revigoradas disposições de orçamentos 
anteriores, tributando generos de consumo. 

Ora, é manifesto que tal não aconteceria si. no sentir do 
legislador. semelhantes disposições fossem declaratorias da 
lei de 1899, e tivessem caracter permanente; e. quanto á ul
tima, que nem a theoria, nem a pratica autorizam o principio 
insustentavel, formulado pela ré, de que, sendo o imposto a 
regra c a isenção a excepção, esta é que carece de ser expres
samente decretada, principio este em antagonismo com· o re-

. gimen instituído pela Constituição Federal e que utteribt 
contra os direitos que ella assegura a nacionaes e estran-
geiros. . 

A acoão foi julgada procedente por aquelle magistrado 
que, pelos motivos expostos e o mais que dos autos consta, 
condemnou a Fazenda Nacional a fazer a. restituição recla
mada, absolvendo-a 'do pedido. quanto aos juros . da móra, em 
proporção .. 

. Foi interposta appellação e:c-o(ficio, sendo a sentença 
confirmada por · accórdão unanimemente. Este accórdão foi 
embargado e tambem unnnime foi o nccórdão rejeitando os 
embargos. ' 

Por sentença, foi julgada liquida a importaricia solici
tada na mensagem, sendo desta sentenoa interposto o recurso 
do aggravo de petição a que. por accórdão unanime, a alta 
camara ,judiciaria negou provimento, tendo sido feita afinal a 
liquidação com a qual concordaram ambas as partes. 

· Como se vê, todos os recursos legaes foram esgotados, 
dahi a origem do precatorio para cuJo cumprimento o Sr. :Pre
sidente da Republica solicitou o credito que se refere a. pro-
posição. . . . . . · . 

Esta Commissão, tendo em ·consideração o exposto, é de 
parecer que ella seja aprpovada. 

'Sala das Commissões, 25 de dezembro de 19:14.-F'ran
aisco Gl11cerio, Presidente. - Alcindo Gunabara, Relator. ~ 
João Luiz Alves.-Buervo de :Paiva. -A. Azeredo. , 

' 
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS iN. 90, DE 1914, A. QUE 

SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resoíve: 
Artigo unioo., Fica o Presidente .da Republica àutorizudo 

a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito extraordinario 
de .•97 :290$459. para restituição· de impostos indevidamente 
cobrados a J .. uiz. Hermllinny & ·Comp., e outros, conforme sen-

. tenoa ,iudiciaria passada em julgado; revogadas as disposições 
em contrario. · . .. · · . 

Camara dos Deputados. 25' de dezembro de i 9:14.- As· 
to'lpho Dutl'a Nicaci'o, .presidente.- Antonio Simeão dos Santos 
Leal, i" Secretario.- Annibal B. Toledo, 2• Secretario inte-
rill.O,.=-.A imprimir. · · 

,, 

:,' 
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N. 18l-HH4 

A proposiQfto da Camara dos Deputados de 18 do cor
rente mez autol'iza o Presidente da f\epublica a abrir, pelo 
Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito 
extt•aordinario de 8:323$400, sendo: :1 : ü23$400 para paga- · 
monto da folha do pessoal do almoxarifado da Villa .Proletaria 
Marechal Hermes. relativo ao mez de janeiro ultimo, e :G•:700$ 
pa1·a pagamento. do ahnoxari:l'e da mesma vill!l, Sr. José Jg.na-
c i o de Britto. · 

Pela · exposir;ão de motivos que acompanha a mensagem . 
dirigida ao Congresso pelo Presidente da Republica, solici
tando a abertura desse et•cdito, verifica~se a necessidade dessa 
a utorizaoão. . 

:E', pm•tanto, a Commissão de Financas de parecer que a 
proposição da Camara seja approvada. · 

Sala das Com missões, .25 de dezembro de :19:14. -F. Gl!l· 
cc1·io, Presidente.- Bneno de Pm:va, Relator.- Sti Frei1'1J. -· 
A •• 4.zm•edo.- Alcinrlo Guana.bam.- .Totio Lu.'i:;; Alves.- Gori
çal'l!es Ferrrdra.- E1•ico Ooelhd. 

PTIOPOS!Çi\O DA' CA""IATIA DOS DEPUTADOS 'P, 0:1, DE 1014·, ~ QUE 
SE TillPEnJl O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uiiico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a abri.r, pelo 1\Hnisterio 'da Agricultura, Industria e Commercio, 
o credito extraordinario de 8':323$400, sendo: 1:623$406, para 
.pagamento da folha do pessoal do almoxarifado da Villa Pro
Jetaria Marechal Hermes,· relativo ao mez de ;janeiro ultimo, 
e 6 :700$ para pag·amento l:]o almoxarife da mesma villo .Sr. 
·.T-osé Tgnacio de Britto; revogadas as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, is de dezembro de 10:14. -As
tol]Jho JJ'ut1;a. Nica.cio; Presidente. - li:lusio de Aralljo. :1 • · Se
.creturio interino.- Annibal B. Toledo, · 2" Sec~eta~·1o •inte
rino.- A imprimir. 

N.182-:1914 

A CÔmmissão de Finanças, examinando a proposição da 
Cumara dos Deputados n. 9-1, de 19:1-1, autorizando a. con
cessão de um anno de licença, sem vencimentos, ao Dr. An
tonio Pedro Pimentel, inspector sanitario da Directoria Geral 
de Saude Publica, veJ•iJicou que ella estú nas condicõos. de 
merecer o yoto desta Camara. . · 

Sala das Commissões, 25 de dezembro de :19-U: -F'. Gly
cmlo, Presidente. -E1•ico Coelho. Relator: -Sá F1'C-i1'11. -A. 
Aze1'1H}o. -· :HC'iru/o Gu.ana.bm·a. _;Gonçalves Fe1•re·i.m.- Bumw 
de Pa·i'va.- ,To'iw Lu·i:;; Al·vcs. · . · . ., .. ·~· ...... ~ .. 

\ 

• 
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BllRS,\0 E~\! 2ü Dil nr.zrmnno nn: 1.01/t 

PROPOSltJ,\0 DA CAl\fAIH DOS TmPUTADOS N. !H, DE Hli4, A QUE 
SE REFEI\ll O PAHECER SUPR.t 

O Congresso Nacional.rcsOlve: 
ArL L" E' o Presidente da Republica ,aulOL'izado a con

ceder no D1•. Antonio PedL'O Pimentel, inspector sanitario da 
Directoria Geral de Saudc .Publica, licenr;a sem vencimen:Los 
por· um anno, a contar de 21 de fcvereii'O vindouro, para tra
tãmento dé sua saude, onde lhe convier·. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario . 
·Gamara dos Deputados, 21 de dezemln·o de ioü . .:.._As-· 

tol}Jho Du.tra Nicar:io, Presidente.- Annibal B. 7'oledo, 1• Se
eretario inlerhio.- Al(redo O. Jllaviuuicr, 2" Secretario inte
l'ino.- A imprimir •. 

N .• 183,-1914 

. 'A'·· Commissão de . Finanças foi enviada, para interpô r 
parecer, a proposioão da Gamara dos Deputados n. 98, deste 
anno, autorizando a abertura, pelr l\Iinisteri.o da .Tustic;a e 
N egoc.ios Interiores, do credito de 785 :'977$633, suppleinentar 
cí verba 15• do art. 2" da lei n. 2.812, de 3 de Janeiro ultimo, 
«Policia do· .Districto Federal:». 

. A referida proposição f.oi offerecida pela Commissão de· 
Finan(}as da outra Casa do Congresso, 1í vista da mensagem 
do Sr. Presidente da Republica e exposição de ,motivos do 
Sr. :Ministro da .Justiça e chefe de Policia, motivo por que, 
tendo em vista as exposições feitas e calculas offerecidos por 
essas autoridades, foi concedido o credito. · 

Nestas condi{lões, a Commissão de Finanoas do Senado é 
de. parecer que ~e;jn approvada a proposição .. · · 

:Sala dás Commissões, 25 de dezembr.o do 1!!14.-F: Gl11· 
cerio,. Presidente.- B·ucno de Paiva, Relator.- E1•ico Coelho. 
-A. A:~e1•edo, - Alcindo Guanabara. - J oüo Lu·i:; . Alves. -
Gonr;al·IJes Ji'm'1•ei1·a. 

( 
Emposição de motivos 

Sr. Presidente da Republica- Tendo em vista as pon
deracões que faz o chefe de Policia. desta Capital, no incluso 
(.JJ'fiflio sob 1!1'. 718, de -10 de setembro ultimo, e pelas qua·es se 
evidencia a exiguidade das verbas dos ~creditas orçamentarias 
pa1:a · custeio dos servicos policiaes, assás completos, e que 
determinará o excesso provavel, nó cOt·rente . ~xercicio, do 
.785:977$633, sobre as consignações mencionadas na demon
st.rncão ,iunla, .Julgo . conveniente solicitar ao .Congresso Nu
nional um credito igual (tquel!a importancia, supplemcntal' t\ 
verba 15• do art. 2" da lei n. 2.842, de 3 de ,ianeii·o deste 
~nno. ' 

I 

. ' 

. ,-·., 

. . .t, 

·, 

I 
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Submetto o assumpto á vossa apreciação, afim de que 
vos digneis de r'esolver como fOr acertado. . 

Rio de Janeiro 13 ·de novembro de 1914. -Herculano de, I , 

F1·eitas. 
Nensauem a que se. refere o tJa·recer 

· Srs. membros do Congresso Nacional -·Tránsmí~ti!!do
vos a inclusa exposição que me foi apresentada p~lo Mmrstro 
.da Justiça e Negocias Interiores,· •Sobre a· neoessrdade de. se 

· solicitar ao Congresso Nacional o credito supplementar de 
785:977$033, ú verba 15•. do art. 2• da lei n. 2..842, de S de 
,janeiro ultimo, rogo-vos digneis habilitar o Governo com o 
referfdo credito. 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1914.-Herculano de. 
Freitas. 

J'>rtOPOSIQÃO .DA CAMARA DOS DEPUTADOS iN. 98, DE 1914, A QUE 
SE REFERE O PAMOER.S1JPRA 

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

a abrir, pelo Ministerio da Justiça e N egocios .Interiores, o 
credito de 785 :977~633, supplementar á verba 15• 4: Policia do 
Districto Federal), do arL. 2• .da lei n. 2.842, de 3 de .ianeiro 
uI timo; revogadas as disposições em contrario. 

Camará ·dos Deputados, 23 de dezembro de 1'9:1.4. -As
toltlho Du.tra Nicacio, .. Presidente.- Antonio Simeão dos Sa'nt.'os 
Leal, f• Secretario.-Annibal B. de Toledo, 2" Secretario in-, 
t.erino. :-A imprimir. · 

N. :1.85-:1.914 

As ·apert.uras financeirrus, .que nos assoberbam deviam 
impOr grandes reduccões nos orl}amentos militares. porém,· in
felizmcnt.e, tratando-se de. organizacões permanentes, com di
reitos garantidos pelas leis, · affectando seriamente a manu
tenção da .ordem publion não é passivei cortar ou reduzir essas 
despezas, de accOrdo com as necessidades actuaes. 

As condil}ões de mobilidade do nosso Exercito· tem me
lhorado . sensivelmente, bem como sua instrucção, technica, 
embora se,iam. ainda muito deficientes os recursos com que 
conta. · 

Observa-si'\ umn icrcumstnncia i·n•terossante na nossa . or
ganizaoão militar, completamente differente em todos os ou
tros exeroitoA . Em regra a verba destinada ás despezas com 
os officiaes é quatr.o vezes menor do que ·com ·as praças. · . 

.. Entretanto entre nós a verba 8'- Soldo o gratificação de 
officiaf!s- r.onsi ~ma !H. 229: 10<0~, em quanto as despezns com 
as praças ele :prot nãq passa ·q~ 19 .. 784:451$200 ~(.verba 9'hi · 

. ·~~ 
. ' 



'• 

' 

. ''·'' '' . .. . . ''i. ',.,. ..- ' . ,·,,: :· ,, •'~.',<'-',·:~: ,:·,' :· ;;''t',l ·~:: ''.· ;· ... ,1.•"•~ ~ ( •r:':::o:~.::.,l.<.:,'j .~ ,'"','~, ' ... · >" :•·;' ')o, ~·i;,' I'!;.~ • : ;: • )I:.,,, • • 
•' ' ,/• ' 

SESSÃO EM .26 DE DEZEMBRO DE 19:1.4 45Q 

· Nestas condições a verba'.para as pr~cas de pret devia 
elevar-se a 80. 000 contos para ser mantida a proporção oont 
o quadro da officialidade. Com algumas disposições consigna
das no areamento melhorará consideravelmente o serviço militar 
com a supprossão das IJequenas ·unidades, além de importar 
ein não pequena economia, fazendo-se sentir já a influencia 
benefica da competencia incontestavel e grande pratica da 
administração militar do actual titular da pasta da guerra, 
inquestionavelmente um dos mais ·brilhantes officiaes gene
raes do nosso Exercito. 

O nosso quadro de officiaes sendo muito numeroso, po ... 
dondo ocrresponder a '60. 000 praoas pelo menos, devia deter
minar ,no' momO/llto actual a suppressão das 'promoções e 
e ircumscrever o numero de officiaes 'li lei da organização do 
Exercito que G de 31. 000 praças. . 

Com . esta . providencia a economia seria. consideravel. 
Tambem seria oon:veniente, attendendo ao 'excesso, permittir 
que os officiaes do Exercito, a exemplo do que succede com os 
officiaes de Marinha, pudessem ser licenciados por tempo de
terminado, percebendo sómente o soldo de suas patentes. A 
verba de 54 ·mil contos· consignada neste orçamento devfa se~ 
sufficiente para mantermos numeroso Exercito permanente. 
O Japão com um areamento de 59 mil contos, mantém um 
exercito de 250 . 000 homens ! · · . . . · 

A Commissãó deixa de fazer .um estudo minucioso desta 
orçamento, como desejava, pela escassez de tempo, reservando 
para ·O a;nno. vindouro longo e detalhado trabalho. Lembra 
apenas algumas providencias de somenos importancia e é de 
opinião que se.ia approvado com as seguintes 

EMJ!lNDAS • 

'A' verba 12'- Obr:as Militares:-- accrescente-se: 
· Para o. serviço de canalização de aguá em 'Ipanema (São 

.Paulo), 16·:000$, e 2'0:000$, para a compra da casa em que .se 
acha aquartelado o 2• regimento, na cidade de Castro ... 

.I ..... , 

Redi.ia-so o art. :1.6, do modo seguinte: 
:Art. . Fica extincto o quadrei' de picadores, conservando

se os t.res actuaes em qualquer serviço a juizo do Governo.: -
Ao art. 2•. ·DI. ·XIV, accrescente-se depois das 'Palavras

Fabrica de Polvora· da Estrella __;,«e tambem publicações de 
,GrandQ Estado-Maior do Exercito que /lião tiverem ca.racter 
reservado ~. · -· 

~t. O Governo poderií manter dous · addidos militares 
!ICtualmente na Europa, acompanhando as operações militares 

•' .. 
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.e um official em Dinamarca, a cargo de quem se acha a guarda 
de importante material bellico, abrindo o credito· que fõr ne~ 
cessado pal'a nU.rnclcr ti differençn dos seus verw.imentos. . ' ·, 

.. :SubstHua-se o art. 25 pelo seguinte: 

· Art. 2r:.. Fica em vigor o art. 33 da lei n, 2. 738, dQ .4 do 
janeiro dr. 1 !H 3, que dispõe o seguinte: «Na vigencia desta ]fli, 
s6mente serão permit.Lidas consignações aM dous terces do 
soldo ou ordenado que forem estabelecidas por officiaes ou 
Junccionario,~ civis tís suas familias, á instituição que, por 
disposkões especiaes, ,i;í gosem desse direito e a casas ' com
Jll()l'Ciaés de uniformes militares nesta Capital e nos Estàdos 
que lenham transacoão . com o Ministerio da Guerra, com o 
J'im unico de acquisic11o de fardamento, mantidas as actunes 
que não estejam comprehcndidas naquellas concessões legues 
ntó se liq!lidarem sem prorogaçiio .de Iirazo ·OU reuovnoões~· :J> 

· Ar.rescente-sc ao ,n, xrir, do art. 2"-tSem despezn. 

Aos; ·TIS. iC'CV e XV, do 'art. 2"-Supprímu-sc, por ser 
competencia do i\finisterio da Fazenda •. 

. . 

• Acc!•esoente-se no art. 2": cm vez do applicnr, etc., dign-· 1 so: .recolhendo-a ao Thesouro. . 

' ,. 

.-
Supprimam-so ·OS ns. II, ~\:, Xl, XIU .e XV, do art. 2".•: 

Ar L 12- Supprima-se. 

Al't. 13- Supprima~se. 

Art. 2~. 1Redija-se assim a segunda parte: .Desses ndo
anlnmonlos serão descontadas as dividas que tenham sido 
contt·nhidas pelos referidos officiaes. ' 

Ao art. 38-Em vez de.: doutrina, diga-se: disposirJão. : 

Sala das Commissões, 2tí de dezembro do 19H. -F. Gl·u- . 
crwio, Prasidentc.- V'icl01'lno Jllontei1•o, Holator. -:<sâ Fre·ire. 
-'-A. A:.ererlo•.- E1'ic'o Coelho,- Gon(!alves Fe1'1'e'i1•a,- Bueno 
dé Pa'i·va..- Alcindo Guauabam.- 'Joiio Ltâ: Al·ves. 

" . ' ' " 

• 

' 
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SESS:i.o E:II · 20 DE i:mZE:IIBRO DE 19i4 

PfiOPOSIÇ3.U D.l C.I.\L\H.\ DO~ DEPUT.\JJO:; N; 07, UI' 1\Jl•.í, .I QUJlS/l 
I\EFJlllE O P.IHllCEll SUPitA ' 

O Congrc.sso Nacional r·esolve: 
Art. L" E' . o llr·esidento éla Ilepublica autorizado a des

peudor·, pelo Ministerio da Gue!'l'a, com os sor·vicos designados 
nas seguintes verbas, a quantia de- 64.445 :243$219, papel, 

. a~sim discriminadas: · · 

f;" Admin·ist'l·ação (J e 1' a l-Diminuída de 
48:170$ a saber.: 2:<100$ pela suppres
são de um eargo de auxiliar (serviço 
tclepllonico); 15:000$ pela suppressão 
da consignacão «Dispensados do servi
ço:», o 30:7.70$ pela suppressão da con
signação «Empregados de· repartições. 
cxlincta~ »' A.ugment'ada ae 80:000$ a 
consignÜt}ão · « Depai·lamento da Admi
nistracão » paz·a a conservação do ma-

Papel 

, ter•ial naval.c eusteio do pessoal...... 1.201 :76tí$000 

' 2." Estado-1llaio'l' do Exere'ito-: (Como na 
prop.osta ) ...•. :.:.; ........• - ................. -~ 

a.· Sttp'l'emp 2'1'ihunal illilitw· e AuditO'I'I]S
(Como na .proposta)_ ••••• , ••••••••••• 

• l . 

' .4. • Inst'l'ucr.ão Militai•- Diminuída: na Es
' cola de· Estado-Maior ode:· 6.:570$ pela 

reduccão dos serventes ll. · ·seis; · de 
· ,g ::600$ pela suppressão de um addido 
;(professor). Na Escola Militar: de 
4 :320$ pela rcduccão dos amanuenses 
a dous; de 2:400$ pela reduccão dos 
auxilia•res de· escripta a dous; de réis 
7 :200$ pela re'ducção dos guardas a 
sete; de :15:330$ pela reduccão dos ser
ventes a 14; · de !>60$'· .pela reduccão· 

• dos praticas de pharmacia a um; 
3:467$500 pela suppressão da consi
gnação destinada á- « officina». No 
Collegio Militar do Rio de Janeiro:· do · 

· 69:540$, quantia destinada· a 12 guar·-
" das, um roupeiro, um feitor, dous fieis, 

·quatro oontinuos, 30 serventes,. dous 
praticas de pharmacia, um enfermeiro 
o dous serventes de en·fermaria, que 
deverão ser pagos pela arrecadaoão do 
eollegio; do (.i7 :200$ pela reduccão ,dos 

· professores addidos a oito; de 9 :000$ 
pela reducoão dos ·coadjuvantes civis 
do ensino theorico a um, ficando assim 
redigido: quatro coadjuvantes miU- · 

110:709$000 

294:550$000 

·. 

' ', ~. 
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tares do ensino theorico (verba s·r e . 
um diLo civil, ordenado - i :600$ o 
graLificação - 800$. No Collegio Mi
lHar do Porto Alegre: de 68:510$, 
quanLia destinada a oito r;u'ardas, um · 
feitor, dous fieis, dous · continuas, um 
roupeiro, 19· serventes, um pratico de 
pharmacia, um enfermeiro e dous ser
ventes de enfermaria, que deverão ser.· 
pagos pela arrecadac.ão do · col113sio; 
de 18:000$ pela reducção 'dos adjuntos 
a quatro; de· 14:400$ pela suppressão . 
dos seis coadjuvantes civis do ensino · 
theo_rico (corpo docente) . No Collegio . 
,\lilitar de Barbaoena: de 68:.510$, 
quantia destinada a oito guardas, um 
feitor, dous fieis, dous continuas, um 
roupeiro, 19 serventes, um pratico de 
pharmacia, um enfermeiro e dous ser
ventes de enfermaria; de 67:200$ pela· 
reducéão dos professores a 12; de 
'42 :000$ peJa. suppressão .dos sete ad
jUJOtos; de 14:400$ pela suppresaão 
dos seis coadjuvantes civis do ensino 
theorico. Na Eseola de Allrendizes Mi
litares: de 34:47.0$ (supprimida ·a 
verba) ; de 3 :999$500 pela suppressão 
da verba destinada ao «Tiro Nacio
nal », devendo este servioo ser . feito· 
por conta de. despezas communs da. 
guarnição militar da Capital Federal. 

· A ·consignação c Diversas vantagens» 
ficar·á. assim redigida: < Addioional de 
tempo de serviço aos docentes vitali- · 
cios que o tiverem · oontaqo em effe
ctivo exerci cio do magisterio, :130 :000$; 
·reduzida assim a proposta de 151 :380$; 
supprimid!lla consignação de 61': 200$072 
destinada a « ordenado e gratificação à 
quatro professores, etc,, Augmentada de 
19:200.$ para dous professores; ad-

. didos em exercicio na Escola Militar, 
sendo 6:400$ de ordenado e 3:200$ de 
gratificação; II, ordenado aos docentes 
em disponibilidade, por decreto, . e que 
não exercem actualmente . · nenhuma 
commissão do i Exercito (e que devem 
perceber mensalmente 533$334) 3l 
professores :198:400$248 e grabfioa
cões 99 :200$; m, vitalicios em dispo~ 
nibilidade e que se acb'am . servindo 

•• '' ·~~ 

:Papel 

.. 
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SESSÃO EM 26 DE DEZUMBI\0 DE Ui& ' Í i63. 

~ • :Pape! 
em commissões militares fóra dos es
tabele.cimentos de ensino do Exeroito, 
e que recebem sómente o ordenado pela 
verba · rv, a 533$334, mensalmente, 
. (sete· professores) 44 :800$056, e gra-
tificação pela verba 8'; IV, professores 
vitalícios não aproveitados e que. ser-
vem fóra dos estabelecimentos de en-· 
sino do Exercito, em commissões mili-
tares, e que teem de· peroeber sómente 
·o ordenado pela verba IV, a 533$334 . 
mensalmente, · (sete professores), réis . 
44:800$056, e.r,ratifioacão pela verba 8'. · 1,1}01 :190$360 

5.' Arsenaes, depositos e . fortalezas- Di-
. minuida de 86:7 43$ pela suppressão 

.das sub-cohsignacões: · <.: Operarios e 
patrões dispensados do trabalho, ete. ~. 
do Arsenal do Rio de Janeiro, e cOpe
·rarios dispensildos do trabalho, etc. », 
dos Arsenaes do Rio Grande do Sul e 
Matto Grosso. Augmentada de 20:605$ 
destinada á Fortaleza de Copaoabana 
com a . sesuinte · discriminação: Um 
mecanico montador, 3·:600$ ·de orde
nado e 1 :800$ de gratificação; um aju., 
dante montador, 2:800$ de ordenado e 
1 :400$ de gratificação; · um electri
cisfa, gratificaoão 4 :800$; urn aju
dante, diaria '10$, um foguista, diaria · 
7$000 .•.....•...•..... • .•... ,. -· ; . . .. 2. 017 :297$495 

6." Fabricas' - Diminuída de· 28:689$900 
pela ·· suppressão das seguintes consi
gnações: de 4 :266$400 destinada aos.· 
c.Operarios dispensados do ponto~ da 
Fabrica de Polvora Estrel!a; de 23:946$ 
destinada aos ~·Operarios dispensados 
do ponto~ da Fabrica de Cartuchos 
e Artefactos de Guerra; de 447$500, 
devendo corrigir-se a tabella da Fa
brica de . Cartuches e Artefactos de 
Guerra, conforme o resulamento ap
provado por decreto n. 10.783, de 25' 
de fevereiro de 1914.... ... • . . . • . . . . . 1.193:796$700 

7.• Serviço de Saude~Diminuida: no Hos
pital Central do Exercito de 18:285$, 
correspondentes á reduccão de : um 
ajudante de porteiro, 3 :600$; um car
:Pinteiro e maroineiro, 2 :400$; um pe-: 
dreiro:-oanteiro, 2 :400$; um bombeiro
hydraulioo, 2 :400$; um pintor .e deco-. ' 

'· 

· . 
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rndor, · 2:400$ i i'eitor' g·e1·a1 do parque, 
i: 800$; cinco serventes, 3 :285$ i total, 
18 :285$ i de 20 :.000$ pela suppressão 
da eons1gnar;ão destinada á « Addicio-
naes, etc. :.>i nos llospitaes de 2• classe: 
de 6:570$ pela .reducção de dous ser-
ventes em cada um dos hospitaes, e 
de :L :930$ pela suppressão da •wnsi-
g'nacão destinada ao « Laboratorio de 
l\Iicroscopia ~ .• .. ~ .. • . :••.• . :•,•.• ,; .• .. , ....... . 

Papel \ 

808:912$500 

8,• Soldo e rrrat'i(icações de of{'iciaes - Di
minuida de :124:200$ pela reduccão do 
numero de 2•• tenentes a 699; de ré is 
100 :000.$ na sub-consignaciío « Addi
uionaes, etc. »,. que 1'icará assim redi
gida: « Addicionaes de 15 .% aos o1'-
1'iciaes das guarnicões do Pará, do Ama~ 
zonas e Matto Grosso o de 20 % aos 
do Acre; de 42.:000$ pela suppressão das 
uonsignacões destinadas aos :L • e 2• ve
terinarios contractados, e de 138:000$ 
pela supJ)ressão da consignação desti
nada a « Vantagem de 1• tenente para 
20 pharmaceuticos contractados ».;. . . 2:1 .• 229:100$000 

' ' 
· ·!},• Soldos, etapas e U!'at'i('icações de p1•aças 

· de 'P1'et - Diminuida d!:l 107 :980$.600, 
observada a seguinte discriminaoão, · 
de accôrdo com a lei n,. 2,..290, de 13 
de dezembro de, 1910: . 

. \ -
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Soldo, e gratificações 

-~ . -

1- flíO aspirantes a official ••••••••••••••••••• ·Soldo •.••••.• < . · · Gratificaçll.o •• = . . . 
!:2008000 

6008000 --- f26 sargentos ajudantes ..•• ; .............. Soldo •••..... 
· Gratificação •• 

9608000 
4808000 

·sto primeiros sargentos •..•....•..•....... Soldo •....... 
Gratificação •• 

7208ÓOO. 
3608000 

' 
1. 720 segundos sargentos ••••••••••••••••••• Soldo •••••••• 

Gratificação •• 
5768000 
2888000 

63 alumnos das escolas militares .......... Soldo ....... . 
~ 

7208000 

·137 ditos idem •..•..•........•..........• Soldo .•.....• 5768000 

t. 270 terceiro3 sargentos ........ : •••••••...• Soldo .••....•• 
Gratificação ..• 

4328000 
2{68000 

. Soldo . .. • · · · • 3. 700 cabos.·········· • · · · · · • · · · · • · • · · · · • · · Gratificaça.o. · .2888000 
fiiSOOO 

Soldo .••. • • • • d •••••• ' • • • • • • -3.514 anEpeça as • · · • · • • • • • .. • _ Gratificaçao. • 2!68000 
!088000 

Soldo ...• · · · • 6. tHO_ soldados • _. · • • · • · • • • • • • · • • · • .-. • · ' · ' ' · • Gratificação . • 
~---

:i44SOOO 
728000 

!8.000 

/ ., 
' 

', 

- ' 
~-: :-.-~~ :,.:-!!.~:~1;:'~-!:-·~-.:·,~f:·,i:· ,{;,·;&--~ ·.--~~::P:i~~-~-~~~=~-::__:,-~-~::.~:~:0~~~~;~-2~~~;·>;.---:~,;.o. ;.·. -~ '. 

Papel 

' 
270:ooosooo ' 

f8f:MOSOOO 

874!800$000 

L48(i:OSOSOOO 

45:3608000 

78:9f2SOOO 

822:9608000 

L598:400SOOO 

!.f38:536SOOO 

! .406!1608000 7.902:6!88000 
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.o-.;:~~~'i-~~---~-"'"-?·-- .. ·.-;: -~,_-- .. ~ 

. Addicional de 15 "lo sobre os vencimento3 nos Estados do Amazonas 
Pará e Matto Grosso : . 

22 sargentos ajudantes, 1 1 t 1 1 • 1 t V' 1 1 1 1 .,·,tI • t. t p t 1 ;', 1 1 1 1 • tI 2t6SOOO 

96 primeiros sargentos •• ~ ••• · .•.•.•••••• -••.•••••• •.• ._ •• I·· t'628000 -
26-t segundos ditos •• ; ••••••• I ••••• I • I •••••• 1 • I •• ~ ••• • •• • • !298600 ----:f 69 terceiros ditos .•••• , ; ••• I •••••••••••.•••••••• • • • 1 • 1 • • • 978200 -
5QS cabos •••••••••.•••..••••••• ~. I • I • • ................. I .. .. 648800 

-
õ36 anspeçadas .••••. , .•••.• • •• · •.• · •••• ~ .••••.••••• 1 •••• • • • 488600 -
4-!6 soldados •••••• ; ••• 1 1 •• I •• I •••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~28400 

Addicional de 20 o/o sobre os vencimentos rio Territorio do Acre : 

4 primeiros sargentos.; •••••• -.••• 1 •••• ~-· •• I I I I._ ••••••• 1 • 2!68000 -
:f 6 segundos. ditos I ••• , •••••• _, ....... ~ ••• , ••• •·• , •, -. , •••••• 1 • !7.28800 -

8 terceiros ditos ................................ -•••• -••••••• !298600 --
48 cabos •••••••••••••••••• · ••••••••••• , •.••••••••••• ~ •••• 868400 -
40 atlspaçadas •••. • ••••••••••••• !' ••• .- ••• , ••••••••••••••••• 648800 -

!sq. soldados ••••••••••••• · ••••••••••••••••••••••• •• •• • •• • • • 435200 

' 

4:7528000 

t5:5'i28000 

34:2148~00 

16:421.8800 

32:9188400 

26:0498600 

t3:478noo 
-
' 

8648000 

2:76~5800 

!:0368800 

4:U7S200 

2:5928000 

7:9i8S800 

U3:31HIJ600 

!9:3538600 

... 
"" "" 

>' 
!<: 

~ 
FJ 
tll 

l:j 
(!) 

m·. 

~ 
~ o 

• 



. 

• 

Addicional de fO % o f5 % sobro soldo e gratificação ãs praças que tivereru, 
respectivamente, mais de !O e de Hi aQnos de serviço e gratificaçao do 
mais 2S para as praças engajadas e não graduadas .(arto 30 da lei nu-
mero 2. 738, do i d~o janeiro de i9f3), ._ .••.••• · •.•.• ~.................. . •..••..•••••• --

f50 aspirantes~ ••.••••.••••...• _. .•.•••••.• 
3. 926 inferiores •. .••.. -..•.•.•..•.••••••••... 

Etapas 

3 rações 
2 raçOos 

f3. 7~ pra·ças •••• ~ •.•..••. , •••••••.• _ ••••••••••••••••.•• 
200 alumnos das escolas militares .... ;, ••••• , •• -•••• o. 
!00 ditos do Collegio Militar do_ Rió de Janeiro •• ~ ••••• 
iO ditas do de Porto Alegre •••••••••••••••••••••••• 
iO dito.sdo de Afinas Geraos •.•••••••• • -••••• : •.. .... 

l'otal de raçlies a f8400 • ••••••••••••••.••••• 

o 

"" tJ• 

~ 

m 
<:S 

Rações 

f64o250 
2o865o980 

5.f47o960 

8.{78.{90 

Etapas a asylados,- machinistas, etc ••••••••• o. o. o. o. o o •••••••••• : ••• •. •. •. • 

.. Etapas a desertores e presos e apprehonsllo dos mesmos, o o o o o .-o. o o o. o o o o o o o 

I 

•••••••••••••• 

•••••••••••••• 
•••••••••••••• 

p:apel 

tliO:OOOSOOO 

ff.U9:466SOOO 

too:ooosooo 
f9:592SOOO 

{9. 784:4518200 
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iO.• Classes ·inactivas - Diminuída do róis .Papel 
50 :000$ na ~onsiguac;ão - Para occor-
ror ás dcspo~as'· com o pagamento do 

· vantagens aos ofi'iciaes com serviço do 
guerra, etc., cujas patentes não fomm 
ainda apostilladas. Augm.entada de 
:155 :~05$, sendo: Patrões, machinistas 
o opel;arios, dispensados do serviço, e 
gratificação de. tempo de serviço aos 
·operarias 15 :000$; um secretario do 
Arsenal de Guerra do ·Pará, ordenado 
2 : 400$; um official da secretaria do 
Arsenal de Guerra· de Pernambuco, or.
denado i :600$; dous mestres, Arsenal 
de Guerra de Pemambuco, ordenado 
4:000$000, dous a cada um; um oon- .. 
tra-mestre, Arsenal de Guerra de Per
nambuco, ordenado 1 :600$; um ope-

' rat•io de 1' classe, Arsenal de Guerra 
' de Pernambuco, diaria a 4$, 1 :460$; 

um operaria de 2' classe, Arsenal de 
Guerra de PeJôllambuco, diaria a 3$, 
1 :·095$; . um mostre do . Arsenal de 

:Guerra da Bahia, ordenado 2 :000$; um 
contra-mestre do Arsenal de Guerra da 

·· Bahia, ordenado 2':000$; um official 
do Arsenal de Guerra da Bahia, orde
nado 1 :600$; um escrivão do Arsenal 
de Guerra da Bahia; ordenado i :600$; 
um escrevente de 1' classe do Arsenal 
de Guerra da Bahia, ordenado 800$; 
um operario de 2"' classe do Arsenal 
de Guerra da Bahia, diaria 3$, réis 
1 :095$; Hospital do Andarahy, um i" 
oscripturario, ordenado 1 :440$; ·Com- · 
panhia de Aprendizes Artífices, um 
mestre de esgrima, ordenado 1 :600$ ;, 
Escola Militar do Brazil, ·um continuo, 
ordenado 96~$; Qperarios I) . :PatJ:·ões 
das diversas oJ'ficinas do Arsenal de 
Guerra do Rio de Janeiro, dispensados 
do trabalho, com os respectivos jornaes 
o tempo de serviço, 70 :000$; operarias 
dispensados do. trabalho, etc., do Ar- · 
·sena! ·do Guerra do Rio Grande· do 

' Sul, 6 :166$; idem, . idem, do Arsenal . 
de Guerra de Matto Grosso, 10 :577$; 
operarias diSpensados do · servico na 
Fabrica de Polvora da Estrella, róis 
4 :266$; idem, idem, da Fabrica do " . 

· CarLuch'õ's o Artei'actos de Guerra, 
23 :046$; total. ...... , , , ; , .• ; ...•.••. • .• .• . 9. 473: 470~.964 
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SESSÃO E?lt' 20 DE DEZEMBUO DE l!Wt 

• 
H.• Ajudas de custo - Reduzida de rl!is 

. • '1.00 :000$000 o'o f :. t 1'1 I 111111 I 1,1 I I I I I 

:12.• Obras militares - Diminuída de réis 
350:000$, ficando assim redigida: 
Para ultimar as obras do forte de São 
Luiz c do vigia (no Leme) 200:000$. 
Para conservação de quarteia, estabe
leeimentos militares e proprios do Mi-
nisterio, etc., 200:0:00$000 .......... , . 

:Is.• Material - Diminuidil de 1. 512 :000$, a 
·saber: . · . . 

Administração geral : 
N ... f ••• ~ .••.•.••...•••..••... 
N •· 2 •••••••••••• I ••••••••• 

N ,: 3-Letra a) •••.•••...•• · .• 
Letra b) •• ••••• , •••• 
Letra c) ............. , .. 

7:000$000 
4:000$000 -
4:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

Instruccão militar: · ' 
N.· 6 ••••..•... · •....•....... 
N.; 7 .••.•.•.•• ~ •.•••.••••.. - N·.

1 
8 . . 

I I I I I 11 I I I I I I ,I I I I I 1 1 I I I 

N,· 9 •.•.••••..•••..•.••.... 
N, :10- Letra a) .......... .. 
·· Letrab) ........... . 

Letra d) ,·, •••••••••• 
Letra f) .• •••••• , •••• ·-

4:000$000 
'4 :000$000 
4:000$000 
5:000$000 

20:000$000 
20:000$000 
:10:000$000 
:10:000'$000 

Arsenaes, depositos e. fortalezas:· 
N. :1.3 •. :Arsenal ~o Rio ~e Ja• · 

neiro .•......•.... :1.00:000$000 
. Arsenal de Pórto Ale-

gre I t I I I • I t I t t t I I 

Arsenal de M a t t o 
1 '40 :0.00$000 

Grosso I I I I I O I I I I ~~ . 30 :000$000 " 
". iOepositos e forta-

lezas .•... • .. ~ ..•.•.•.•. ,. 30:000$000 

·Fabricas: 
N. .:14 .... · ••••••••••••••••••.• 6:000$000 
N. 1~ ....................... 30:000$000 

' 
Servioo de s.aude: 

N. 17. tt'tt I I ii I o I O o'oot t

0

0 o I o I 20:000$000 
N. iS.· ...•. ~.· ..•.....•..... 20:000$000 
N. fO ••••• , ••••••••••••••• ~·;· 21i:000$000 
N. 20 ;. I O ,O I t I I I I I O I I I I I O o O o O 3:000$000 

. 
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Armamentô: 
Papo!. 

N. 23 . (Supprimida) .......• 
.. 

20 :00;0$000 
Diversas despezas : 

N. 
' . . 

24 . .. o ••• o •. • •••••••••••• i00:000$000 
N. 25 •. ·· ... o o.: ....... o •.• ; •• 150 :000$000 . 
N. 26 . .. o o ••••• o ••••••••••• 50:000$000 
N. 27 o • o o •••••••••••••••••• 500:000$000 
N. 28 .... ~ ... ~ .......... · ... 50:000$000. 

ficando assim redigida -
« alugueis de <:asa para 
quarteia e enfermarias e 
enterros de mil,itares). 

Despezas especiaes: 
De 200 :000$, · na consignacão 

«forragens e ferragens); 
de 15:000$, na consi-
gnacão c ás bandas de 
musica militares ) ; de 
20: 000$, na consignacão 
« jornaes a patrões, etc. :~>. 

A. consignação - c para even-
· tuaes, etc. l> - redija-se 
· sómente - « Evéntuaes , · 

100:000$000 ••.••••• ~ 
'·. ' .. ' :· .... ' •.• ... ,•. 5.740:000$000 

Total. ............ , O O 0•0 O O O 0 I O, O '· 64.445:213$219 . . . . . . ~---~--~, 

Art. 2.' E' o Presidente da Rcpubli'Ca autoriz~do: 
I. A remodelar as fabricas .de pqlvora, cartuchos e pol

vora sem fumaca, reduzindo o ·mais passivei os seus quadros 
de ful}ccionalismo e operarias, respeitáda a antiguidade e o 
merec1mento. . · . · 

·I 

II. A permittir a incorporação do eohscriptos lias manobras ., 
de guarRição, na '12' inscripçfLO, nus sédes. que julgar convc- · 
1Jient'e. Os conscriptos que t.enhom tomado parte, com aprovei- · 
tamento, nas manobras, .receberão u respectiva caderneta de 

.. reservista. . · · · · · · 
III. A rever n orgonizanão oriunda· da' lei n. 1.860, de 4 de 

.;janeiro do 1908, sobre . as seguintes bases c som augmento de 
desp"cza: subsUtuir us inspecções o regiões militares por com-

' mundos, dando-se a organização divisaria onde permittircm os 
recursos: esLubclccer o serviço rogionul; simplificar e facilil.m· 
o f.rubnllln das ,juntas do alistamento e do sorteio;. !'irmnr o 
principio cJp nxercito nacional em vez de exercito profissional;. 
organizm· o al/.o commando, Quaesqucr .pwyidcncins ou medidas 
quo se tornrm precisas Jl.ara o cumprimento .. dost~ ~ulorizução 
e excedam da compdencm do Podnt· Exccullvo sc1:ao tomadas . 
provisoriamente «ff 1:et~1:emht1n elo .Cou1g-rcsso Nacional.. . . ·. 

• 
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IV. A orgnnir.nr t.rcs divisões do Éxerc'Ho, afóra as brigadas 
de cavallaria, mantendo-se os batalhões de caoadores quo estilo 
dist.rilmidos nos Estados do N arte, supprimidas as companllias 
isoladas· .de infa,ntriria, os pelotões de estafetas, os de enge
nharia, e reunidos os regimentos de dous esquadrões de ma-
neira a formar regimentos de quatro. · 

Alguns dos regimentos do infantaria poderão não ter or
ganizados os seus terceiros batalhões, de modo que cada uni
dade tenha effectivo real, sufficiente para a instrucoão militar 
e para as operações. exigidas pela 1irdem in~el1na. 

V. A mandar proceder, som augmcnto de despeza, ao 
projecto e orcamonto das obras indispensavcis para a completa 
exccuoão da lei n. L860, no tocante ao aquartelamento dos 
corpos. Os projectos serilo organizados com. a maior simpli
cidade, reduzidos a seus traoos essencia~s. mas de modo a nfto 
sacrificar as exigencias militares· dos servi~.os correspondentes. 
Esse plano de c"ün,iun:ctó se1•á presente ao Congresso, na sessão 
legislativa de 1!H5, afim de que este se pronuncie sobre a sua. 
opportunidade, sobre os meios de execu()ão e mCYthodos para 
o realizar. . 

VI. A permittir a in,corporaoão de voluntarios de i a 31 de 
janeiro c ele i a 31 de ;julho, épocas cm que, conhecidas· as 
baixas por terminação de tempo, se fixarão as classes .a pre
encher por sorteio, nos termos da lei no i. 8GO o O preenchi-

. mcnto se faro attendcndo ás características do servico regionaL 
YIL A alienar os terrenos do antigo Arsenal· de Guerra, 

especialisando a receita para a construccão do quartel para o 
regimento que ahi está. 

VIII. A reformar, sem au:;mento de despezas, a adminis- .. 
tração dà Guerm e as respectivas repartioões, reduzindo o 
pessoal ao numero cstrictamente neccssario ao serviço, res
pcitarJos os direitos do funcc·ionalismo. 

'IX. A mandar organizar em Saycan· (para os corpos da 
f2• região) e em ponto convenientemente escolhido do Estado 
dq Rio de Janeiro (para os corpos da 8• região e da 9") campos 
de instrucção pratica da tropa. A área disponível para 11s exer
cícios niio terá menos de seis kilometràs em qualquer direcção .. 
Nesses campos. funccioaarão · escolas praticas de· Lirq para a 
art.ilharia a cnvallo e montada, para metralhadoras e para tiro 
collectivo o .de fuzil. E' obrigatorio o ex1)rcicio de todas as 
baterias duas vezes por anno, pelo monos, durante cada pe
ríodo. de instrucção, o tempo necessario para troiRar comple
tamente ns guallni()ões das peças, na execução de tiros de com
bate, em todas· as eondioües regulamentares, desde a peça 
isolada até ás con ceRlracõcs de fogo de baterias. A mesma. obri
gatoriedade exis~e quanto ;ás secções d'e mc~ra,!RJadoras, ás 
companhias de infantoriu c nos esquadrões. · 

X. A mandar distribuir pela direcç;io de Contabilidade, 
· c pelas dolegacias :fiscacs nos Est.ndos :is quantias nccessarias 
dos ns. O, '17, 2·1, 2.J, 25, :lu e 281; o consignação «Forragens c 
Ji'm'l'agcns :~> do ti Lu lo . - « Dospozas Espcciacs » da referida 
l'uhriiJa :13•- ás uni eludes c estabelecimentos militar.es para 

.. 
v·. 
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que fncnm directamente os supprimentos dos artigos que lhe 
são necessarios. · · 

·Para essas dospezns o l\Iinistorio da Guerra l'ixarú, dentro 
ôas dotacões das mesmas consignacões para cada unidade ou 
estabelecimento militar·, uma determinada quantia que será 
adeantada pela repartição ppgadora· ás alludidas unidades ou 
repartições, confor·me o Ministerio da Guerra determinar, o 
bem assim as quantias determinadas para o expediente das 

· inspecções constantes do n. 32, lettras a c b. A despeza que 
exceder da quantia distribuída será attendida pela mesma uni
dade ou estabelecimento com os recUrsos .do que dispuzcl'ern 
os eofres dos seus conselhos administrativos. 

XI. A pet·rnittiJ· que limitado numero do officiaes do Exer
cito, devidamente habilitados,· que quiierem aperfeiçoar seus 
conhecimeRtos militares possam permanecer em paiz estrangeiro 
de um a dous annos, percebendo sómente os vencimentos em 
papel que lhes couberem como arregimentados e sem ajuda de 
custo. . 

XII. A reformar· os arscnaes, dando-lhes caracter technico, 
reduzindo os quadros, podendo supprimir os arsenaes que 
julgar -inuteis aos serviços do IE!xercito, respeitando os direitos 
dos funccionarios e operarias. 

XIII. A mandar i'azer a consolidar;ão das leis militares, que 
deverá ser submettida á approvação ·do Con~resso. 
. XIV. A vender em concurrencia publica o material im-
pt·estavel existente na Fabrica· de Cartuchos e de Artefactos de . 
Guerra, na /Fabrica de IPolvora sem Fumaça e na Fabrica de 
.Polvora da Estre!la, podendo applicar o producto que for apu
rado nas construccões e na -acquisiçüo de materiaes para as 
officinas ·e laboratorios dos mesmos estabelecimentos. 

XV. iA vender maLeriacs inserviveis existentes no• Arsenal 
de Guerra de Porto Alegre e a applicar a importancia resultante _ 
da venda em.melh'oramentos do mesmo estabelecimento e acqui
sição,do material para as suas officiFtas, mediante concurrencia 
publica.. · · · . 

Art. s.• IE' fixado em 600 o numero de alumnos dó Col
legio Militar do Rio de Janeiro e em 200 o de cada um dos 
collegios militares de Porto :Alegro e de IBarbacena. 

O numero de alumnos gratuitos no collegio do· Rio de Ja
neiro não poderá exceder dtl 100' e os dos eollegios de Porto 
Alegre e de Barbacena dé <l.ü cada um. O governo fará desde 
,iá a revisão das matriculas, passando para o grupo dos con
tribuintes os que .gosam os favores da gratuidade sem serem 
orphãos ou filhos de officiaes de patente inferior a tenente
coronel ou eapitão de fragata, .conservando os que, reconheci
damente pobres, estejaq~ nas condições regulamentares. 

Paragrapho unico. Os numeras de alumnos gratuitos fi
xados acima não poderão sor augmentados sob pretexto algum, 
o só poderão ser admittidos como alumnos gratuitos os filhos . 
orphãos de militares que não tiverem passado da patente de 
tenente-coronel o da de capitão de fragata. . 

Art. "," .Os actunes ·alumnos contribuintes, pensionistas 

• 

. . 
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'e semi-p(msionistas, continuarão a pagar as ·pensões exigidas 
'POios regulamentos que estavam em vigor .quando. foram ma
tricu-lados, mas os que forem admittidos na vigencia desta lei 
pagarão. a pensão integral exigida pelo art. 75 do regulamento 
que baixou com o decreto .n. i0.108, de 30 de abril de 1.013. 

Paragrapho unico. Os actuaes alumnos que permanecerem 
llla ·Classe dos externos continuarão nas condicões em que ora 
se acham. . ·· . 

. · Art. 15'," O Governo mandará procc{ler ·aos. estudos preli-
minares para o estabelecimento de quàtro depositas. de re
monta, sendo um no Rio Grande do Sul . (Saycan), o segundo 
no Paraná ou no Oéste de S. Paulo, o terceiro no Triangulo. 
Mineiro c o quarto no Estado do Rio de Janeiro. · 

Art. G.'' ·As tahellas. que acompanharem a prop-osta do 
orçamento da Guerra para 1015 poderão ser calculadas tendo
se em vista ·a adopção do «regímen das massas nos corpos. das 
tropas e estabelecimentos, como taes considerados », isto é: 

§ 1.• As despezas com o pessoal devem ser discriminadas 
ipor ·individuo do effectivo a ·manter e detalhadamente, por 
posto e graduação, sendo que nas despezas com as praca·s de 
pret e equivalentes ter;.se-ha em vista' a .. satisfação de suas 
necessidàdes, no que disserem respeito aos sel'vicos de fundos 
l(vellcimentos), subsisteneia, saude, fardamento, equipamento 
e arreiamento, a1ojamento, aquartelamento e acampamento, 
expediente e ·instrucção, armamento, etc., etc. . 

. § 2. • As despezas com os animaes serão calculadas de modo 
analogo ao indicado para o pessoal. . . 

'§ 3.• Discriminadas por indivíduos ·de cada posto e gra
duacão, as despezas devem · ser englobadas para as diversas 
~nidades administrativas, por arma, estabelecimento, repar-
.t,cfio, etc., etc. · . . 

. ·s, 4.• Além das despezas com ·o material; dotâcão do corpo, 
estabelecimento, etc., que devem ser custeadas pelas respe
ctivas massas individuaes, as tabellas da proposta consignarão 
verbas para a formação de ~toclcs de guerra do' material do · 

· cada serviço. . · . 
· § 5.~ As economias feitas em cadà uma das1 «massas,· 

ficarão pertencendo aos corpos para applical-as em melhorar 
. o respectivo servico; sobretudo no que diz' respeito ao respe-
. ctivo material de campanha, não podendo, sob ·pena de respon
sabilidade, ter applicação differente. nem mesmo em beneficio 
de «massas, relativa a serviço menos dotado, a não ser com 
autorização legal. , 

·· :Art. 7." A Contabilidade da Guerra descontará mensal
mente dos vencimentos dos .offioiaes ou funocionarios do Mi
lllisterio que habitarem predios da Villa Militar ou 'outros de 
propriedade da Nação- a taxa ,que será fixada pelo ministro, 
de·· accOrdo ;wom o valor do : .prediio e categoria do inquilino. 
Essa receita será especificada para ·conservaoiio dos referidos 
prcdios.. .. · . ' · · " 

· Al't. 8." Ficam ·supprimidas, po1' contravirem · á lei de 
vencimentos militares, c salvo tüo sómcntc os direitos adqui-

1 ' 
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ridos reconhecidos pelo .Poder Ju'diciario, todas as gratifi .. 
cricõos especiaes que a titJ!lO diverso ainda p~~cobem officiaes. 
no desempenho de fQnccoes de caracter m1ht;~r ou que se 
prendam a estas. . . · · . 

.o\.!'1;. 0." Para preenchimento dos humeros .. de alumnos 
gratuitos, que esta lei marca, terão preferencia os actuaes 
matriculados, não contribuintes, obedecida a seguinte ordem: 

I. Filhos orphãos de militares que não tenham passado 
das patentes de tenente-coronel e de capitão de fragata. . 

. II. Filhos orphãos de militares que tenham passado das 
r'eferidas patentes. ,. · · · . · . 

III. Os mais antig9s na ordem da matricula e entre estes 
os que estiverem mais adeantadcis nos estudos. . · 

. § 1. • Os demais alumnos, actualmente não contribuintes, · 
que passarem dos referidos numeres dê alumnos gratuitos 
ai1ui :l'ixllidos, pagarão a ·pensão por ,inteiro; porém, no caso 
de vaga no numero de· gratuitos, terão preferência; respeitada· 
a ordem acima designada. · ' . 

·· · § 2.• O pagamento das pensões dos alurimos do Collegio 
Militar do Rio' de' Janeiro e dos de Barbacena e Porto Alegre 
será feito nas sédes dos respectivos collegios . para: attender 
ás. despezas com ·os mesmos, conforme. o regulamento .dos · 
institutos de ensino · · . · . . 

Art. ·10. O GovSl·no aproveitará na vcgencia ·de turmas, que 
resultarem do parcellamento das aulas nos .estabelecimentos de 
ensino milHar do Rio de Jtmeiro, os pl'ofessores -cm disponi
bilidade, respoi t,adns .as respectivas espécialidades · ·· ·. 

Art. 1;1.. Ficam reduzidos a tres os seis auditores da 9' Re
~diio. Militar n Departamento da Guerra (comprehendendo a 
s• Região), ussim distribuídos: dous para as auditorias das 
8' o o• regiões e um para o Departamento da Guerra; . . 

Art. 12. Os actuaes auditores da 9' Região· c Departa• 1 
me•to da Guerra serão conservados; não .podendo ser preen
chidas as vagas, até que se consiga a reducção approvada. · 
· Art. :13. O Governo providenciará no sentido de completar, 
mediante sorteio, o effectivo de guerra das unidades militares 
nos eampoos de rnanobru, vencendo os conscriptos, além da 

· oln[la, a gratifica(.lão de 125. réis uiarios para limpeza, durante 
as manobras, que não excederão de 30 dias, . .. .. 

Art: 14.. Na. vigencia desta lei, o Governo transferirá para 
. os cór·pos da mesma arma e da mesma região militar as praças· 
das companhias isoladas e dos pelotões de. estafetas c·.sujcitarú: 
t.odos os corpos do· cavallaria ú inspecção do um official general 

·.com a dcnominacão do inspector geral da arma. ·. . .· · · · 
ArL. 15. Fica extincto o quadro do dentistas do Exercito, 

munl.idos os act.uues .. · . , . . · 
Art, •16, ·Fica e~tincto ·O quud[·o de picadorc·s, incorporados 

os t1cluaes ·no quadro dos vet.cri na rios. . 
· Art .. 17 .. O Governo pNvidcnciarú para .ciue os comrnan• 

dimt.es das unidades que· guarnecem as forlificações'éla Republica 
~ · so.inm ao mesmo tempo os comrnnndantesl:dessas fortificações, 

evitando assim dtmlidadfJ çle. comman.dos c .pn;gnrnento •em du-: · 
plicata de gratifi~ncues do postos por uma mesma. funcção .• 

. . \ 
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:Art. 18. Nenhum official do Exercito poderá ser p,romo .. 
vido por merecimento sem que tenha, pelo menos, um anno 
de effeetivo exercício no seu posto; essa disposição será cxc~ 
cutada sem prc.iuizo das disposicões legues relativas á exigencia 
de interstício e de quaesqutcr outras. . 

Art. 10 .. Fica limitado· o quadro supplementuraos generar;s 
que exercerem ou forem nomeados. para os cargos vitalidos. 

Art. 20. Fica pcrmtitido no Governo veRder os productos 
das fabricas de polvora do Piquete c da Serra da Estrellíl, 
especificando a receita e applical~a em benel'icio dos rc!'eridós 
estabelecimentos. . · · · , · . . 

At•t. 2-1. O Governo aproveitará nas vagas que se derem 
· no Hospital Central do .Exercito os funccionarios addidos dos 
hospitaes exLinctos, de uccórdo com a lei da despoza para ·1915. 

Art. 22. Os medicamentos fornecidos a officiaes e a func~ 
ciocnarios civis do Ministerio da Guerra serão pagos em folha, 
sendo expressamente prohibido o fo])necimento gratuito, quaes~ 
quer· que sejam os pretextos pura a sua requlsíção. 

Os exames e analyses feitos no Laboratorio de Bacterio
logia serão tambem descontados em folha, segundo uma ta~ 
bella de precos que deverá ser pelo mesmo organizada . 

. Paragrapho unico. As importancias recolhidas á Directo
ria de Contabilidade da Guerra para pagamento de medica~ 
mentos fornecidos a officiaes e funccionarios e dos exames, 

· qrie mensalmente são entregues por -essa Contabilidade ao Mi
nisterio da Fazenda, deverão ser escripturados sob o titulo da 
«Despeza a .annullar~. na respectiva verba para que. tenha 
applicacão. · . . 

Ar!.. 23. Os cs·cripturarios, amanuenses, auxiliares de cs~ 
cripta c rS'lHlrclus ·das escolas militares de ensino superior terão 
rcspeetivamente.' as designações de prim~ir.os, segundos, tcr
eoi•J•os oi'l'ieiaeg c inspectores. de alumnos, mantidos os mes~ 
mos vencimentos que actualmente percebem e; sem direito á 
transferencia. . · · 

Art. z:,, Aos of!iciacs fll'omovidos · ou graduados serão 
abonrLdas, mediante requerimento, as seguintes impbrtancias, 
para serem dc>contadus pela· ãe'cima parte do respectivo soldo 
mensal: 

. De segundos tenentes a capitães . ·· ... ~ ...... . 
De majores a ·eoroneif ........................ . 
Do ~ene~aes ....................... · ..... · ..... . 

' . . . 

C00$000 
. !!()0~000:1 

I :~00$000 

lDevendo, .porém, das quantias adeanla'das, serem abati~ 
das as dividas que tiverem. com· a Fazenda Nacional. 

Nenhum outro abono previsto em lei. se furá sinão son 
· condição de pagamento integral dentro do anno corrente. 

Ar L 25. Na vigencia desta lei só mente serão permittidas 
consignações atLI dous tcrr.os do. soldo óu .ordonuclo, que fo1.•nm 
estabelecidas por officiu.r.s c i'unccionurios nivis t\s suas fa~ 
milias, a instituições que, por disposições .cspeciuos, joú go
scm desse direito, mantidas ns actuncs quo não .estC';iam c~n:., 

•' .. 
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p_rehendidas naquellas concessões Ieg~es, até .so liquidarem 
sem pror-ogação de prazo nem renovacoes. 

Art;. 26. Na vigencia da presente 1l1Ji, nenhum ofl'icíal 
poderá receber mais de uma ajuda de .custo de um Estado 
para outro· ou para a .Capital Federal, salvo por motivo de 
promoção e consequente transferencia. 

Al't. 2'i. ~:a vigencia da prese Ii te lei nüo serão chamados 
a serviço dos conselhos militares os officiaes re:formadojs, 
devendo tambem as vagas que estes deixarem nas repartições 
militares, por morte ou demissão voluntaria, ser pr_eenphi
das por off.iciaes effectivos do Exercito. 

:.1\:l't. 28. Continua em . vigor a dou.trina do a1'L .. 3" ,da . 
lei n. 1. 687, ·de 13 .de agosto de 1907, para pagamento dos 
soldos devidos aos voluntarios e relativos aos -exercícios an
tet•ior-es ··ás datas dos reconhecimentos dos direitos dos allu
didos voluntarios · aos ·soldos vitalícios em questão, ficando 
prorogado o pra.zo para habilitação de que cogita o art. 2• da 
mesma lei. 

Al't. 2!l., l'icam supprimidas, .por contravirem-- á lei de 
ve·n-cimentos inili-tares, e salvo tão sómente os direitos adqui
ridos reconhecidos pelo Poder. Judiciaria, todas as gratifi:
cações especiaes que, a . titulo diverso, ainda percebem offi
ciaes no desempenho de funcções de caracter militar ou que 
se prendam a' estas, sendo que os officiaes do Exercito, no · 
desemp•enho de funccões technicas, poderão p·erceber, durante 
o tempo em que estiverem em serviço, afastados das· sédes de 
suas commissões, uma diaria, que lhes será arbitrada pelo 
lllinisterio da Guerra. · 
. ,Qamara dos Deputrud'os, 23 de dezembro de '191~.-As
tolplto Dutra Nicacio, Presidente.-:A.ntonio Simeão dos Santos 
Leal, 1• Secre~ario.-Annibal B. de Toledo, 2• Secretario in- 1 
terin<i ... - :A' Commissão de Finanças. , . 

N. 18G-10H 

O proJecto de lei n. 80 de 1014 da Camara dos Deputados, 
presente ú ·Commissão .de Justiça ·C Legislar;:ío, amplia aos 
preparadores da Escola polytechnica, nomeados na vigencia 
do . Codigo do En.,ino, de -190-1, n vantngcm de vitaliciedade, · 
;i:\ ·conferida aos seus .eollegas .das faculdades de medicina; 
pelo art. 5" ela lr.i n. 2.358, de 3l· de .dez-embro ele l!lW./ 
. E'. qis.c~tivel .a. c~nvel)ienci.a de se. garantir, por . .lei, a 

· mdemJssJbihdade de iunccJOnarws publicas, quando ella não 
se,ia uma garantia á independencia das suas funccões, si estas 
entendem com meli.ridrosos interesses public~s, ou ·não signi
j'iquc um estimulo ou premio a particulares esforços ·de in
tellcctualidade, mormente si tnes J'unccionarios devem, como 
no Cll;SO proscntc, agir sempre sob as .instruccõe:~ dos seus 
supel'JOr•r.s hierarchicos. 

Aqui, por·érn, o ele ·que immcdialamcnte sr trata r! shnar 
uma flag-J•anlc inJustiça, tul é a disparidade em que agora 

'. 
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se ouconlmm omprogados da mesma ·calcgol'ia, apenas i'unc
cionando em i.ustilutos ele ensino elii'fer·cntcs: E rcléva notar 
que, estes que só agora visa o projecto bcncl'iciat·, por equi
dade, bem entendida, são mais antigos nos seus ·cargos do que 
os contcm[llados pela lei de 1910. · 

Como, pois, é de cfl'eitos restrictissimos a vitaliciedade 
cm questão, c o !Wojeclo não onera o ·'l'hcsouro, nem altera o 
sy;;tcma de ensiuo recentemente adoptado, pensa a Commissüo 
que o Senado i'al'lí bem cm acccitar a medida PL'oposta. . · 

Sala das · Commissõcs do .Senado, 2-i de dezembro de 1 91-i. 
-.Tocio L-ai: Alves, Presidante.- Arthu1· Lemos, ·Relator.
:l.nlortiu de Souza.- J.'homa::. :lr.c'ioly.- Epitaclo Pcssôa, · 
vencido. A vitaliciedade doS; auxiliares de' ensino i'ói origem 
de mais de um ."incidente., grave no seio das escolas. EmpJ·c
gados de immediata coril'ian~'a. do lente da cadeira, não se 
com!H'ehcndc que clles se possam coilservaJ• no cargo ainda 
depois de decairem dessa coni'ia:nça. Basta ltlr as suas aLLri
.buições para ver que não pó de, não deve ser de ouLr.o modo.: 

Foi .por isto que o -Godigo de Ensino de 1901 revogou a 
Jogislacão anterior c no art. 110 estaLuiu que os auxiliares 
de ensino, entre ·os quaes os preparadores, seriam mantidos 
nos seus cargos emquanto bem os servirem, a. juizo do lente 
em exercício.. , , , 

A lei n. 2.358; porém, de 31 de dezembro ele i!l:lO, _no 
'· al't. 5'; estabeleceu o regimen antigo, em relação ·aos prepa

radores das faculdades de medici-na.. l!'oi um erm c neste erro 
parece não se deve reincidit· agora, generalizando a medida 

, aos preparadores da Escola .Polyteclmica. .. Si alguma cousa se 
devesse fazer, neste particular, seria, si não fosse inopportuno, 
a :-re\rogação da lei n. 2. 358. • • · 

Os ·preparadores a ,,quem o projecto procura favorecer 
estão· garantidos pelos seus proprios serviços •. Não precisam 
·Ser vitalicios. Funccionarios de mais de 20 annit; de serviço, · 
a· sua. demissão só se jusLificaria por faltas de extr:aot•dinaria 
gravidade: mas, para evitat• tal hypothese, seria desaçerto 
conceder-lhes a vitaliciedade. 

l>HO!>OSI().;;;o DA GAMAM DOS, DEPUTADOS· N. 8ô, DE 1014, -~ QUE SE -
HEFEI\E O l'AH1>CIDI\ StJl~l\.~ 

' O Congt:es'so Nacional resolve: · 

· Art. 1." Os preparadores'da Escola Polyl8chnica, nomeados 
· n[\ vigencia do. Codigo de Ensino do 1 de janeiro do 1fl01, ficam 
equiparados para os cl'feitos ·da. vitaliciedade aos preparadot•es 
das l<aculdades de- .Medic.ina da Uopublica, que .ití gosam . .dessa 
vanlug·em, do accMdo com o art. 5' da lei n .. 2.358,, de ·a! do 
dczambr·o de f910,. . · 

... 
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. Art,. '2. • nevog:un-sc as disposições em contral'ío. 
Camar·a dos Deputados, 14 de dezembro de '1914. -As

tolpho Dutra Nicacio, ·Presidente.- Antonio Simeão dos Santos 
'Leal, '1" Secretario.,_ Rlusio de ;lJ·au:io, 2" Sceretul'io.- A im
primir. 

'N. :187- :1914 

Ao exame da Commissuo de ~Iarinha e Guerra, foi su,ieita 
a proposicão da Gamara dos Deputados, n. 03, de 1914, man
dando concedér o certificado de engenheiro militar aos alu
mnos, que na Escola 1\Iilitar concluírem o curso de enge
nharia de accôrdo com o regulamento de 30. do 'abril de 1!H3, 
bem como O de engenheil:'O ·topOS',\'UPhO aos qU:e tiverem ·o 
curso geral das tres armas pelo regulamento de 1898. · · 

Essa proposicão, no que• diz respeito ao primeiro daquelles 
co!'tificados, nã? faz mais do que . estender os dispositiVO§ do 
decreto )egislat1vo de ~4~ de .dcze~bw de '1900 a alumn9s CJUe 
se encontram em cond1çocs JdcntlCas aos que esse mencwnado 
decreto abrangeu. E, quanto ao segundo daq.uelles certificados, 
tambem não faz sinão alterar o titulo conferido já por lei 
:mterior. · · 

Tratando-se de méros certificados de ·esLúdos, como os que 
são conferidos pelos outros estabelecimentos ofi'iciaes de en
sino na Republica, e O;OS . quaes não andam ligados direitos 
nem regal-ias c .nem vantagens, ú · Commissão de !\farinha e 
Guerra parece que a proposição merece o voto favoravel do ·· 
Senado. · 

Sala das Commissões, 25 
Jí'er1·ei1'a, Presidente.- Laura 
bulio do Brazil. 

de dezembro' ele 1914.- P·ires 
Sodrti.- Ga&riel Salaado.:-A. 

' ' .. 
. . . 

PHOPOSIÇÃO DA CA:i\fARA DOS DEPU'i'ADOS N. 93, DE· :1914, A QUE SE 
· IW . REFERE O PARECER SUPR.-\ . . 

O Congresso Nacional resolve: 
ArL. 1.• Será concedido o certificado de engenheil·o mi

litar· aos alumnos que concluireJ:\1 o curso ·de engenharia mi
litar pelo regulamento' de· 30 de abril de 10'13, ficando-lhes· 
garantidos todos os· direitos, vantagens e regalias decorrentes 
do decreto n. 731, de 14 de dezembro de 1900. · . . . 

Art. 2." Ser:I conferido tambem o certificado de enge..: 
nheiro topographo aos militares que tiverem o curso geral 
das trcs armas, pelo. regulamento de 1898. 

Art. 3." novogam-se as disposiç(ies em contN1rio, 
•Camara dos Deputados, 20 .de dezembro de :!014. -As· 

tolpho .D1ttra 1\"ica-cio, PresidonLe.- Antonio Simeão dos Sant6s 
Leal, 1• Secretario.- Armibal B. de Tbledo, 2• Secretario inte
rino.- A imprimir. _ · ·· · - .. 
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N., 188-1914 

A CommissfLo de Con!Liluicão e ·Diplomacia, tendo. ;estu
dado as proposieües n. 40 e IJO A, de 191<1, da Gamara dos 
Deputados,· approvando as convencões de arbitramento entre 
o Brazil, a Sueeia e a Dinamarca assignada em Stockolmo a 14 
de dezembro de 1909, é do parecer que se.iam as mesmas pro-

, po5içõcs approvadu pelo Srmado cm ses8ÜO publica. · · 
;Sala das Commissües, 26 de dezembro de i !H 4.- F. Men

eies de Alrncida, Presidente. -José Euzeb"io'. -llercilio Lu: . 
. ' 

PllOPOSIÇÜES DA C.\.1\fAHA DOS DEPU'l'ADOS NS, 40 E /10 A, DE' 1914, 
A QUE SB nlll'EHB O PARECEH SUPRA ' 

O Congr·csso Nacional resolve: 
ArL. 1.'' Fica, apProyada a Convenr;iio de Arbitramento 

enlr'e o Brazi! é a Dinamarca, assignadu em· Copenhague a 27 
de ,novembro de 1911.,. estabelecendo o .a;:c()rdo g-eral, visado 
pelo art. 19 da Convenção de H11ya, de 29 de .iulho de 1890 .• 
· Art. 2.' Il:evo;;am-se as disposições em contrario. 

•Gamara dos Deputados, 29 de outubro ele 11.911!. - SaiJ'ino 
lJarros'o Ju:n-ior, Presidente·.- Antonio Sirneão elos Santos 'Leal. 
i o Secretário.- Jiuvenal Lamartine ele Fa1'ia, 2' Secretario 
interino .• · ' · 

O Congresso Nacional resolve:· 
Art. i.' Fica approvada a ·convenção de· 1\t·bitramo.nto 

entre o •Brazil e a Suecia, assignada cm Stockolmo aos 14 .de 
dezembro de 1009, em execuoüo dos princípios enunciados 
nos arts. i5 a ·l!l c 2-1 da Convenção cle'Haya, ele 29 de' julho 
de 1899, e nos arts. 37 a 40 e 112 da Convençtlo que, ·com o 
mesmo objecto, foi assignada em Hayá,· em 18 de outubro 
de 1907.: · · . 

Art. 2.• Revogam-se as disposioões em contrario . 
. ·. Gamam doo Deputados, 29 de outubro de i Di-i -·Sabi•no 

Banoro .TuniOI', Presidente. - Antrnio Sirneão dos Sántos Leal, 
:1 o Secretario.- Juvenal Lamm•tine de Fa1'ia, 2" Sócretario·. in-
terino.- A imprimir. • 

N. 189-19T1 

Foi presente ú Commissão de ConstiLuiNio e Diplomncin 
o Jlrotesto, subscripto por vinte o sete membros ela Assemblr1a 
f,og-islativa do Estado do Rio de .Taneiro, c dirigido ao Senado 
Pcd~ral, c,ontra a concessão de ltabca.s-cor)!us feita pelo Su
premo Tr1bunal Federal ao Sr. JSonaclor N1lo Pecanlla «para 
assumi!· o g-ovenno daquelle Estado o exercei-o por todo o 
tempo· do· mandato:~>/ . 
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A CommissfLo, considerando que j;í, tanto o Senado, como 
a Gamara dos Deputados se manifestaram sobre o mesmo a~
sumpt.o, · dmiorme os parccc~·es das Commissües respectivas, 
declarando que só ha no Estado do Hio de Jaíwiro uma As
scmbléa que ó a composta pela maioria dos seus membros, e, 
portanto, só um presidente, que 6 o· reconlrecido por essa 
maioria, não havendo, dualidade, nem de Assembléa, nem de 

·presidente; considerwndo que o Congresso Nuciona}.só poderia· 
decretar a interven1]ão si Jwuvesse essa dualidade; c que nem 
o Poder Executivo o poderia fazer sinão á requisição do go
verno legitimo do imstado, nos termos do art. 6", § 3" da Con
stituição Federal; ·C assim tambem o Poder Judiciaria, pois se 
trata de assumpto méramente politico, de alcada dbs poderes 
poliLicos, de accôrdo com a respectiva Cons.tituição; ú de pu-
l'ccoL' c . 

requer· se,ia archivaclo o protesto, po'rcn1e o Sg_n.ado "não. 
admittiu a cxistchcia de dualidade de assembléas no Estado do 
Hio de Janeiro c considerou uni·ca legitima a que é presidida 
pelo cidadão Luiz Carncii·o de Campos Po.nce de Leon, cuJo.s 
membros subscreveram o referido protesto; 

. ' 

. Sala das Commissües, 26 de dezembro de 1914.- li'. Mendes 
da Almaida, Presidente.- José En:abio. -HarciUo Lu: • 

..O Sr. l4esidente'- O Sr. Senador Augusto de Vasc.an
ecllos, cm officio ,pirigido ú Mesa, solicita· do Senado a . sua 
dispensa. de ·membro da CommissfLO de Poderes. · 

Os senhores que approvam esse pedido queiram mani-
fcstar;.se. (Pausa.) · · 

J~oi approvado. 
Nomeio par·a substituir o Sr. Senador Augusto de .Vas

concellos, na Commipsão de Poderes, o Sr. Senador Alcindo 1 Gua!Ulbara. . · , · . · . ~ 
'rem a palavr·a o Sr. Senador Ruy Barbosa. 

O Sr.. Ruy Barliosa ( •)- Sr. 'Prcsiden:te, c-omeço agra
decendo aos nobres .Se.qadores, . que h ontem faltaram, terem 
me livrado assim de, no dia sobre todos santo, no maior dos 
dias da christandade, me· occupar com as .cousas do demonio 
• (·ri,ws) que, a meu VCJ.', andou .soto por ahi •• , · . . . ' . 

. O Sn. 'i\:LFHEDci ELLis·.- Durante quatro annos, 
· O Sn .. HUY BAnoos.~~ ..... durante quatr-o annos desse Go
vm·no cu,ias proezas nos mergulharam nesta calamidade contra 

· a qual, ·Sr. Presidente, appcllamos agom, ·eom a fé extrema 
dos desesnerados, para as virtudes de S. Braz, nosso actual 
padroeiro. 

O Sn. ALFilEDo · ELLIS- Dizem que elle . ú bom 11ar·a lo
bishomens. .. 

, 
:(')i Este discurso nãp i'oi 1•ovisto pa,lo orador., •: • 

• 
' 
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' ., O' Sn. nuY BARBOSA- QLI.izera eu, Sr o Pt•esidentc, dai· 
como respondidos os discursos do nobre Senador pelo lUo 
Grande do Sul, eom os apartes com que ponteei as suas har-

. baridades e inexactidões; rim~ t.ac~ ·foram e! las, Sr. Presi
dente, c tantas, que se me a'l'igut"ou não ser licito deixai-as 
sem um protesto alto, solemue, completo, não em desa1'fr.onta 
do minha pessoa, que eu não eousidet·o l'et·ida sct"iamente, 
mas em desaggravo da verdade Jlistorica, da cvidc.uda con-. 
temporanea, da colonia nadonal, dos princípios livres, dura-
mente mãltratados. · 

. A utilidade do meu requerimento, Sr. .Presidente, .ficou 
evidenciada pela p1:opria tempestade que a sua arH·esentacão 
nesta Casa levantou ... Quantos pontos obscuros jú. se não vão 
esclarecendo, quantas verdades contestadas j·á su nfto começam 
a d·cscobrir c quantos c:asos da maior gravidade nesse mys
tet·io da tragedia elo Satellite e circumslandas concomitantes 
não estão já deslindados? ! 

Felicito-me de ltavel-o apresentado, embol'a nrw pudesse 
aqui passar sem uma mutilação absolutamente. infundada: 

·· felicito-me de havei-o apresentado e congratulo-uHJ com o 
Senado, por te!' usado do poder da sua maioria para dar aos 
sentimentos de humanidade c de dvilizacüo cm nossa terra 
esse desafogo. 

No dia, Sr. l'residentc, em que se anuunciava o pt'i
meii·o discurso do ·nobre Senador pelo Hio Grande do Sul, · 
ao entrar cu neste recinto, vendo empilhados em alta co
l·umna sobre. a càrteit·a cOJ·respondentc {t poltrona de S. Ex. 
todos aquelles gJ•ossos c· formidaveis volumes, olhando para 
nós com as largas lombadas vermellias, como um fat•tim im
provisado ás pressas, para-vanet• 'li. metralha todo este. !'C
cinto.:;... · 

o SR. ALF'HEDO ELLIS- Era urna bateria de obuzeiros o 

O SR, RUY BARBOSA- •.• não me pude esquivar a um 
I.Lrl'epio de susto. Passada, porém, a primeira impt·essão, Sr, 
,presidente, me accudiu ít memoria que a· China, muito antes 

· de se te1· feito alistar entre as nossas irmãs republicanas; 
antes ai•nd!l mesmo de haver atravessado essa esc.ola de guerra 
que o Japão lhe abriu ·com a eampanha de 18!1·1, J,inha · :.'t~ 
vezes para assustar o inimigo certas )jate!'ias respeitaveis, 
de. gran~e efl'cito á distancia, mas cujos canhões eram do ma
de!l'a .pmtada, . · · 

Os grandes technicos de 'nossa tert•a, St•. Presidente, não 
se Ttão ·de inspirar por certo nessas. velhas li-ec.õc!> elün·c~as. 
l\Iel'hores mestres, modelos mais autorizados llws estão mos
trando agora a utilidade, tão exploJ•ada 11a ooni'lagraciio actual 
da ,E,uropa, ·e posta r.m uso tão notavel pela Allemanha, ele· 
j'azer preceder os seus exercites das amcacas do t.el'l'or, do 
annuncio de ~t·andes cousas que se vão fazer. e não se fazem 
nunca.. . . 

Assim ú que ha mezcs c mezes se annunciam essas es
quad!'as de aet·oplanos, de dirigíveis .que vrw escmecer ·O sol 
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cupnr~mê dé algumas Ol.!Lrns entidades J~O!ilicns cujas resjion
sabiliclades estavam cvJdenLe IJ · maLcl'Jlamente enLrelucadas 
com o facto a que a minha iniciativa se prendia. Depois, como 
el'a naLUl'Ul, em uma vista de olhos, ·amplamente, sobre a 
situur;ão da Republica, sobri'l os 'factos contemporaneos, -sobre 

. o~ nossos desastres, sobre as suas ·causas, suas consequen
•Jms c suas rnsponsabilidades,, me· e!O"')i, em um momento de 

· indignar:üo ,itlta, lc!;'itima, bem'fa1:~ja, a oss11s. pal.avras ~·or~es, 
vibrantes c severas, cm que a mmha wnscwnc;a satnu m
teira cm que salü~1 j.nteira a verdade actual, reconhecida por 
todos (a]loiados) c em quc,-bcm longe de insultar· o Scnad!J, 
J•cprcscnLava cu o· papel. do ll,l~lh.or dos se!ls amigos, 'porque.· 
o Jilclhor dos· nossos an11gos .,J. o que nos '.!alia com lealdade, . 
sinceridade e isenção (m.u'ito bém; apoiados); não os que . , - ' 

nos msensam ... 
o· SR. ALFÍUlOO Etr,IS -· Os engrossadores. ' 

. O Sn. Jluy BAnàosA -. · ..• ·com louvores banaes, para . se 
t·ecmnmendarem ú nossa sympathia, induzindo-nos a esquecer· 
os nossos d.everes, induzindo-nos a abandonar isso que ó a 

. suprema razão de existir, na face da terra (apoiq.doo~), e que 
é, para· os ·corpos constituídos e como este, a garantia neces
saria da sua conse1·vaçüo, da sua durallilidade e do respeito a que aspiram no .paiz onde exercem o poder. (JiluUo bem.)· 

Hoje dirão tambcm que estou irritado, porque 1'allo com 
. vehemencia, como si a paixão, conto. si essas vibra~.ões supe
J·iorcs da u:Ima nflO :l'o~sem ·comlp·ativnis icom a mais' -alta 
serenidade ·de espirita. HoJe dirão tambCJll- que não· estou 
calmo, porqur~ J'allo com ealot·, porque me expr·imo eom ele
va(Jã.o de voz, por·que o g·esto acompanha a minha [)!ma, estam
pada nas minl1as palavras. · Mas não é . verdade, St;. .Presi
dente. Ninguem terá mais calma do que aquclla que enche, 
ai este momento, o meu coral,)ão, por·que a calma não ·abandona 
aq.uclles que tccm a certeza intima de 'estar com· a sua· con
scicncia, de 11ão faltar aos seus deveres moraes, de poder 
contaJ•, si· não eom a justiça de ho.ie,'' ao menos com a ,justioa · 

·futura, ·.essa que permanece, essa .que não: se extingue, essa 
que não nos illude nunca. · 

· êoin ,ossa, Sr .. :.Presidente, é. que êti .. colito para .me o~ pôr• 
ús in,justiças do nobre Senador pelo Rio Gt•á.ndc ·ct.o Sul, nesse ·' 
longo tl'abalho,. em· que S: Ex., nas .phcasos ama veis, floridas, 
.com que mo obséqueiava, 'íião :l'àzia ·sinão' mascarar o 'ferro · 
com que .:mo q.u'eria ·ferir· proi'undameritc, ..,nessas palavras • que 
trai1s!u:dàm evidentemente· o intuito· de ·me il'I'itar, de ma 

·fazer sahit; .da linha observada sempre em toda a minha vida~ 
_ · · Um homem irritado é um individuo qu'e .não responde 
··:pelo~ .seus· actos; com que b i.uimigo póde 'contar para as 
·.suas 'manobt·as•; é um in~trumento nas, mãos do seu adversaria. 

Posso assegmar. a V. Ex., Sr. Presidente, que mui~o se 
··illude!h aqueiJes que desse modo me •'toem. Sob o calor que 

in!'lammn as minhas palavras ha a re1'loxão constante, que 

I 
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pesa. as minhas pl)t·ases e mo lembra a responsa,bilidade doi 
meus actos. . 

' Para me anniquilar, a arma eom que .sobrrj todas contava 
.o nobre Senador. em a dessas irnmensas eontradieçõe;; que eu, 
sem o saber, vinha. semeando no meu r·astro. Mas, 110r ma i;: 
que proeuJ•asscmos ver onde ellas estavam, em que é qn:3 
ollas eousist.iam, ningucm as pe1·r~ebia. Aqui, do meu lado, dos 
nobres .Senadores· ·que proximamente de- mim se costumam 
sentar, ouvia eu constantemente a pergunta: onde as con- · 
t.radicr;ões? i\las que 1) das eontradicoões? 

E'ntretanto, o nobre ·se.nador seguiu o .seu caminho,. cel'lo 
· de que as 1ninhas contradiccões elle as havia palpavelmen te 
demonstrado, de que ellas J'icavam aqui expostas a uma r~la
ridade tal que os mais my.opes as veriam completamente~ 

Perdoem-me os nobres Senadores; bem sei que aqui Jü1. 
muita gente qurJ não gosta das i'abulas; outros, fiOrérn, ba 
que gostam, e sempre ouvi dizer que: as !abulas 'eram um 

· modo ameno, e suave de attenuar a aspereza das verdadi:~S 
JJOuco agradaveis, uma maneira de fallar erri que se niio occupa 
o espírito com os indiv.iduos, em que a censura se eleva· aos. 
factos, aos casos, ít · sen'Ielhança sy.nthetica entre as cousas. 

Veja, pois, V. Ex., Sr. Presidente, que eu nrw üRtabeloce 
comparações· entre individualidades; asiemelllo unicamente 
c<Jusas, e por isso nesse trabalho insano de descobrir as con
tradic~ões, sem as mostrar nunca, me acudiu tt mente a 
l'abula do macaco que· mostra .a lanterna magica. . 

:Sabe V. Ex., Sr. .Presidente, que não se trata de uma 
i'abul(l. cu,ia responsabilidade eu possa carregar. E' conh(Jcida 
a rabula de Florüin.. ·· · . 

Apoderou-se o astuto· bicho da lanterna magica do patrfto, 
e um dia, aproveitando-lhe a nusencia, convocou gente para 
lhe mostrar ele graça. as maravilhas daquelle invento pro-
digioso. · · 

Reunida· ·a bicharia, dizia. o heróe da festa; Senhores, 
aqui e;;tão o sol, com os sous raios gloriosos, as estrellas, a 
lua, a historia de Adão o Eva,. o come,;o elo mundo. 1\ofara
vilhas, senhores, m'aravilhns ! Não vêdos? 

Os bichos t1üo viam .nada: (Ríso.) ·Apenas um perú. se · 
atreveu. a dizer:-· Eu sempre avisto alguma cousa; mas es'toi'~ 
mesma csc,ura como breu. (R'isos.) 

O Stl: PrlllSIDli1!'1'~riu -· At(flnção I 

O Sn, Ruy BARBOSA- A mim, Sr. .P!•csidente, não me 
ac.onleceu a 1'elicidade ·do· perú. Não enxerguei nada, não vi 
as conLradiccões com quo ·O nobre Senador me quiz fulminar. 
Tsso ele co.nkadiccão é um Joguinho de quo eu 'venho sendo 
victima em toda n minlia longa carreira. Por· mais que eu 
:ne e~l'orw por. andar na· linha reet.a, o quo os meus advr.l'
~nrios mesmo nas· h.ot·ns de bun eon~eioncia gcmprc leem ro
r:onhoeido, 'quando me nfto ·acham outra úliineira ele J'erir, 
ó com as minhas con~radiccõcs cjue me ehcgam ao pello. As 

I 
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minha~ conl.rndicções consistem qunsi sempr•c em npplicar os 
mesmos principias differentemente a factos diversos. · .. 

Nunca me presumi, Sr, Presidente, de ser um homem 
quo não mudasse. Creio que só os cretinos não· mudam ... 1 . \ 

O Sn., Ar.FR!lDO ;E.r.r,Js -· E os frades do pedras. 
O Sn. RuY BAnBOSA-'- .•• que se os idiotas não variam, 

que só os imbecis ·se podem apegar ao fanatismo das cousas 
condemnadas. 

'Eu posso ter dedicações, enthusiasmo e cultos; mas sem 
cjue uma superstição incendeie jániais o meu espírito para 
·entrar com o seu· facho no fundo das minhas idéas e ir re
conhecendo aquellas que a. critica sensata condeinna succes
sivainente. . · 

Mas a estrategia ó velha. Quando se não pó de inventar 
outra cousa contra um homem, quando lhe não acham brecha 
nas •opiniões, quando lho não podem arcar• com os argumentos, 
quando. lhe não podem investir com ·a honra, quando não 
ha outra frivolcza com que lhe moerem a . paciencia, ar
mam-lhe a ballela de contradicciio;. e está. tudo feito, está. 
dito tudo. 

Não ha nada mais risiTcl do que ·a modo· como se pro~ 
cede nessa carga ás contradiccões de uma pessõa. Largam-se 
'Loêfos os furões á. esplanada, todos os cachorros ao matto; c, 
quando . se ·tem descoberto uma dissimelhanca entre dous 
·actos, duas opiniões ou duas· palavras de um sujéito, ainda 
Ciue catadas: á distancia· de annos, em ·situações diversas, e 
muitas vezc~ destacando-se maliciosamente oxcerptos, ··que, 
decepados, perdem, com a mutilação, o seu complemento ne-, 
cessaria; a sua integração explicativa, ·achou-se a <contra-
c! icçiio, está morto o gomem. . · · .• · . 

Entendia assim, a contradicçiio come· comnosco á mesa, 
dorme comnosco · á cama, labuta comnosco da manhã. á noite, 
resph~a comnosco o ar que respiramos. Sogundo osso cri teria. 
Deus · creou este mundo não do nada, mas 1!a contradiccão; 
na contradicção c para a contradicção. · Contradictorio 6 o 
sol, porque nasce e Qrcscc; contraclictoria ·a maré, porque Ciiche 
c vaza; o tempo, contradictorio, porque arde no verão e gela 

•.no inverno; ó eontradictorio o vento, porque' sopra ·do norto 
e elo sul, de léste e oeste; contradictoria a terra, porque toda 
clla ó solida e liquido, montes c va!les; cont.radictoria a vida, 
porque ó nascimento e morte; có'ntradictdrio Deus, porque na 
5ua ohm o bem o o mal andam em perpetua luta. · 

Mas, Srs. Senadores, não i era de esperar que em uma Ga
mara ele padr·es Mnscriptos (não vão SS. EEx. descobrir m(L , 
i n:tollf,lão nesta · associar,.ão de idéas historicas) se explorasse 
tambcm essa maneira. futil de nega!" a coherencia alheia. 

A contraclicção tem, em logica, uma' do:rini~ão precisa. 
Dú:-Sfl a contrarlicção, quando o espirita põe e nega: ao mesmo 
te'fii.Jlo, a mesma noção,. quando a · proposicão . enunciada se 
pó elo reduzir a esta: A não é A, ou' B não ó B. Não se, esqucr1a 

.·'' 
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qu(3 são inseparaveis as duas clausulas: a mesma noção e ao 
mesmO' tempo. · · 

O, homem que está no Partido Liberal . e pratica accões 
contrarias á liberdade, e o homem que, professando a liber
dade, advoga idéas com ella incompatíveis, é contradiétorio ... 

0 SR. RIBEIRO DE BRI'l'TO-Apoiado. 

O SR. rRuY BARBOSA- ... porque os seus actos estão em 
conflicto com os seus actos, as suas idéas com as suas idéas, 
ou as .suas idéas com os seus ac.tos. Mas a simultaneidade é a 
condi~1ão necessaria desse conflicto. Sem ella não se · póde 
verificar a contradiccão. . 

Quan,do o homem que hontem militava entre os Jiber.a:es, 
bo;i e milita entre os conservadores, ou vi c e-versa, não é de 
cont1•adicçíio que o podem arguir: é de variação. Os dous factos 
síio, logica o moralmente, diversos, Logicamente diversos, por
que a contmdicção IÍ absurda c :i. va1·iaçíio razoavel. Diversos 
moralmente, porque a variação póde ser um acto de since
ridade c bom conselho, ao passo que a contradicção exprime·, 
necessariamente, uma insufficiencia ou uma perversão mental. 

· Mas o de que me incrcpa agora o nobre Senador não 
cabe nem na categoria' das contradicções, nem na das variações. 
O que S'. Ex, pretende, é que tendo eu advogado. aqui a. 
amnistia, paro. satisfazer unicamente a uma opinião minha, 
sustento hoje haver propugnado a amnistia,· só porqu~ o Go
verno a desejava. Ora, si fosse exacta a irnputaoão do nobre 
Senador, a hypothese não seria, evidentemente, .nem de con
tradicção, nem de variação, seria de inveracidade; tendei feito 
e dito uma cousa; >cm 1'910, desfiguraria eu agora .com as 

>IMJ'cs de cousa diversa o que· eu então disse e pratiquei. 
· Mas a affirmação do. nobre. Senador é, em ambos os seu~ 
termos. contrária ú. verdade. Nem eu seria' .capaz de sustentar 
a amnistia, sómente porque o Governo a desejara.' Nem eu, 
nas drcumstancias extraordinarias · daquella Qccasião, era 
capaz do propôr n amnistia, si não estivesse con:vencido e certo 
de que o Governo a necessitava e queria. • · 

. ,E.is o enunciado do 'meu theorema. 
· Vamos agora demonstrai-o. Será com documentos. 

E' preciso, entre paren'thesis, .não perder do vista esta 
accão relevante. Logo nos primeiros passos do seu discurso, 
annnnciou o honrado Senador que se ia occupar da amnistia, 
quh a amnistia era o assumpto de que tratava. 

;Elm rclaoiio (L amnist.ia o que o nobre Senador quiz prQ
var, ·é: .. 

1•, que eu não apresentára o projecto de amnistia, por 
cntnndcr que o Governo o deseJasse; . · 

2•, que o nnbro Senadol' não teve nessa medida as re~ 
spo.nsnbi!idarlos da iniciativa; 

3•, que ella 'foi obra do Congresso Nacional sem o oon~ 
curso dos deseJos do Governo. 

·, j, 
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A todas essas tres af:l'irmativas se resp-o.nde esmagado· 
ra111ente com os raelos, com os documentos, com os teste· 
munhos. 

Estes, ainda hontem, respondiam fulminantemente, pei;O. 
· bnpm•cial e nu tribuna da Camara dos Deputados, com .os 
terríveis devo imentos do tenente Mario Hermes e do capitão 
Augusto do Amam!, que desme.ntiram as assercões do nobre 
SfJnador, eom uma autoridade, uma precisão e uma segurança 
irreplieaveis. 

·O Sn. PnEslDEN~'Jl-· Lembro a V. Ex., que .a hora do 
expediente nstá terminada. 

O Sn . .Rm: BARBOSA- .Requeiro a V •. :Ex. qui:! consulte ú 
Casa soh1·e se me e-oncede uma prorogàçãà de meia hora,, . 

O Sr. Presidente.- Os senhores q.ue concedem a proro· 
gaoão solicitada pelo Sr. Se.nador RuY: Barbosa queiram le· 
van ta r-se. (Pausa.) · . 

:Foi concedida. V. Ex. póde continuar com a palavra .• : 

O Sr. Ruy Barbos'a1- Quando, Sr. Presidente, aos 2.4 de 
novembro .de 1910. resolvi compal'ecer á sessão do Senado, não 
o l'iz sinão resisUndo a pessoas da minha maior consideraoão, 

. que commigo não estavam de accõrdo e que me mostravam 
naquelle acto meu um erl'O imperdoavel de boa fé e sene· 
J·osidade. · · . 

« Nilo vá ao S\Jnado », me diziam; « Não 'V'Ií servir aos in
teresses desse Governo de usurpações,, perdido de nascenca.· 
Dnixe-lhe sobre os hombros a responsabilidade terrível da 
sua situação, porque é um, Governo perdido. Ou elle concede 
a amnistia a uma rebellião de marujos, e é ·Um Governo con~ 
demnado ante a sua propria classe, que lhe não perdoará essa 
demonstração palmar de· sua fraqueza, tendo, como governo 
militar, cedido aos primeiros dias e uma revolta das fileiras 
das tropas; ou e !I e recusa a amnistia; e é um Governo perdido, 
porque toda esta população .o vae responsabilizar pelas· des
graças resultantes da eontinuação desse movimento formi· 
davel. » . . · 
· · Era o que o interesse, o egoísmo, a tactica habitual dos 

homens politicas me estavam aconselhando; era o que teria 
ouvido se não ·estivesse acostumado, Justamente em circum

. standas como está, a s6 attendcr aos interesses da minha terra, 
aos conselhos da mi.nha consdencia e aos ditames do meu 
patriotismo. 

.. l<oi por isso que, encarando perfeitamente as res!){ln
sal:lilidndes excusadas eom que me ia sobrecarregar, compareci 
ao Senado, tranquillo e isento, no intuito de proceder. como a 
occasiilo me dita~se. 

·· Vtl V. Ex., Sr. Presidente, que es~óu respondendo bo.Io 
pelas consequencias de um acto de generosidade, abnegação e 
nobreza. 

O Sn, UJBE!RO GONÇALVES- Apoiado . 

• 
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O Sn. Huy BARBOSA- E assim se est(t vendo como i!lll 
polil.ica br·a~ilcir·a sô as acções boas e sineer·as são as que nos 
r: ustam caro. 

Cornpareecnqo .ao Sen_ado, aq ent.rar ~esta Casa •. antes quo 
.pudesse rceehcr mtorrnacocs ma1s nnnucros~s das cJrcumstan
eias, antes que ·uma eonversa com os meus collogas me escia
reces~e sobre a situação, alli, na extremidade desta bancada, 
se dil'ig·iu a mim o Sr. Soverino Vieira, com o projecto, jú. 
assignado J>or· I ü membros desta Casa, solicitando, em nome 
~o SClfS amigos ,rrão, sô o meu apoio mas a minha iniciativa
.1~to e- que eu mo encarregasse de apresentat· o pro.iecto 
e ,iustil'ical-o com as considerações que a occasião impunba.1 

Per•guntei-llre irnmr!diatamcnte·:- Pôde o senhol' a'sse
gmae que o Gover·no não. tem meios d() resistir? Ao quG s. 
Ex. respondeu : -· « Nãô tem. Essa ú a opinião do Minis·tro 
da Marinha. E' um caso de salvação Ji'acional. 
. O Sn. Ar.Fnrmo. Er.us-Apoiado. Sou testemunha. desse 
facto. · ' 

O. Srt. HY B.IHBOSA -.Desse facto, que V. l!;x. presenclml. 
ou der eonhecimenlo ú minha J'amilia c aos meu~ amigos, nessa 
nwsma tarde; ao chegar· ú casa. 

, Eu podia par.•at' aqui, so qui~esse. ,\Ia,; 1riio quero c vott 
ainda ndcnnle. Vou adraoto par·a estabolecer· soJll'e todas ·.essas 
circumst.aneias a elar·eza nu1i;; completa, p11ra inundai-as em 
uma irr•adiac.ão de Jm it'l'esistivel, pum· tol'nae it·r·esislive[ a 
cvideneia mato r· ia! aos mais obsec.ados. ' 

Int!Sper·adnmente, como subsidio para e;;,;a demonstracão, 
da· qunJ· acaün d1~ assonLm· solidamente as primeiras bases, 
reeebi antr:-hon tem da Bahia esta comrnuu ica1;ão t.elcgraphica. 
expedida e a;;~ignada pelo Sl'. Gover·nadm· de meu Estado. 
V'iio ver por· ella os honrados. Senadores, que niio foi casual 
o passo çlado pelo illu;;tt·c Senadot· pela Ballia, quando, aqui. 
a mim me deu a honra de JH'Ocur·at· para que eu me· encar
regasse da apt·c~entação elo Jll'O.ior:to. Era uma deliberação de 
vcsperá, .. combinada entre os amigos do Governo, evidente
mente oom o intuito de ·cn\·olvN. pam logo, n chefe da opo
sir;ão nas responsabilidades da medida que o Govemo ambi-
cionava. . 

·Este telegramma só se occupa elo pont.o n qur me refiro 
ineidentemr.ntc . .Q seu ob,ieeU• 1! del'rnder o Br. Dr. Seabt•:.t 
da affir·ma~•ão suscitada aqui a respeito de S. Ex., no cot'rer 
do drhale sobre <O meu requerimento. . · 

Diz, pois. o t.elegramm~: 
«Posso contestar formalmente 1!1aver·. corno Mini~tro clfl 

Vinr•itO. aconselhado a deporta~iío de rnarinlleir•os amnistiado;;. 
Os i! lustres Sr.•s .. Senadores Pinhriro Machado e Azeredo. ,ia
mais conseguiriio demonstrar· o crintrnr·io. Oppuz-me, sim, c 
tenazmente, ti snneção do pro.ie,cto de amnistia o fui dn ~piniiío 
in~istrnfe nuo o Gover'no devrn mandar· aluem· os nnvws l'c
volf.arlos. Ch~g-uei mesmo. e· PO'I' ordem do Pl'c~iclentr., a ir 
pessonlment.e tis secretarias dn Guerra c do Intel'ior prevenir 
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os respectivos Ministros da resolução tomada. 1\Iandou-se até 
imprimir boletins prevenindo a populaçíío da resoluçito do 
Governo. Mais tarde, porém, soube que se tomava r·csoluoão 
contr~ria, ignorando até agora quem iní'Juira . para tal mu
dança». . · · 

Agora· é o ponto para o qua( chamo attenção de VV. EEx.,: 
« rO projecto de amnistia, sempre com a minha formal 

opposicão, devia ser apresentado pelo então Senador. Severino 
Vieir•a, amigo do Governo·, sabendo eu que, nesse momento, 
pr·ocuraria elle V. Ex. c lhe pediria que o apresentasse, como 
succedeu. Sou obrigado a levar ao conhecimento de V. Ex. 

- estes esclarecimentos pela insistencia em se me att.ribuir um 
co.nselho Que não dei. Como Ministro da :Viac.ão·, mandei· por 
ú disposição do Mrinistro da Justiça um navio que requisitou». 

Vão tomando nota VV. EEx.: .é ao 1\'.finistro da Justiça 
que o da Viar;.ão se dirige; é depois cja requisiçíío do Ministr·o 
da Justiça que o .Ministro da Via1;ão põe o navio ú disposição 
daquelle para conducção da gente deportada. Chamo a at
tcnção de VV. EEx. porque o nobre Senador pelo Rio-Grande 
do Sul se. empenhou em demonstrar, e ,julgou haver demon
strado, . que o papel, do Sr. Ministro do Interior, naquelle 
tempo o Sr. Riva:davia Corrêa, 8C tinlla limitado ú contl'i- ·· 
buição, creio eu, com que os outrcrs Ministros conoO:rrerarn 
para que essa expedicf•o se levasse a cffr.ito. · 

«Em conselho de Ministros jamais se tratou deportação, 
que correu por· contá c ordem. do ministerio respectivo. Tenho 
a subida .honra de enviar a V. Ex. minhas saudaçõeS». ' 

. . . 

Este documento vem reforcar · a minha demonstraoão, 
evidenciando o traballho anterior, elaborado no seio /dos amigo·s 
da situação, parn que a medida, ,iá assente, da amnistia ap
parecosse neste recinto com todas as· honras, defendida, além 
do mais, pela palavra do chefe da. opposif;.ão civilista. 

Mais uma circurnstancia, po-is, que vem ev.idenciar com 
que empenho se encarava, então, enfJ•e os amigos do Governo, 
essa medida ü r.:orno a ella os amigos do Governo considerava\n 
a!Jsolutamuute ligadas à salvação da ordem publica naqucl e 
momento. 

10 Sn. Ar,PnEoo ELr,rs- E para evitar justamente· o fra
casso ela modida, 1í que vieram pedir ao chefe 'da opposição 
a apresentação do projecto. . . 

O Sn. RuY BAil.BOSA- Ncssr. dia, Srs. sc·nadores, teve 
esta Casa uma concurrencia excepcional. Comparccernril n olla 
nada menos de ~3 do seus mern!Jros, entre os quaes so des-. 
tocavam o·s mais eminentes e ros de mais autoridade nesta si
t.ual,)ão. Jlai·a niio :l'a!lal' no nohr·c Senador pulo l1io Grande do · 
Sul, chefe do pal'f.irlo o Ul'bif.I'O do Governo, aqui so sentava· 
nesse uin, pi•esidindo o ,sonarlo,, o puf.J•inre!Ja ela llnpuLiieo, o 
Sr. Quint.inn· Bocayuva. A 8r.u lado, o 81• • .l!'et•reii·a Chaves, um 
dos homens de mais intima !H'iVallfJa do nobrll Senador· pelo 

•• 
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l1io Üi'OI!de rio Sul. xr.~la« ead.:if'nS, no meu lnrlo, nssrmlnvn-Rc 
o Sr, Campos Salles, um dos que, com mais calor, defen
deram, por npnrlos, a medida, Por. e lia tinha empenho insis
tentemente demonstrado no- eorror· do debate, o Sr. Urbano 
Santos, ho,io Presidente do Senado, qur. cm um. dos apartes 
cont.rarJictnu aLé com certa vivacidade a opinião divergente. do 
nobre Senador [leio Rio Grande dil Sul. Além destes o Sr. 
Coelho-. o Campos, ·o Sr. ·Oliveira Pigucircdo, a· Sl'. Cassiano 
do Nascimento, o Sr, Victol'ino' !llonteiro, o Sr. Castro_· Pinto, 
o Sr.' Oliveira Valladão, o Sr. Severino Vieira, o Sr. João 
Luiz Alv.es ,o Sr. Sá l!'rcire, o S1•. Augmto de Vusconcellos, o 
Sr. Laura. Sodt•,j, o Sr, Froneisco Glycerio, o Sr, Braz Abrantes, 

·o Sr. Metello e u Sr. Gcncl'QSO ~!arques, · · 
Nada menos de 'q11utro militares, quatro- omciaes supe

riores, aqni se achavam reunidos: o Sr. Oliveira Valladão, o 
Sr. Jndi•o do Brazil, o Sr. Laura Sodré e o Sr. Braz Abrantes. 
'l'odos · oHsos ol'ficiar.s gl'ner·aes, com . os seus amigos, foram 
unnnimes em aecoitar, npp!auclir o votal' a amnistia. Dollcs 
so destacou unicamente o Sr. Pires Ferreira, o unico, pelo 
menos, de cu,ia divorgoncia dão tnstemunho os Annaes do Se
nado, porque; quanto ao uobrc Srmndor por Thfatto- Gt·osso, cuja 
nalavra não- tenho duvida nenhuma cm ·acccilnr, os Annaes
desta Casa ·absolutamente nada registram. Ncllcs não consta 
nr.m que por plll'ascs, nem que pcfr netos, nem que [lO!' signaes 
de qualqum· oNicm, S .. Ex. so houvesse opppsl.o á amnistia . 
. A unica clivcr·gencia verificada fi a ·cto Sr. Pires Ferreira em 
. uma csscntada, na qual se achavain presentes 43 Senadores, 

dos· quacs apenas dous, se me nfio .engano, ou e o meu nobre 
amigo, o Sr·, Senador Alft•cclo Ellis, representavam os a op-
posição. . . 

Ot·a, Srs, Senadores, referindo-se ti: a tU tudo do Sr, Se
verino Vieira, diz o nobre Senador pelo Rio Grunde do Sul, 
no Róu discurso, que o procedimento do Sr. Severino Vieira 
obedecia ·ri'atm•a!mcnle ·nos mesmos mo li vos rruc fizeram com 
quo eu cspozasse essa medida. · 

.Mas, S!'S. Senadores, 1\· isso o que o proprio Sr. Severino 
Vieil,.a, nessa mesma sessão, parece .formalmente dcsmenf.ir, 
·pol'qur., S. Ex. dirigindo-se então ao Senado, disso: ·vou ler 
as suas pnlavl'llS, Então rí. pnginn ·!51J, do volumo competente 
dos .4:nna.es, Disse S, Ex, que, si• aproscnlou o pro,] c c to de 

-. amnistia., :fói utiieamonle JlOl' eon'hocm· ns rlisposições elo hon
. l'ado ~enador pelo l1io G!'nnrlo do Sul. fl de outros prepon

derantes votos ncsl.a e-.na outm Casa elo Congresso. 
·Ü SR. PTNHÉTÚO liiACHAJlO-A minha?. 

•· O Srt. RuY. BAnnosA-Eslão aqui ns palavras do Sr. Sc-
nadrll' Sr.ycrh1o Vi"eil·a, que 1acabci de ler, · ·. 

O Sn, PrNnr,ntn MAnHAilO- Ni'in desc,lavn ahsolul.nmonl.o 
inlr.horn]WT' V .. x. E~lon ccrl.o CJLW V. Ex." pt•ocura, de lioa-:l'é, 
l'n!lat· a vnrdadll. Em fll'imriro lognt', pet·gunto cu: que ó quo 
.cu contestei? Co.ul.ostei fJlli.' o Governo lomasso a iniciativa 
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da amni,~lia; que amigos do Governo aqui, xponlc sua, encnmi-
nhaJ·am essa medida Quid bule?. _ -. 

tO SR. Ruv B..lnuos.~- Com a demonstt·ar;ão do nohrc Se
nado!: pelo H i o Cirande do Sul, vou mostrar exnetamente .que 
S. Ex. uiio lr:l'f' J·axfiu ·em nenht'un dos pontos de sua ~~ofl'ir-
mativa. · 

' O Stt. J'tNu-mmo MACI!;IDO- Não mo aClltaYa presente · 
qua.ndo .se a/Jl'iu a se:<si1o. ~\o eompal'ecet' a ella, ,hí V. Ex.· 
t.inha tomado a palavra. g• dar·o que, vindo eu elo .Palacio, e 
tendo-me qpposto a essa medida, o Govr..mo nf10 podia soli
citai-a. Acr:rescc mais que antes de vil· pat·a o Senado con
versei. a J"espoito eon1 o St·. Depptado Sabino Barr·oso, Pt·esi-. 
denLe da Camara, e nos entendemos. com os nossos amigo;;, 
pedindo-lhes que não patrocinassem essa modida, caso pt·e
tendc•ssem-na. Esta é a inteü·a vcPdade. 

O Stl. Ar.PnEoo.Er.J.IS -0 caso estít se transJormnndó cm 
ilma verdadeira ·Babel; · 

0 S1i. PINHEIRO· l\Lif.!J:!ADO- !.\'ão h a rrenltuma· ·Babel. 1\' 
situação era perigosissima. Os illustt·es Senadores acabam do 
ouvir que o Sr. Sevm~no VIeira- o que alit\s eu não sabia 
-~e entendm·a rJom o Ministro da l\larinha e lhe rleclarítra 
a J'allencia da Hepubl.ica pata combater· a revolta. -Era, poiil, 
muito natur·al que o s,.. SfJverino Vicim proeurasse no Jlat·-. 
lamc•nto uma medida par;). l'emerliar úma situação de tal na
tureza. 

0 Slt. RUY BARBOSA-. V. ·Ex. deixe-me con!ÚÍual'. 
O Sn. PI:>IHJmlO liÍMciHDO -E' pre~iso que não se est.e,ja 

hnmlllando questões peJ•fcilamente -elucidadas. 
O SH. RUY BAnaosA- Não sou cu quem baralha essas 

qur;sf.ões. Perdoe-me V. Ex.· O Senado está vendo que não 
ndoanl.o uma pala\'l'a sem •O dor:umento immerliatamlmte .insto . 

. O .nohee Senador• pelo ,Rio Grande do Sul, nntt·etanto, não o fez.· 
O SR .. P1:>11·mrno. !'v!ACHAilO- V. Ex. está docUJneritando 

··ponto! de vista que ningueni conte>tou. 
·· IQ Sll. RUY BARBOSA-·· Estou documentandO pontos de. 

vista cs~r..JÍeiaes ás minhas demonstr.·ações. · 
· O S11. PINHJWIO l\JACHADO- Dcmonsl.l'ei da -· tribnha que ,. 

nfío l.inha tornado a iniciativa du modida. · •. 
'0- Srt. RUY BAilllOS,\- Fique tr·anqi.Iillr:!_:,qúc· eu irei toca!' 

em todo;; os pontos. ·.rodos os ]'JOntos · semo opportuname.nto 
toeados, mas não será V, Ex. quem I ta do f.l•nr•aJ• o rumo dw . . - . 
minha domonsfcraçfio. . ·_.. - .. 

0 811·. PI:>IHElllO MACIHilO-Nem Cll pretendo C até dosc,jo 
mesmo qur.• neslo ponto V. 'Ex. tenha libl1f'dadn ampla, -sem 
pcl'l.uc·ba(;iio da min'hn pnrl.c, · porque se ,iufg·ar · conycnicnte 
ctar-lhc-lwi a rcs'posta em tempo opportuno. 
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,o Sn. nm: BARBOSA- o que cu quor·o a~signalal', Sr. Pre
sidente, 1\ que n~o l'aço uma al'fil'mativa ~em aulor··izar imme
diatamcntc eom a sua fH'ova. O r·esullado a que com essa . 
demonstra(:fío ehegarei, lodos os nolil'es Scnad-orc~ reconhc- ' 
cerão ao l.ocat·mos· no momt!lllo~ :final de lil'll' as conelusõc~ 
dacJuillo que vou dernorrslt'HJ'. 

O Stt. PtXJ.Ú:mo · ~LICJLIDO dá um apar·.tc. 
1() Stt. Hm: J3.1HHOS.I- 'J'cm o nolH'r~ Sermclot· l.odos os di

rreitos, ati) o ele me injuriar· violenlamcule, eomo àcaba da 
o fazer. 

O Stt. Pr nnmta .l\LIGH.IIJD- ,\gora·'! 

10 SH. RüY B.lnBoso~- Julgando-mo eapaz de assegurai' 
nesta Casa que V. Ex, desta Ll'ibuna uiío tenha combatido a 
medida da amnistia. 

· O Bn: ·PtNI,mmu ?ILICHADD- Não J'oi isto qne eu disse. 
Pct'tl)it.La-mc ·v . . Ex. que o•;cial'er;a ó meu pensanwnto. Eu dis8e 
a V. Ex. ·que os: csfol'ços da sua dialt!Ct-iea niio podiam il' atG 
O· ponto do elimirmr o discut·so que 'l'iz ·f!tn oppo~ir;iio a essa 
medida, Não IJ tlllHt irülll'ia a Y. Ex··' 

:a Sn. Ruv RIHilOS.I- Tintta ouvido mal. Pcl'dóe-mc V . 
. Ex.; mas per;o· aos nobt'llS Senadot·o.~ que notem a elesig·ualdade 
ela minha situação. E' depois dr! tr:es sessi!es consecutivas, 
occupaclas. pot• um. clbcu r·so ele S. Ex.. iJll c cu rnc venho dc
fcndct' ·a m iin mesmo ..• 

·.o Sn. AJ,tmg~o Er.Lrs·-. E atacado pessoalmente. 

O Stt. RuY BMmOsA -· ••• sendo atticado pessoalmente. 
'O ·que S(• :l'ormula como aecusaçiio em rlua;; linhas, obriga 

· muitas vezes a defesa a· fallat· clua·s horas em dom; dias. An 
'contrario disto ~ou ou agora o CJur. me· vc,io na inferioridado 
fol'c;ada, JlOl'fJue o Congr·P.sso o~t{t a se erwet·rar, não dispondo 
eu sinão dos cst;nsws momentos da hoi'U do expediente, ainda 
hoje reduzida a tão pouco pela leitura do t~apeis do expediente. 

O Stt. '.PJNHr~rno i\LICIHDO- PcJ;mitta· V. Ex.: a inl'erio
x•idadc ~~ toda minha. V; Ex. mc~rno aenl.Jou ·ele declarar, ao 
iriieiar o seu diseur·.~o. quo os vo)unws, que uliüs não1 !'oram 
manuseados por· mim, que aqui trouxe, . tinham tanto valor 
corno as at·mas. pintadas dos chinezes .. 

·o Sn. nu r B<~nBoso~- 11n~ ~ preciso que êu diimonstr·e, 
pm·quc muito g'l'nndP ~~ .. a autoridade da palavra do rnobr·e Se
nadot·, ]~' pr.·cciso qut'! eu dl'mon~tJ•rJ que S. J~x. não mostrou 
eousa alguma daqui llo que ~9 pt·opoz denwnstJ:a r·. 

Pc1;o, pois, ri. indulgcnr:ia, a pac_ierwia dos r~obr.·es Sc
nadot·es, parn que cu r.oncluza .rJ ulltmc essa demonstral)iio 
i!UO, a~~egui'O a ss .. EEx:,. não se fan\ sem que to~os os meus 
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passos se vão apoiando nas provas escriptas, authentimis e 
ol'ficiaes que aqui trago. 

O Sn. ·PJNHmno MACHADo-Eu dc.;ejo ouvir V. Ex. com 
ro!igj.oso silencio. Apenas algumas proposições emittídas, como 
essa relativa. á amnisLia, cu ·achei opportuno contestar immc
diatamenté, pat·a melhor esclaraccr o debato. 

Nllo Livc, nem terei já mais intuito de injuriar V. Ex. 

'0 SR. RuY BARBOSA- Si ou, Sr. ·Prcside11te, estivesse 
·divagando, fazendo considerações minhus sobre o assumpto, 
comprehendcndo que me interrogassem, como cu fiz ao nobre · 
Senador, porque; cm todo o lo.ngo curso de suas tt·es oraoões 
S. Ex. não I'<1,CO·rreu a nell'hum dos documentos oom os quaes · 
.me havia ameaçado: . . · . 
, O Sn. PINHEIIlo MACHADo-E' questão de Jlonto de vista. 
Eu acho q)le V. Ex. está divagando. 

O Sr. Presidente - L·embro . ao oi·adoi· que· a prorogacão 
da hora do expediente já osttt. esgotada. 

'O Sn. RuY BARBOSA-· Então, Sr; Presidente, peco a V. 
Ex. que me considere inscripto para em quanto não tiver 
aMbado. 

0 Sn. PIIESIDEN'J'E -,O. pedido de V. Ex: SC!'Ú atLcndido-,. 
,o Sn .. IluY BAIIBOSA- Os· tres discursos da valenté oração 

do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul a lan:to me obrigam. 
0 Sn. PINHEIIIO l\IACHA~o.-· Eu crelo que a oração per

tence ri. V. Ex. que· i'oi V. Ex. que a fez. 

. ,o Srt. RuY J3,1nnosA ~ Perdõe-mc V. Ex. dos meus apartes 
o unico culpado ú V: Ex., que tão desej-oso dellcs se mostrou, 

<declarando Jogo no seu primeiro discurso que 'os considêraria 
como subsidio util á demonstraoão qúe ia desenvolver. Mas 
como era entruo· cu· o accusado, é possível ... ' · . . . 

O Sn. Pr~HEmi:> M,ACHADO-. V.· Ex. nunca foi accusado. 

ci Sn. RuY BAJU30SA - ... que os meus apartes excedes
sem então os limites daquelles que interessariam ao nobre 
Senador, que o Jiobre Senador desejasse. Mas o Senado, que 
é. uma assembléa de varões integras, habituado a respeitar 
a :iusticl\. ou espero· consentirá que cu desenvolva .. a minha 
defesa, Sr. Pr·r.sidente, que será· ao n1bsmo tempo a da .ver
dade. E' este o unico interesse que me Lraz t\ triburia,. porque 
devo dizer a V. Ex., Sr. Presidente, que, agora mesmo,· em. 
minha casa, se.· acha . em artigo de· morte . pessoa de minha 
família que me é muito r.ara e não é sinão com o coracão 
despedaçado que aqui venho para cumprir .. o clever ele Se
nador. (Muito' bem; muito bem •. · Palmas nas galerias). 

I 
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SESS,\.0 EM 2G DE DllZilMDI\0 OE 1914 
' 

üRDEM DO DIA 

FORÇAS Dll 'rlll\1\A PAI\A 1015 

3' discuss;io da propo8iQfto da Camara dos Deputados nu
mero 21, do i!JH, fixando as forcas éle Lerra para o exercício 
de 19115. . · 

Approvada; ·vae ser submeLticla á sanccão. 

FORÇA NAVAL,PAI\A :1.915 

Continuação da 3' discussão ela proposicão da Camara dos 
Deputados, n. 42, de 1914, fixando a força naval para o exer~ 
cicio de 1915. 

Encerrada; 
E' annunciada a votação .da seguinte 

];;MENDA' 

. Ao ar L. 1 ", § 3~- Em vez de 100 alumuos, diga-se « GO 
· alumnos.». 

O Sr. João Luiz Alves (pela ordem), requer· a retirada 
ela emenda l'ei'ercnLc ao numero· de alumnos da Escola Naval. 

E' concedida a retirada da emenda. 
Silo approvadas as seguintes 

EMENDAS 

Ao art. :t•, § 4" -· Substitua-se pelo seguinte: «De 5.000 
· pra~1as do Corpo de Marinheiros Nacionaes e 2.000 foguistas ~. 

Ao .. art. 1", § 5"- Substituà-so pelo seguinte: «De 1.500 
. aprendizes marinheiros :. . 

' \ 

E' approvada a proposicwo, que vae á Commissão . de 
. Rçdacçüo. 

01\ÇAMEN'L'O DO EX'!'ERIOR 

2" diseussüo da proposição da Camai·a dos Deputados, nu
mcr'o 88, de :l9U, fixando ·a despeza d~ Ministerio das Relacões 
ExLol'iorcs ·para o exercicio de 1915. · 

. Approvada. · 
. ·São igualmente approvadas as seguintes 

EMENDAS 

V!?irba 1• -10 llargo ide sub-secretario de Estado será 
sempre exercido por funccionario do quadro do ministerio, 

·, :': 
••'r'l 
,. ·•1 

'·' 
•!' . 

.' .'t. .. · 

,·,; .,., 
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com os v<mcimcntos, :;t•aLiJ'ic:uc.ões o representações do cargo· 
que occupava no quadt·n, pagas .as gt.•al.iJ'.ir:açües das ~uiJsti
tuit:ões decort•ctltcs pelas ve1·bas erJmpetentcs do ot·çameuto. 

Vet•ba ·I• -11estallelecn-so a ü" r:onsignar}iio do material . 
da verba l" « Desvezas de conduecão do M inülro », de accU!'do · 
com a JH'OJJOsLa. 

VedJa 2" -Augmontr.-se de. :?O :000$ a ve~:ha 2" « Empre-
gados em .disponibilidade». . 

'Verba 6" -'-Na vr.l'JJU ·ü" « Gont;:t•cssos e . co:nft:t·erwias », 
redijam-se as duas consignaçüo> eonfot·me a' p'r·oposla, r·edu
zindo-se de !iO :000$, papel. a JH'imeüa o de ~o :000, ·ouro, a 
segunda. . · 

V'Ci·ha 8'- Na verba 8' « Cor·po diplomalico », rcrJuzám-~e: 
de H :000$, oUI:o, a eonsignação clestii:mda ao aecrcscimo de 
v~ncimentos aos primcit·os secretarias de legação que jtí attin
'gn'am a cinco r) :lO annos de servi(;o eJ'J'eclivo; de -íO :000$, ouro, 
a cqnsignar;ão pam :;raliJ'ical;úes "'de residencia; ele 7:000$, ouro, 
a consignação paro o matprial, se rido :l: OOOiJ;, ouro. em cada 
lima das quantjas para aluguel das ehnnccllnrins das embai
xadas nos Estados Unidos da America e em Portugal, c réis 
3:000$, ouro, no aluguel da ehanccllar.ia da legação de Buenos 
:Ayres. . · · 

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

Verba 9' - 1\Iantenha-se a reduccão ·do consulado geral 
de t• classe em Iquitos a consulado simples, com os venci-
mentos assJm discriminados: . 
O·rclenndo ................................... . 
Gra.tificacií:o .... ·, ................... 'r' • ••••• 

Gratificação · supplementar (lei n. 2.250, de 29 
de abril de 101.0) ...... · .. ~ ............... -

6:666$666 
3 :33:l$334 

4:000$000 

14:000$000 

Verba. 9' - Heduzn-se na verba !!" 4:Corpo Consular~ •. de 
1 o :000$, ouro, a consignação par.a o pagamqnto de gralii'ica
cões de resideooia. 

. Approvada.' . ·>~~:..;;·~~E~fi 

O Sr. Francisco Glycerio (') (pa1•a assurnpto !t!'gente)
,V, Ex:. pôde me üii'ormar si esl:í. finda a votação do orçamento 
' l t . 'I ' c o ex er10r . •. . -~ . 1 • .: · 

1'"'\. , 

0 Sn. PRESIDE!'I'l'E·- ,Sim, senhor, . . 

· o S11 .. FRANCisco ·GI.Yi:mno - Sr: Presidente, o parec:er 
sobre o or·çamen to da Guerra estú impresso e publicado, O 
I'Jai'ecer sobre o da V.iar;:.ão .iá se a~,hu assignado. . 

Quanto ao paretr.r sobre o orçamento da receila, esLtí 
sendo esbudado desde alguns dias pelo p.ohre Relutar, Senador 

rc·r Este discurso 11ão foi revisto :Pelo, orador. 

i 

• 

• 
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~elo DisLricto F~dcEal. To~os os orcumentos estão, pois, cm 
cs~u1o, nu Comrrussao de Fmunças. Por conscquencia, a Com-

. rmssu.o sente prazer cm decla1•ar ao· Senado que · elle póde 
!Perfeitamente conhecer de todos estes trabalhos com o de
vido tempo para considerai-os c examinai-os ,como achar con
:vcniente. . · 

O Sn. INoro na- BnAsrr, - E em•mdal-os .tmmbem. 
O Sn. FMNcrsco GrscEIÚo - DeseJo s6mentc requerer n 

V. Ex. que se digno de consulLar a Casa sobre si concede ur
gencia para ser discu-tido e votado o orçamento da Guerra na 
presento sessão, visto .iít estar o anesmo .publicado. 
. _ Quanto. aos demais, ·V. Ex . .lomaril a:s. providencias que 

·--: 

esLtiO na sua. alçada. , :. :. ·;.., . ~)>.'!!'/ ~ 
· Approvada a urgencia., l 

ORÇA:I.iEN'I'o DA GUERRS 

2" 'tliseussão ·da proposicão· da1 Camara dos Deputados 
n. !17, de 1914, fixando a despeza do l\rinisterio da !}uerra para 
1015. .. . . :. '· ... ._... .. 

,App,rovada. . ~. 
São igualmCil[e approvadas as' seguintes 

El\IENDAS 

'A' Yerba 12• -'Obras militares - adlll'escente-se: 
Para o servic·o de canalização· de agua em Ipanema '(Sl'io 

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

Redi,ia-se o a1rL 10 do modo seguinte: . 
Art. Fioca extincto o quadro de piddores,, conservando-

se os t11eS actuaes em qualque·r serviço, a· .iüizo do Governo. · 
Ao ai't. 2', n. XIV, nccreS'C,ente-se, depois das palavras -

F!llbrica de Polvora da Est.rclla ...:.. «e tambem pubHcacões do· 
Grande ]:stado Maior do' Exercito qtHl não tiverem caracter re-
se'rvado.» · . · · · · , . . · .. 

· Art. 30. O Governo poderá manter dous addidos ~ mlllt~
res actualmenle na Europa acompanha~ndo as operncoes mi
litares e um official na Dinamarca~ a cargo de quem se acha: 

fll .guarda de importante material bellilco, abrindo o credito 
que for necessario ·para attender tí. differenca dos seus ven
cimentos. 

Substitua~se ·o art. 25 pelo sQsuinte:. 
Art. Fica em vigor o art. 33 da lei · n. 12.738, ãe ''4 'de' 

'ancil·o rln 1913, que dispõe o seguinte: · . . · . · 
. Na ,,igencia · desta lei, . sómcntc serão perm!Lt1das cons.J- · 

snªcõcs até dous• terços do soldo ou oz·dcnttdo :que foram esta-
. Vol, VIII 32 
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belecidas por officiacs ·ou funlc.cionarios civis ás suas fami.:. 
liaH, rcsLHuiçiío que por dis.posioões espcciaes já gozem desse 
dit·eil.o e a casas commerciaes de uniformes militares nesta. 
Cnpilu.J c nos Eslados que tenham transacç.ão com o Minis
tcrio da Guerra. com o· i'im unico de ncqu·isi~.fio de fardamento 
mantidas nH aduaes que não estejam compr.ehendidas naquel
bs coneessües legaes ató se , liquidarem sem p'rorogação de 
prazo nu renovações».. · · · 

AccL·escenLe-se ao. n .. XIII, do· art. 2' - sem desp:cza. 
E' ünnunciada. a votação da seguinte 

'EMENO.(· 
•, 

Aos ns. XIV c XV, do a1'L. 2" -- suppl'ima-se, por ser' da 
eompeLen.ciu. elo' l\Iinislcrio da .Fazenda.· • 

O Sr. Victorino Monteiro (11ela o·rden1.) justifica um. re
querimento pedindo a retirada da· emenda. 

eonsultado, o Senado permittc a retirada da emenda: 
. São appr.ovadas as,. seguintes 

EMENDAS 

Accrescente-se ao art. 2•- em ·vez de applicitr, etc., 
diga-se- Recolhendo-a ao Thesouro. 

Supprimam-se. os ns. II, lX, XT, XIII c XV, do ar!.. 2'. 
Art. 12 -· Supprima-se. · , . · 
Art. 13- Supprima-se. 
Art. 24- Rcdija~se assim a segunda parte: -Desses ade

antamentos serão :descontadas as dividas . que tenham sido 
contrahiclas pelos referidos officiaes. . ~· . , ' 

Ao art. 28 -· Em vez de: doutrina, diga-se- disposição.· 
Vem á.Mesa e. é lida a seguinte 

1 
· 

''-

' '· 
DECLARAÇÃO 

·:Declaro que votei contra o oroamento ela Guerra, por. 
ignorar o sou· contexto, visto não haver temuo material. para 
lei-o. · · 

Sala das sessões, 2ü de dezembro de 1914.- Pires Fer-
rc·ira. · 

o. 'sr. Mendes de Almeid'a- Sr. Presidente, requeiro a 
V; :Ex. que oo•nsultc a Casa sobre si concede urgcncia para 
ser immedialament.e discutido o votado o requerimento da · 
CpmmissUo de Constituir;ão e 'Diplomacia, que se acha sobre 
a Mesa., . ..!. ......... - .. . 

• 

• 

" 
'· 

", 
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O Sr. Presidente- O Sr. Senador Mendes do Almeida 
requer urgoneia para set· irnmr.dintamenlc disculiclo o votado 

.<J requerimento da· Comwi,;~ãu t.lu ÇoustiLui~ão c Diplomacia, 
que se acha sobro a Mesa. 

Os senhores que appr·ovum o rcqucdrnonto qucir·am le-
vunlur-se. (Pausa.) · 

. Foi approvado. 

PHOTES'J'O u,\ ASSEUBU5A r.EGiSLNL'JVA DO ES'l'ADo DO 1'\10 
DE J AllrE!llO 

Discussão unica do parecer n. 189, de 1914, da Commissão 
do Constituição o Diplomacia, opinando que seja archivado o 
protesto, porque o Senado não admilliu a exislcncia de duali
duclr. de Assmnbléa no Estado do llio de .fanei!'o I! considerou 
unica. legitima a que IÍ pt·osidida pelo -cidadão ·Luiz Carneü·o 
do Campos Poncc de Leon. 

O Sr .. Leopoldo de Bulhões- Sr .. Presidente, cu sup
punha que o t•oqueriínento elo nobre Senador r•clo Estado do 
Maranhão fosse sem sacrifício da ot·dcm do dia, isto ú, que 
dello tratasse o Senado poster:iormonte tí vota()ão' das Jilalerins 
dadas para a ordem do dia de hoje. 

Não pretendia entrar no debate; venho apenas fazer al
gumas 'observaç.õcs, extranhando que se irilcrrompa ·a ordem 
do dia, para a discussão de um parl!CCl' que não foi publicado, 
c cu.ia leitura não foi ma vida. 

O· Sn. PnEsiiJENTE- Os requet·irncnlos de urgcncia são 
precisamente para isso: ·para intouomper a ordem do dia. 

O Sn. LlloPowo ·nE Bur.rrõEs -. O parecer· us.lú. àcstinado 
a não ler debate c a ser approvado, como foi o antc!'ior, sobre 
o m'esmo assumpto,· tis pressas o sem exame do Scnádo. 

Eu voto pela con.clusão do parecer pot·quc clle dá, de 
facto, á representação da pscuda Assembléa estadual; o desLino 
que e lia merece- p archiv.o. Mas não caneordo, como joá tive 
ocçasião de ponderar, quando o ·honrado ·Senador pelo Mara-

'dlhão aqui apresentou o sou parecer sobt•e o caso. do Rio; 
não concordo eom os comidcl'anda do S. Ex., embora acceitos 
som rcs'Lricçõcs por seus collcgas da Commissfto. . 

' · Diz a conclusão do parecer: «seja archivado o protesto da 
Assombh!'a ». De accôrdo. Mas accrescenta: JlOrque o Senado 
não admittc dualidade de Assembléas no Estado do Rio>. Ora, 
essa dualidade não precisa ele licença do Senado,. para .que 
exista ou -se ele, se existisse ~e imporia a considemcão do~ 
poderes publicas . o principalmente do Poder Legislativo, re
clamando a intervencão. 

• 

Acredito que no Estado do Rio do Janeiro não I1a duali
dade de Assembléus, porque a Assembl!Ía legal, •uma c uniea, 
ú presidida por Mesa differento da que estú indicada no pa- ~ 
x·eeet• da .commissüo, c assim í'oi considex·ada pelo .Poder Judi-

' ., 

•, 

'·.,.;·, 

,·-~ 
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c1arw, sendo seus actos tamlJem ·,julgados validos ainda ha 
poucos dias pelo Supremo Tribunal Federal. 
· Sr. Presidente, 1'oi convocada uma Aõsembléa oxtrnordi

narin no Estado do Rio de Janeiro, naturalmente para tratar. 
de assumpto grave e urgente. , 

Reunida a Assembléa o .Presidente do Estado não se lhe 
diL•igiu em mensagem e, ao contrario aconselhou aos seus 
amigos o nã-o comparecimento á sessão, a pretexto de que a 
Mesa não era legal.· Reconhecida a legalidade da Mesa ·pelo 
.Poder Judiciaria, dias depois houve numero legal para instal
lação dos trabalhos. Não terido o Governo até então dirigido 
mensagem' á Assembléa, esta resolveu proceder á apuracão da 
el.eição presidencial. Esse acto da Assembléa é legal c foi ra-
conhecido pelo Poder Judiciari-a. · 

:Deante disso qualquer· requerimento ou moc.ão ·votado pela 
Camara ou pelo Senado, nada significa, nenhum alcance po
derá ter. O Congresso só poderia intervir no caso por meio 
de um pro,iecto de lei,· que eorresse todos os tramites regi-
mcntacs em uma e em outt·a de duas Casas. . 

Intervir em um Estado por meio de um requerimento, 
cuja conclusão ·Contradictoria nos seus termos, ora' reconhece 
a inexistencia do dualidade de Assombléa, ora. elege entre duas 
Assembléas, uma pseuda legal, é um manejo que a gravidade 
do assumpto não permitte, nem os precedentes desta Casa 
o autorizam. · 

Voto pela conclusão do parecer: .archive-se -o protesto. 
da sup~osta AssembJ.é·a do Estado do RIO. · 

E' 'ence1:rada ·a di seu ssão: ' . 

O Sr .. Araujo Góes . .(pela ordem.)-,- ReCJUciro a V. Ex., 
Sr. Presidente, que consulte o Senado sobre si eoucedc v-otação 
nominal; para o requerimento, ·cuja discussão acaba· de ser. 
encenada • · · · 

O Sr. Presidente- Os Srs. ·. Senadores ·que approvam a 
votação nominal requerida pelo nobre Seuador por Alagôas, 
queiram levantar•-se. (Pausa.) · 

:Foi approvada. 
Vae-se proceder· á chamada para votação nominal das 

cone lu sões do. parecer. . . 
Os Srs. Senadores que approvarem as conclusões, respon- · 

deriio, sim; o~ que as não approvarem, dirão, não. 
·Procedendo-se ú chamada, responderam -. sim _, os 

1Srs. Pinheiro Machado, Araujo Góes, Pedro Borges; Gabriel 
Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Mendes de· Almeida, 
José Euzebio,. Pires Ferreil'a, Ribeiro Gonçalves, Thomaz Ac
oioly, Anto.nio de Souza, Epltacio Pessoa; Walfredo Leal, G'on
f.)alves Ferreira, Raymundo de 1\Iirancà, Aguiar e Mello,. João 
Luiz Alves, Bernardino Monteiro, Erico Coelho, :Alcindo Gua
nabai·a, Sá :Freire, Augusto de Vasconcellos, Alfredo Ellis, 
Leopoldo ·de Bulhõcs, José Mm·tinbo, A. Azeredo, Xav.ie~ da 

• • 

• 

·I 
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Silva, Horcilio Luz c Victorino Monteiro (30, e-não- os 
Srs .. Gomes Hibeiro, Moniz Froil'e, Adolpho Gor·do e Francisco 
Glycerio ., · 

O Sr. Presidente- O pal'cccr foi approvado PO!' 30 votos 
contra quatro. · 

O Sr. Adolpho Gordo (pela ordem.)-:- Sr. Presidente, man
do 6 Mesa a minha doclara(iÜD de voto', · 

O Sr. Ribeiro Gonçalves (pela o1'dem.)- Vou enviar a 
Mesa, Sr. Jlresidentc, n minha dcclnrat~ão de voto. 

o Sr. Epitacio Pessoa envia ú Mesa uma dcclnracão do 
voto. 

. . 
O Sr. · Presidente..:.. As declarações de YV. .EEx. con-

stal'ão du acta. · 
·Voem oií Mesa, c são lidas as seguinte! 

DllCLARAÇÕBS 

Dccla!•amos ter votado contra o parecer por nito haver 
o Congresso, ·reconhecido a .lcgalii:lade de qualquer Assembléa 
do Estado do Rio . 

. Sala das sessões, 26 de dezembro de 1914 . .....,Ji'l•anêisco 
. Glucrm:o, - .tJ.d'olpho Gm·do. 

Votei não por ser ·contrario ao arcbivamcnto pelo prin
cipio, que combato, defendido no parecer, de não ter o Poder 
Legislativ·ci competencia para oxaminar essas questões . 

. votaria, entretanto, pelo arcllivamente no presente caso, 
cm cspecio. 

Sala das sessões, 2ü de dezembro de 1014. -Mon'iz Frcil;e, 

' . 
Declaro que votei· simplesmente pela conclusão do pa• 

recer n. 180, isto 6, pelo archivamento do prblesto da assem.: 
' bl!ia do Estado do Rio. · 

• 
·sala das sessões, 26 de dezembro de 1911\.. - Epitacio 

Pessoa. 

Declaramos que votamos apenas pelo ar'chivÍimento o 
não· pelas razões que a 'justificaram. 

Sala dos sessõés. 26 do dezembro do 10U. - llibe'iro 
Gonçalves. - L. de IJu.thúes. 
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lllms:\o DE CON'I'ftACTOS DE CONSTRUCÇÕES DE ESTRADAS DE FERRO 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. · 72, de 19H, autorizando o Presidente da Republica a ' 
·entrar em accôrdo com os actuaos contracmntes das constru
cções de estradas de ferro, .. !larã a revisão. dos ·I'l'Spectivos . 
contruc Los, no sentido do. rerlm:ir os encargos do 'l'hesouro. 

Approvnda; vao ser submeltida á snncção., · · 

CREDITO DE G98 :577$180, ~O MINISTERIO DA l'AZENDA \ 

3• discussão da proposição da Camara dos Daputados, 
'L 85, de 191-1, que abre, !)elo Ministerio da Fazenda, •J 
·IL'edito ·de G98 :577$180, supplementar á verba 12" - Im
·ur·ensn Nacional e Diario Official - do art .. 79 dr.t lei -nu~ 
. mcr·o 2. 8~2. de janeiro do correu te anno. 

:Approvada;. vae ser submett.ida ú· snnccão. 

CREIJJ'I'O Dr: ijj .080:000$000 AO lviiNIS1:ErtiO DA VIAÇÃO 

s• 'discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. G9, de 1914, que abre, pelo Ministedo da Via.;ão, o cre
dito de 51 . GSO :000$, .para satisfazer compromissos das Es
tradas de .Ferro Central, Oéste de Minas e. Cruz Alta á. Foz 
do Jjuhy, e dú outras providencias: -

Approvada; vae ser submeWdn ú sancçãO·. 

• CREDITO DE. 1.ií00: 000$0000 AO l\llNJS'l'ERIO DA OUEftn,\ 

2' discussão da proposição da Camara dos Deputado~. 
n. 80, ue 10H, que approva o decreto n. 11.148, de setembro 
ultimo, abrindo o credito de. 1. 500:000$, pelo Ministerio da 
·Guert•a, para occori'et• ús dcspe:ms resultantes com a expe · 

. dir;ão enviada aos .~:stados_do Paraná e Santa Cntharina, pam 
1·eprimir n J•ebelliãiO dos fannliüos. 

Approvada. 

CREDITO PARA A CASA DE DETEN(;I.~O , ~, . 

2' discussão da proposição da Cainara dos Deputado~, 
n. G~. de 19-14, que abre, pelo ·Ministerio do Interior, {) err.
dito de 135:000$, snpplementar á verba 15' - Casa de De- • 

.lon~·iio - do art. 2" da lei orcamentarin vif;:enlc. 
Approvada. -· 

CRmJITO PARA O MINJSTEniO DA ,\QIUCUT/l'URA 

2' discussão da proposioão da Gamara dos Deputados. 
n. 79, de 19H, quo abre, pelo Mfnisterio da Agricultura, o 
credito de 75:7~8$385, silpp1ementar á verba 2• do art .. 47 
<ltt lei orçamentaria vigente, , · · · · 

Approvada. 

• 
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·CTHlllrJ'O P,\JH OF'FJfli,IES AGGII!lG.\00'8 DA l3RH111D.I POLiriA!~ 

2' discussão da proposição ·da Gamara dos Deputado~ 
n. 50, de 19U, que abre, pelo Ministerio do Interior,· o era~ 
dito de 28:414$997, para occorrer ao pagamento devido aos 
officiaes da Brigada Policial, aggregados por moiestia no 
exercicio de 1918. e d,tí. outras providencias. 

Approvada. . 

O Sr. Pires Ferreira (pela or,dem), requer c o f';enado 
.wncedc dispensa do .intcrsticio ·para a 3• discussão. 

CRBDI'l'O PARA O 1\llNIS~'.ElUO ·no !N1'ERIOR . 

2' ·discussão da proposir;ão ~3: Ca!Dara dos ,Deputados 
n. 7 4, d.o i!H 4, que abi·e, pelo MmisterJO do Inte••ior, o cre~ 
dito de !l99lll096, para pagamento da gratificação a que tem 
direito o tenente-coronel do Corpo de .Bombeiros Dr. José 
Joaquim . de Azevedo Brandão, como inspector sanitario 
da mesma corporação. · 

ApproYada. 

PROFESSORES DO CO!.T.T::G!O ~\UI.l'PAR 

:z• discussão da• proposição· da Cnmara dos Deputado(' 
n. 65, de 1914, que abre, pelo Ministerio da Guerra .os cre• 
ditos de 1.28 :800$, pára occoi·.rer ao pagamento de um pro·· 
'fessor de musica do Co!Jegio Militar e de gratifJCacões 1 ··· 
professores, adjuntos, instructores coad,juvantes dn instru· 
cção militar, no exerci cio de 1913, e o de 268 :1)00$, sup
plementn.r á · verba 4"'- Instrucoão Militar - ':ousignaçã'l 
«Diversos vantagens:.>, do art. 20 ~da lei orcamr,ntaria: vigentrJ. 

Approvada. 
' ' 

O Sr . .A:raujo Góes requer e o Senado conceda di,spousa do 
inlorsticio para a 3' discussão. . · · 

FAVORES A ALFREDO CANDIDO Úoi\EIRA 

2• .discussão da proposição qa, Ca~ara dos Deputados, 
n .. 59, de 1914, que abre, pelo Mm1ster10 da Guerra, o cre, 
dito de 10:028$715, para occorrer ao pagamentn de proventoq 
a que tem direito o sargento-ajudante, r·~formadn, Alfredo 
Condi do Moreira, em virtudtl po decreto n. 2.805, dr. l9'13. 

Appro.vn.da. 

O Sr. Pires Ferreira (pela o1•dem), requer e o ~:mndo 
eoncedo dispensa elo interst.icio para a 3• discussão, 

. . . 
PAVORllS A D. AMA!.IA BUT.C,i.O ·' 

2• discussão da. proposição da C:tmara dos Deputados, 
n. 89, de · 1914, que releva de qualque~ .. prescripção e!ll 

. ' 
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que linja incorrido o direito :Oe D. Maria: Amalia: Bulcãõ Velf 
loso, para o fim de receber a. pensiLo de montepio instituida 
por seu marido, da data desta lei,· pagas as contribuições 
atrazadas. · 

Approvada. 
' . ~ 

O Sr. Pires Ferreira ·(pela ordem)', requer o o . Senadro 
concede dispensa do interstício para a a• discussão .. 

. • · · O Sr. Presidente -Está esgotada a ordem do-dia. . . 
Antes de levantar' a sessão, previno aos Srs. Senadores do 

qua convoco .o Senado a reunir-se bojo em sessão .nocturna, ús 
ti e meia da noi•le, para. cuja ord·am do dia designo: , 

a• ·discussão da proposição da Camara dos · Del)Utados, 
n. 97, de 1914; fixando a despeza. do Ministerio da Guerra · 
Exteriores para, o exercício do 1915 (com emqndas da Com-
missão de Finanças, já app1•ovadas); . . . 

a• 'discussão da propos'ição da Camara elos Deputados, 
n. 88, .de 1914, fixando a despezn do Ministerio ela Guerra 
para o exêrcicio de 1915 (com emendas· da Gommissúo de F·i-
nanças, já approvadas); · 

a• discussão. da proposição da Camara ·dos Deputados. 
n. 80, de 1914, que approva o decreto n. ·11.1'18. de setembro 
ultimo, abrindo o credito de 1.500:000$; pelo 111inisterio da 
Guerra, para qccorrer ús despezas resultantes com a expe
dição enviada aos Estados do Pnraná e San'ta Catharina, para . 
reprimir a r~bellião elos fannticos (com pm•ece1• (avoravel da 
Commissão de Finanças); · · . 

a• discussão da proposicão da Camara dos Deputados, 
n. 64, de 1914,. que abre, pelo Ministerio do Interior, o cre,.. 
dito de 1a5':000$, supplementar á verba 15" -· Casa de De
tenção - do· .art .. 2• da lei orçamentaria vigente (com pa
J•eccr (avo1•avel da Commissão de Finanças); 

a• discussão da proposioão da Camarn dos Deputados, 
, n. 79, de 1914, que abre pelo Ministerio da Agricultura, o 
credito de 75:748$385, supplementar á.vcrba 2" do art. 47 
da .lei. orçamentaria vigente (com pareceJ• favoravel da Com:-
rll'issão de Finanças) ; . · . 

a~ discussão da proposição .(la Camara dos Deputados, 
n. 77 · de 1914, que abre, peJ.o Ministerio da Fazenda, o 
creditei especial de 206$850, para occorrcr ao pagamento de
vido a Antonio Teixeira Netto~ em virtude de sentença judi-

. ciaria (com parccm· (avora.vcl. da Com.m·issiio de F1:nanpas); 

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 6, de 1914, que abre pelo Ministerio da Fazenda o credito 
extraordinario de 28 :725$021;; sendo. ·1 :200$, para pagamento. 
da ,rJiffercnca nos Vl\ncirricntos dós a,iudantes de porteiros do 
Thcsouro IJ daquelle Mini~terio. :1\. 27: G25$021 11ara paga
mento a Manocl l<Jmilio da Silva, cm virtude de sentença .iucli
ciarin '(com pm•cae1• .(avoravcl da Comnrissao de Pirtanras); 

I 

I . : 
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3' discussão da proposição da Camara. 'dos Députndos 
n. 70, de 1014, concedendo a Antonio Cardoso de Amorim: 

. 2' escripturario da Delegacia Fiscal do '!'besouro, no· Estad<• 
da Bahw, um anuo de licenr;a, sem vencimentos, para tratar. 
de seus interesses (com pm•ccm•. (avo1•avel ela Com-missão de 
Fittanças) ; . · 

3' discussão do projecto do Senado, n. 18, de 1914, auto
rizando o Presidente da Republica a conceder ao Dr. ·Joã,, 
Nery, inspector sanitario ·da Directoria Geral de Saude Pu
blica, um anno de licença, sem vencimentos, para tratar de 
!eus interess·es (Of(erecido JlCla Commissüo de F-inanças); . 

a• discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 50, de 1914, que abre, pelo Ministerio do Interior, o cre
dito de 28:414$997, para occorrer ao pagamento devido aos 
officiaes da Brigada Policial, aggregados por molestia no 
exercício de 191a, e dií outras providencias (com pm•ecer favo-
1'avcl ela CiJmmissão de F·inanças) ; 

. a• discussão da proposição da Camara cios Deputados, 
n. 65, de 19'14, .que abre, pelo Ministerio da Guerra;. os. cre
ditas de 128 :800$, para occorrer· ao· pagamento de um pro
fessor de ·musica, do Collegio Militar. e de gratificações . a 
professores adjuntos, instructores coadjuvantes da instru
ccão militar:no exercício de 1913, e o de 268:000$, supple
mentar ú verba 4• - Instrucção Militar - consignação . 
«Diversas vantagens». do art. 20 da lei orcamentaria vigente 
(com parecer favoravel da Commissiio de Finanças); 

a• discussão da proposir;ão da Camara dos Deputados, 
n. 5,9, de 1914, que abre, pelo Ministerio da Guerrá, o cre
dito. de 10 :028$715, para occorrer ao pagamento de proventos 
a que tem direit,o o sargent.o-a,iudanLe, reformado, Alfredo 
Candido Moreira, em virtude do decreto n. 2.805, de 1913 

. (com pa1•ecer tavo1•aval da Com.missão de Finanças); · 

3' . discussão da proposicão da Gamara · dos Deputados, 
n. 89, do 19~4. que rol~va· do qualquer prescripção em que 
haja incorrido o direito de D. Maria Amalia Bulcão Velloso. 
para o fim· de receber a pensão do montepio . instituída 
por seu ·marido, da ·data desta lei, pagas as contribuições 
atrazadas (com pa1•er.~•r (avoravel da Cornmissão de Fi-
nanças). · 

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n·. 60, de 1914, que manda app!•ovar. afim de que produza os 
necessnrios effeitos, ·o contracto celebrado entre o Governo Q 

a Companhia de Navega~.ão Costeira para um serviço regular 
de navegação. baseado nas disposições do decreto n. i O .176, 
de 16 de abril do corrente anno (com pnrecm•es {avo1•av!:is das 
Comm.issües de .Tustiça e Legislação c de Finanças). 

Levanta-se a sessão ús 4. horas. 

' 
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185' SESS.:i.O, m.r 2G DE DEZEMBRO DE 1914 
' , . ' 

(N o'cturmi) 

PRES!DENCTA DO SR, URBANO í!AN'l'OS, PRESIDElNTE 

:A.'s 8 l)J .horas da noite, presente. numero legal. abre-se a 
sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Araujo 
Gócs, Pedro Borges, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio 

·do Brazil, Mendes de A!modi.a, José Euzebio, Ribeiro Gon
çalves, Thomaz Accioly, Antonio· de Souza, Walfredo Lea!, 
Ribeiro de Britto, Gonçalves Ferreirã, · Raymundo ae· Miranda, 
Gomes Ribeir:o, Aguiar e Mello, ·Ruy Barbosa, João Luiz Al
ves, J3ornard.ino Montoi·ro, · Moniz Freire, Erico Coelho, AI
cindo Guanabar·a, Sá Freire, Bueno de Paiva, Adolpho Gordo, 
Alfr·cdo .!Ellis, Francisco Glycecio, José Murthibo, A. Azeredo, 
Xavier d~~;Silva .e Victorino Monteiro (32). . 

· Delxam de comparecer, com causa justificada, os Srs .. 
· Mctc!lo, .. Gonzaga Jayme, Si!verio Nery, Teffé, Lauro Sodré, 
Pi.res. Ferreira, Gerv.nsio Passos, Francisco Rá, Eloy de Souza, 
Ep i ta cio Pessoa, Cunha Pedrosa.; Sigisrnundú Gonçã!ves, Gui
lherme Campos, J,uiz Vianna, José 1\farcellino, Nilo Pecanha, 
Lourenço Baptista, Augusto de Vasconcellos,. Bernardo Mon
teiro, I-eopo!do de Bulhões, Brnz Abrantes, Alencar Guima-' 
rifes, Gen'or·oso Marques, Abdon Baptista, Hercilio Luz e Joa
CJlÍim Assumpçii.o (26). 

E' lida, posta em discussão c, sem debate, approvnda a. 
acta da sessão anterior. . · 

O Sr. f• Secretario declara que não ha expediente 

O Sr. 2" Secretario 
1 

procede á letiura dbs seguintes 

PARECEDES 

N . .190-1914 

A Commissiio de Finança~ só tem de ,emittir parecer sob;re 
ils dispositivos dos arts. 4• e G2 da proposição da Camara dos 
Deputados, de '11. de dezembro corrente, que regula a pro- . 
priedade das minas. A Commissão .. de Justiça o LegislaciiP 
longa c brilhantemente elucidou o assumpto na parte sobre 
que lhe competia emittir parecer, o ó. de Finanças parece que 
a proposiofio eleve ser npprovada pelo Senado. Trata-~e de. 
um assumptri da Nlais alta J'elevancia e qLlC diz respeito a um:~ 

_das mais ru turosas fontes de riqueza nacional, e .niio é demais· 
que sejam con~cdidos ás emprczns do minerac;iio que se orga-· 

• 

: 
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n ir.nrem no regímen da ln i proposta os favnrrg cl~ qur. rlla 
cogita c que existem na legislação vigente. 
, Sala das Commissões, 2G de. dezembr-o de 1.91.-1. -Ji'. Gly
r:m·~o, Presidente. -/J'v.cno rle Pa·iva, Relator.- Gonçalves 
F'errdra..- Erir:o Coelho.- Sá Fre·ire.- João L'td: Alves.
ll.lcindr; Guana.bam.- V'ictiwino Mont'eiro. 

P:\IUlÇllR 
\ 

DA COlV!~ITSSÃO Dll .TUSTIÇA E J,EGISLAÇÃO N .. 172, DE 

19'14, A QUE Sll RJn>ERE O Pi\RECJlR SUPRA 

A' Commissüo de JusLica o J,egislação f.oi dado· a exame 
a JH'OilOsição da. Gamara dos.''Dcputados, n. 87, deste' anno, 
regulando o instituto de di1:eito, que 'tem por ob,ieeto a: pro
priedade das minas. · 

Encarado .o assumpto, por sua natureza ~·elevante, do 
ponto de vista ,jurídico,: teclmico e economico, tres questões, 
1l1'i1fW"{ade, ·se aprosentam, relativament'C ú conveniencia, 
eonsLitucionalidade, i'e1'lexãó . e acerto das disposições jquel, 
nclla se enfeixam .. Do que toca á primcil•a; bem se sabe niio 
sm· nov.b, entre nós, o pensamento de se i'jxar cm um corpiJ 
do lei as regms eoncernenlcs :'1s pesquizas e explorações das 
sullstRmlias mineraes. · 

No · imperio, a idéa de uina codificacão mineira .iá pre
oeeupava os espil'itos, .não ·chegando a passar da condição de 
l,iypothese, devido, sem duvida, ás difficuldades insuperaveis, 
cJ•eadas pelo antagonismo de doutrinas e princípios cconomicos 
r. administrativos, que caracterizam as tentativa~ da época. 

O Brazil l'Cpublicanó não tem sido mais fclit. na elabo~ 
ra1;ão desse importantissimo capitulo· do nosso direito pri~ 
vado. Data de cerca de 23 annos a primeira iniciativa d.o le
gislador,. n:t1í o presente, sem solução saLisfactoria. Ef.trctanto, 
ninguein desconhece que o resurgimento da indust1·ia .extra
ctiva eonstituc um. dos problemas mais inadiavcis da 'iletua- · 
!idade, e que a falta de uma Jegislaciio adequada tem . con
tribuído· grandemen,te para prejudicar, nesse ramo do nosso 
prog!'esso, a livre expansão da riqueza economica do paiz. 

Actualmente, escreve uni i!lustro adyogado e Jornalista, 
a propriedade mineral é um direito desclassificado, inerme, 
:'t mercê de e!Ji.canas c incertezas, cmmaranhado frequente-

. mente na trama dos. condomini<ls · inextricavel. · 
' E', pois, natural que os eapitaes destinados 'li .industria 

ria minllração, industria jtí de si es~encialmcnte alentori!i, 
não · quiwrnm ·duplicar . os seus. riscos, · empregando-se em 
mi nas do Brazi I. 

·E' · convicção. pois, 111ssentc que. o aproveitamento das 
nossas jazidas nfio podertí . consummar-se na razão dos co
Jiiosos rncm•seis CJUO ot'!'crecom,' cmqunnto permanecerem in

·rJoJ'inida a IaUtude do domínio sobre as mesmas c cont.inuttrom 
indelimitadas 0 imp1•ecisas ns garantias indispensnveis: fir
:111Bd<ls, emfim, oe vordndt:iros Pl'incipios juri.tiicos sobre a. 

' ! . . 
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propriedade, de maneira a s.e ~ornar incontroversa a situacã~ 
dos varias titular·es desse du·e1to. . · 

O projecto n. 87, visa responder. a tal dcsüleratu.m, os• 
tabeleccndo formulas sobre as pesqmzas, descobertas, com
munhão o ser·vidão .das minas, além de prescripções, outras 
relativas tl policia da mineração,· contribuição, ctc. 

A sua necessidade é, pois, instante. · 
Pelo que se refere a constitucionalidade, a matcria tem 

sido compridamente exploraiJa. por ídoneos e· competentes . .A! 
incumbencia do Congresso legislar sobl'e o assumpto .decorro 
das disposicões contidas nos arts. 31t .(n. 29), e 72 (§ 17), 
.da Constituição Federal. · . · 

Após lat·g-o dissidio, a boa doutrina acaba por vencer .1 
Assim; uma lei que tivesse por .objecto especial regular a 
prop!'i~dade das minas, o modo· de perdei-as e adquiril-as, 
sUas limitações, transmissão, inte1• · vivos e causa-mortis, ex• 
tensão· e prestação· do damno, privilegias ·de invento!!', os 
impostos, as· contravenções e· penas,. as condições dos .ope~ 
rarios, finalmente,· todas as relações ,iu!'idicas que entendem 
com a indole· desse instituto, como outros tantos poiltos do 
direito civil, pará ser leg-itima c inilludivelmente valida o 
constitucional, deverá emanar da 6ompetencia privativa da 
União. · · . · · · 

Quanto ao presente proJecto, em si mesmo, das suas rc~ 
gras e precisões, sobresaem, como . conquistas ipt•imordiaes,: 
a distinccão da propriedade. do solo c da propriedade da mina, 
a f'a6uldade de desapropriação, por utilidade publica, e a pro~ 
priedade do inventor. · 

As demais disposições, que dizem .respeito a servidões, po
licia, contribuições; etc., regem-se pelo direito commum, o 
linhas geraes da legislação· comparada. • 

A carencia de tempo dita a superficialidade e a estreiteza . 
do prese'ilte parecer sobre ma't<l!'ia de tamanha .importancia.: 
Comtudo, niio podemos dissimular a conveniencia que haveria 

· om retocar, cm alg-uns pontos, a IH'oposic.ão submettidà ao 
estudo desta Com missão . 

. Tratando-se, porém; de um systema de principias coor
denados, será ·melhor que a pratica indique as modificações 
que a experiencia fôr suggerindo. 

A Commissão é, pois, de parecer que o pro,iecto so,ia ad· 
optado c convertido em lei. · . " 

Sala das Commissões, 22 de dezembro de 1!1111.- João 
Lui::. Alves, Presidente, r~om rcstriccões, conTarmo a decla
ração ,i unta.- Thornaz AcC'iOlJJ, ~ E1i'itacio Pessoa, com re
stricções.- A1•thw• Ler~!o.~. com restriccões. -· Anto11·io de, 
&u~ . . . . 

DF.:CT.AÚAÇÃO A QU!l SE RliFERJ> O PARECER SUPRA 

. Divir,io da doutrina do pro,icr:to .cm pontos essenciaes, 
sobro C\lja constitucionalidade entro cm duvida. 

·, 
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Não apresento emendas, vara não retardar a marcha do 
i)ll'o,jcctci, cu;ia necessidade venho proclamando ha .longos ano os, 
!!la imprensa e na tribuna, quer do ·Congresso do Estado du 
··Mulas, quct• do Congresso Nacional. \ 

Cabendo ao ,judiciaria federal dizer- em ultima analyso 
· -da ·constitucionalidade das leis, . prefiro ver ·convertido cm 
lei o projecto .nesta sessão, pois os vieios constHucionaes po
derão ser corrigidos por aquclle poder e removidos por 
nova lei.· 

:As minhas divcrgencias . se acc.entuam: · 
1 ", em relação ao art. 17 c aos seus consectarios, que es

tabelecem o· principio da desapropriação das minas. 
Certo as minas, como qualquer prop!'iedade, estão su

jeitas á desapt•opriação por utilidade ou necessidade publica, 
nos .termos do art. 72, § 17, da Consmuicão .. Uma cousa, 
porém, .G a desapropriaç.ão por necessidade ou utilidado pu
blica, outra a desapropriação po·r se1• m-ina, como estabelece 
o projecto. Sei que se procura justificar essa desapropriacão 
com a phrase do art. 72, § 17, alinea 2", da ConstituXão: 
·o~: salvo as. limitações que forem estabelecidas POL' loi, a' bem 
da exploração deste ramo de industria». . 

llfas, si taes limitações são a desapropriação- a phrase 
seria. inutil e redundante, porque .iá a dcsapropriacüo está 
eonsagrada no paragrapho citado, alínea 1 •. O principio «toda 
a· mina é desapropriavel,' pelo simples i'aclo de ser rriina », 
contradi~ o preceito da propriedade do sub-solo e o proprio 
jnstituto constitucional da desapropriação, restricta aos casos 
da necessidade ou utilidade publica. 

Economicamente, aquelle principio me r)arece .um mal, 
]lois estabelece a ÜJ.Stabilidade da pr-opriedade das minas, di1'
ticultando a sua acquisição e o emprego nellas de cnpit.aes do 
exploração. Prefiro o regímen norte-americano; · -

2", em relação. ao art. üO e seus consec:tarios. . 
Sustento que os rios do domínio são dos Estados, na parte 

que atravessam o seu territorio. . 
· •Com ei'l'eito, os rios fazem parte do tcrritorio e não foram 
delle excluídos, no que se refere aos Estados, por preceito 
algum da Constituição. . .. 

: Ao· contrario, a pi•op!'ia Constituici!.o o reconhece ·clara-
. n1ente,· . ,. , · . 

Quanto aos rios que só banhem um Estado, a questão não 
'6, ao menos, Icvnntn.da: :1\~tguem contesta que elles pertencem 1 
aos Estados, ,de cuJo terr1torio fazem parte. . 

A questão apparece quando se trata de rios que banhem 
mais de um Estado. Para estes tambem é clara a solução cOll~ 
•stitucional. · · 

Com effeito, a ConstituifJüo, a!'t. 31t, § õ", prescreve, que 
compete ao Çongrcsso Nacional legislar sobre a navegação 
dos rios que banhem mais de um Estado». Claro é que si a 
,Constituicão tivesse reservado á União o domínio 'dos rios 
fiU!'l banh~:~m mais de um Esti!.do, aquj.llla faqulàa.d!;l .dQ .les:!~-

• 
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lar sobre a navegação seria uma su pm;feta~~ão, uma clausula 
inutil pot·que, dclla o domínio, não era .necússario attr.ibuit· .ú 

. União o direito de legislar sobre um· dos aspectos desse do-
minia. · . 

Nã·o; o que a Constituição fez foi- reconhecendo· que o 
dominio dos .rios. r! dos Estados, ·como .parle· de seu tcrri
torio, cslabolccer, ern h em da communhão- urna· rcstricção 
a esse: domínio- o da legislação sobro a navegação..:_ quando 
os rios banhem mais de um Estado. . 

J];;ssa é a doutrina norte-americana e argentina c a que 1} 
sustntada .entre nós por autores de notas; é a que de1'1ue, 
clara, dos textos coristiLucionaes c.·· de natureza do 1;egirne'[i. 

Assim sendo, não posso eonCiebet' que se conceda ao poder 
federal qualquer iugerencia solíro a propJ•icdadc o cxplot·u~ão 
das J•ir]uczas contidas nos leitos dos rios que banhem mais de 
um Estado, salvo nas prescripções ncccssarias tí navegação. 

Deixo de encarar o pro.iecto sobre outros aspectos, que 
não affcctam os principias ·constitucio!iaes, como o que se ro
J'cC'c ús questões de" condominio, o que se refere á exploração 
do l{linas confinantes, o quo se refere (ts l'irrâta!~ões de ca-· 
!'actor administrativo. · · . · · · 

Sala das sessões, 22. de dezembro ele 1 !JH. - J oúo Luiz 
Alves. 

PBOPDS!I)ÃO DA CAl\fABA ·DOS D!lPU'l'.IDOS N. 87, DR 1914, A , QU!l: 
Sll.!U>Fm\~j,\1 OS PAB!lCET\ES E A DJl~J .. Il1.AÇÃO SUPT\A 

N. 87-l!JH 

O Congresso Nacional resolve: '. 

TITULO I 

Das minas em geral 

CAPITULO I 

DISPDSI,Çõ'ES GERAES 

Art. L" Entendem-se por minas para os cffcitos dc.sta 'lei 
as massas minci•aes ou fosseis existentes no interim· ou na 
supClrficie da terra,· IJ que constit1J!em ,jazidas naturaes das 

' seguintes substancias:. OUJ'O, prata,a>pla,tina, rnercurio, cobre, 
· chumbo, zinco, ·cobalto, nickel~ bismutho, molybdenio, anti
monio, arscmico, estanho, glucinio e outms J)letaes 1·aros, hulha,· 
gvaphiLo. anthracito, lignitos, · oleos mincraes, emwfre, dia
mante o pedras preciosas. 

§ L" Não se consideram minas: 
a) as jazidas 'de. ferro, sal; salitre ou terras salitrosa!, 

materias. do construcr;ão, cr·ystal, amianto, kaolim, ocras, mica, 

; 

' 
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turfa, adubos e substancias congenercs, bem como as fontes 
mineracs: · 

b) as at•eias metaJiiJ'Cl'US Ult gcrnmifet•as 110 loiLo dos rios 
ou nas alluv'iües superJ'ieiaes, quando seu aproveitamento J'üt• 
feito em es~abelecimentos volantes, ou pnt· · appa!'clhos rudi
mentares e installar;ões passageit•as, pOJ' uma ou duas pessoas,. 
com a autoriza~ão do clono dos depositas; . 

r:) jazidas de qualquet· natureza lavt·adus a céo aborto. 
§ 2." As jazidas a que se reJ'ct•e a letra c do puragrapho 

unLer·ior reputam-se simples pedreiras. e. tanto ellas como as 
moneionadas nus lctl'Us a. e b, do mesmo paru'grapho ficam 
como accossol'ios do sólo ~ob o livre •:;oso c disposit;ão do pro
prktat·io deste, com as limitações decorrentes das regras de 
]Joljcia estabelecidas. para as :respectivas explorações. 

§ 3." Quaesquer ·duvidas J'elativas ú classil'icar;ão Jogai do 
·substancias mineraes serão resolvidas .pelo Governo Federal, 
mediuntê ·consulta -ao Conselho Superior das Minas, nos termos 

· do art. 5" desta lei. · . · 
Art. 2.• A,mina eonstitue propriedade immovel, distinela 

·do sólo, sendo alienavel isoladamente. Os aceessorios pct'ma
·nenternente desti.nados á exploração, obras -d'ut·te, coilstruccõcs, 
machinas e instrumentos, animaes 10 vehiculos c>mpregados no 
se1·vi~.o da mina, bem como o material de custeio em ·deposito 
são considerados immoveis. 
. Art. 3." Salvas as disposições desta lei, as minas se J'e-

, gerüo •pelos ·preceitos do di·reito commum. · . 
Art. IJ," As empreza·s de min<Jração organizadas sob -o re

gilnen desta lei gosarão de isenr:;ão de impostos de importar;ão 
para maclünils, apparelhos, ferramentas, modelos u material 
de custeio que não existirem no paiz. . 
· Essa impol'taçrto se1:á v.erifk,ada pelos :l'iscMs fedet·aes das 

' ' ' mmas. · · ·· 
Serão· gratui Los os attestados no caso de em prezas lavrando 

por concessão federal; nos demais casos, ser·ão pagas as des-
pezas de fiscalização. · . · . 

Parw:;rapho unico. As uctuaes em prezas de mineração, 
· para gosarem desse favor, terão de pagar a quota annual de 
í'iscalização. · 

Ar'L. 5.• Fica creado o Conselho Superior das Minas, in-
cumbido de estudar e emittir sP.u par·ccer sobre todas as ques

•. tões technicas, economicus •o de direito privado referentes á 
· mineração. · · · · · 
. . § 1." Este· Conselho, presidido pelo Ministro da Agricul-
tum; Industria e Conimercio, torú como momb'ros: os dire
.c,Lorcs da Escola' .Po!ytechnica e ·da de l\Unas de Ouro Preto, 
os . lentes cat.hedraticos de rnetallurgia c do lavra de minas 

/das mesmas escolas, o cheCo- do· Servieo Geologico do Brazil, 
o director da Estrada de Ferro Central do Brazil, tres repro
scntnnl!?>S das emprezus inincrudoras do paiz c o consu!Lor 
geral da R e publica. · 

§ 2." O trab~lho de s~cretaria 9os to Conse_lho fie.ará a 
~argo da secretllJJ'Ja do Serv1ço Geolo/?ICO do Braz!l. 

, 
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§ 3." :Aa funccõcs do Conselho serão consul Li v as, 
. § -í," Os pareceres serão .formulados . J)Or escripto ·e ne

nhuma rcmuncmcão especial por esse Ut•abalho caberá ao• 
funccionarios que fizerem par.te do Conselho, salvo transporte 
gratuito e diaria para aquelles· que msidi·rem J'óra ·da Capital 
li'-oderal e forem obri·gados a assiStir ás reuniões do mesmo 
Conselho. · 

Art. ü." il\os regulamentos que o· Governo tiver de ex
pedir, para o. cumprimento desta lei poderá comminar multas 
desde ilOO$ até 2:000$000. 

CAPITULO II 

DA PROPRIEDADE .DAS :MINAS, DAS- PESQUIZAS .E DA LAVai.,. 
' . ' . 

~<\rL 7.". As minas pertencem á. Uniiio, aos Estados, ou ao 
proprietario do só lo com a~ limitações .estabelecidas· hesta lei. -
· Art. 8." E' vedado o parcellamento ou divisão material 

da mina, salvo quando se tratar. de alluviões -superficiaes, de 
areias do leito· de i·ios particular~s. e de conveniencia indus
trial, a juizo do Conselho Superior das _Minas em se tratand'o· 
de jazidas do dominio da União. ~ 

§ 'i." Em. caso. de successão causa-mortis; os herdeiros 
poderão continuar em communhão ou associar-se par·a a ex
ploração da mina,· rpara sua venda, -ou para. seu arrendamento. 

§ 2.• Não se realizando a hypothese do paragrapho an- ' 
tcrior, qualquer herdeiro poderá adquiril-a indemnizando os 
co-herdeiros do valor de seus quinhões. Si mais de um her
deiro •se propuzer a fazer esse pagamento, scr~lhes-ha. licito 
ussociarem-s·e para tal fim. Não se realizando o accôrdo, há
verá licitação entre elles. Si nenhum herdeiro se propuzer 

· u :adquirir a mina, será esta vendida_. em hasta pufllica, por 
dcLerminacão do juiz do inventario. -· . · 

Art. 9.• IEl '-permittido ao -dono de uma mina; ou, no caso 
de -condominio ao ·conjunto dos condominos, sujeitar: sua pro
priedade á administração do Governo Federal, para que ·este 
a aliene nas condições em que concede jazidas do domínio da 
Uniiio. ' . · 
· § 1.'. Par;a esse l'im deverão f~ .. zer um ·requerimento di
rigido ao· Ministerio da .~gricultura,. In~Jlstria e Commercio, 
insDruindo-o com os segumtcs documentos: · 

I. l'itulos de propriedade; _, 
II. Certidões negativas de onus ·reaes; . . . 
III. Informações constantes -do art. H desta lei; · · 
IV. Condições exigidas para a parthüpacão nos lucros li-

quidas da lavra. . . 
§ 2.• Examinados os documentos, e verifileado que a pro

priedade é legitima e sem onus, serão dadas aos interessado• 
para. :garantir seu direito tantas certidões do termo de entrega 
da jazida ao Ministerio da Agricultura quantos· í'orem os _con-
doml·nos. . __ , .. ' '··' ..... _,,ti ' .•.••••••... ' ,..,, • ... ~ "' ~ ... -.;...;.;..y 

'· 
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§ 3.• A Jazida ficará desde então sujeita ao mesmo 're
gímen das de domínio da União, com as uniilas medidas com-
plementares seguintes : · · 

I. O Governo exigirá. dos concessionm·ios de pesquizas 
um deposito que garanta D pagamento das indemnizações ao 
proprietario. . · 

IL O Governo estipulará na concessão da lavra a quota 
de participação do · proprietario nos lucros liquidas da em
preza mineradora e assegurará os meios de verificar. áquelle 
a exactidão das emitas de lucros ap11esentado~. 

Art. 10. Salvo o caso de accõrdo -:entre as partes, sempre · · 
que houver· condbmino na mina a transferencia de sua pro
priedade se fará m.ediante deposito judicial do valor da mesma, 
e sobre esse preço ficarão subrogados todos os direitos· dos 
interessados, segundo o processo marcado nos arts. 393 a 400 
do regulamento n .. 737, de 1850. · 

Paragrapho unico. Da mesma fórma se procederá quanto 
·ao deposito judicial do valor dos arrendamentos, ou das quotas 
mencionadas' no art. 16, sempre que •houver condomínio na 
mina arrendada. 

Art. 11. O direito do proprietario do sólo de proceder a 
pesquizas pa·ra a descoberta de minas em terras da sua pro
priedade e lavrar as que descobrir ou forem conhecidas, será 
exercido sem dependencia de autorização, respeitadas as exi
genciaS. dos regulamentos ·de policia e de seguranca ·dos ser-
~. . 

Art. 12. Considera-se inventor da mina quem faz as pes
quizas, ·aquelle por ·cuja ordem foram feitas, ou, na falta de 

. qualquer desses, a pessoa que primeiro· tiver feito á autoridade 
judiciaria da wmarca em que estiver sito o descoberto, com
municacão minuciosa sobre a existencia do -mineral em sua 
jazida natural e a possibilidade. de o lavrar. 

§ L" Essa communicacão será tmnada poi' termo no re
. gistro de hypothecas,. em livro especial, dando-se logo certidão 
ao inventor. · 

§ 2. • Desse termo, a autoridade judiciaria da comarca 
enviará em-o(ficio uma certidão ao Serviço Geologico do Brazil, 
·onde se transcreverá em livro proprio, que constituirá o Re-
gistro Geral das ·Minas. . . 

. § 3.• As duvidas occurrentes ··sobre a identidaqe do in-
ventor e a veracidade da communicacão serão resolvidas pelo 
Poder Judiciaria. • • 

Art. 13. Terceiros só poderão fàzer pesquizas em terras 
particulares com o consentimento do respectivo proprietario. 

§ 1.• Neste cll!so, a remunemcão do inventor de uma mina 
será a que constar do contracto existente entre o proprietario 
do sólo e o mesmo inventor. • 
· § 2.• iN1ão existindo ·contracto prévio, se entenderá que ·a 
jazida ·pertence, em :partes iguaes, ao proprJet!ll'i() <lo sólo e 
ao inventor da·.mina.. . .. .. .. .. •. . •. 
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..... 

. ' 

,ANNAES DO SENADO 
' 

§ 3.' Para 'gozar desses direitos, o inventor deverá tel-os 
resalvados na 1'6rma do art. 12. . · · 

. § · 4.~ No caso de ·condomínio, o consentimento para ·erre~ 
ctuar pesquizas deverá ser ·dado pelo conjuncto dos condo-
mino.s. . . . 
· Art. :I.L Si, independentemente do consentimento do pr:o
prietario do sólo, fOr procurada e descoberta uma mina em 
suas terras, M mesmo e· ao inventor ficará esta mina. perten~ 
·cendo em partes iguàes, si o. inventor tiver feito as pesquizas 
de boa fé, por não saber ser do domínio privado a prorpiedade 
estüdada, :ou por erro quanto á pessoa do proprie,tario. 

- Paragrapho unico, O inventor ·SÓ· terá direito ao paga-· 
mento dos gastos feit!Js n.as pesquizas, si por má fé niio. tiver 
obtido ·o consentimento :do proprietario. · 

Art. 115. São trabalhos de. pesquizas todos os que servem 
para determinar a . existencia .e a .capacidad~ economica da 
mina, desde os simples conhecimentos e e'"cavacões sup.e:r..; 
ficiaes até os de sondagem e perfuração de galerias. 

· Art. 16. D~sc'obertà a mina, e. caso o inventor ou o pro~ 
prieíario do sólo, ou ambos, não Pü'ssam ou não queiram la
v:'rai-a, ·seu meneio IJOr terceiros se fará nas condições fixadas 
no contracto entre estes e àquelles. · · 

. § 1.• Ein filta de contracto se entenderá que a remune
ração conJuncta do proprieatrio do sólo e do inventor é de 
'5 '% do lucro liquido deixado peJ.o meneio da mesma. 
. § 2.' Si o inventor ou o proprietario do sólo, 1solada
mehte, ·quizer lavrar a mina, a remuneração daquelle que não 
participat• nos trabalhos· da lavra será a mencionaáa 'no con-· 
.tracto, e, em falta deste,. ·se 'entenderá que ·é •de 2.% do lucro 
liquido, deixado p'elo .meneio da mina. . . · · · 

§ 3." Fica 'assegurado :aos donos l()a mína o. direito de . .fis
calh~ar as· operações commerciaes. ·e ·a escripturacão da em
preza explomdora, .para· o fim_ ·de averiguarem a ·exactid~o 
cms. contas que lhes forem p1•estadas sobre sua remuneração.~ 

§ 4;• :s1 a· l~tvm fôr trafegada pelo invento:r ou pelo pro,. 
prietario do 'sólo, nos termos do '§ 2' deste arti!S'o, cabe aquelle 
'que não participar nos trabalhos o dire,ito ·de fiscalizar as 
·'Ç>peracões cominercíaes ·e a ·escripturacã·o ·:do .Outro, .para o 
fim de averiguar' a exactidão das contas que lhe_s. forem prés-
tadas sobre ,sua 'remuneração. . 

Art. 17 •. Si o proprietario do .sólo. recusar seu consenti
mento para (Jüe . se effectuem pesquizas ·em ·suas terras, fica 
reconhecido ao pvetendente á pesquiza o direito. ·de •!lesapro
priar as terras na fórma da legislação v.igente.. ' · 

§ 1.' Si ·o 'proprietario deurria mina não lavrada recusar 
seu 'consentimento ·para ·que se effectue ·,seu meneio por :outrem, 
lfioa reconhecido a :este o direito de desaprop·riar a mina na 
•rórma da legisl'ação vigente. , . . . . . 

§ 2.' Si o proprietario recusar receber a indemnizac!l.o 
fix~a ~o ~~~Sp~ctiv<;~ processo, po~erá .. o desapropriante ~e
pos~ta.t: ·a· qua,nt!a,. na, fó~~~o '~a lei, !3, ·.i)ff.e~tul!,dO. 0: 4ep~~41. 
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o Juiz expedirá mandado ·de immissüo de posse, que não ad-
mHtil'{L embargos de natureza alguma. . . 

. Art. 18. Quando forem clifJ'erentes o proprietario do só lo 
c o da mina, a este ultimo fica reconhecido o direito de des
apropriar o trecho do sólo p!'eciso para as installar1õ·cs ncrjcs-. 
sárias aos tr·abalhos de exploração e ·de meneio: 

1 Ar.L J !J. Nos anendauwntos serão observadas as presc;t·i-
pcões seguintes: . · 

I. O arrendatario usará. da. mina nas mesmas condicões 
que o locador; . · · .. . · · . 

li. E' vedada a sub-locação, .salvo expresso consentimento 
fio locador. · · · . 

III. A cessa cão definitiva ou temporaria dos trabalhos de 
meneio, fóra dos casos previstos no contracto, . dá Jogar .. á 
rescisão . deste e obr~ga o locatario ·a resarcir as perdas e 
damnos. 

Art. 20. O usofructo das minas se exercerá na fórma 
do direito ·commum. 

§ .1.• E' facultado ao usofructuario: ~ . 
r. Usar das minas nas mnsmas condicões que o proprie

tario, desde que estejam ~rri tmbalho ao ·tempo da Qonstituição 
do uso!ructo. · · · 

II. Abrir novas minas, i'lldemnizando os prejuizos cau~ 
sados á propriedade do sólo. · 

§ 2.0 O usofr.uctuario poderá dar em arrendamento o uso-
. fru·cto ·da mina ou ceder a ·outrem o direito de explorai-a. · 

Art. 21. Nas emphyteuses ou nos aforamentos, mesmo 
já existentes; o direito ás minas pertence ao senhorio directo, 
não restando ao foreir9 ou ao emphyteuta no caso de meneio 
pelo senhorio directo ou por quem Iega.Jmente o represente 
outro direito sicnão o de ser .. indemnizado por bemíleitorias, 
de accôrdo com as regras e proceS.!o · de desapropriação .P.Qr. 
utilidade. publica. 

Paragrapho unico. EXJceptuam.:.se· dessa regra: 
r. Estarem as minas abertas. e em ·trabalho, quando fo~ 

celebrado o ·contracto de emphyteuse. · · 
II. Ser~a mineração o motivo unico do mencionadp con-

tracto. · · ' 
· Art. 22. Conti~~am •em vigor as concessões ·:!leitas para 
pesquizas e para lavra de minas que estiverem em effectivi-
dade na data desta lei.. J . ' 
. § L• São· declaradas caducas todas as concessões ante
riores . á data desta lei, cujos concessionarias não houverem 
rmmprido, dentro dos prazos marcados, rrs clausulas estipu-
ladas. para a effccLi\'n ... exploraoão. · · · 

§ 2.0 Nenhuma :>c>vacão. nem prorogação será feita na, 
.. concessões si!).ão 11os. Lei· mos desta lei~: . , . • _., 

'• . 
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CAPITPLO III 

DA 8 S •E R V I D.Õ E S 

' e' • ':·"~, • • •' . -

Art.23. Reputa-se a mina"Jlredio encravado. · 1 
Art~ 24. Para a pesquiza e la\nva das minas cons.titUejll-se 

na propriedade ou nas propriedades vizinhas as servidões se-
~intes, mediante prévia. indemnização. · . 

. I. A .occupação do terreno para a abertur.a.' de vias de ' 
communicacão e de transporte, por quaesquer meios até chegar 
ás estacões, depositos, usinas annexas, embarctll!d!Ouros, ;ea
minhos .publicas e ·caminhos· particulares mais proximos ou mais 
conveniente.s, ·e aos bebedouros, a·guadas e pastos; 

. II. .O uso das· aguas naturacs pa,ra os misteres da ex
ploração; a passagem dellas em aqueducto pelo terreno- alheio; 
a passag!)m da energia r.esultante de sua utilização por meio 
de canalizacão electrica; aérea ou subterranea; o uso tlas 
aguas para bebida das pessoas e dos anima'6s empregados· no 
trabalho da lavra. · ·. , · · · · · · · . . ' 

.Paragrapho unico; · Si à utilização das aguas correntes 
fizer falta ao .cultivo dos· terrenos por onde houverem .. de 
passar,· ou a estabelecimentos .industriaes installados ou em 
via de instal!ação, será limitada a servidão á quantidade d'agua 
que, sem tal prejuízo, fôr susceptível de ser derivaua:; 

III. A occupacão do terreno para escoamento das aguas · 
servidas ou das aguas ·esgottadas da mina. . ·. .· 

Art. 25. Fica estabelecida, -a bém da mina, a servidão 
do sólo e do sub-sólo, nas condições do artigo anterior, · e 
para permíttir a vehiculação, a :ventilação e o meneio nos 

· tl'abalhos subterraneos fóra dos limites proprios da mina. . 
Art. 26. O uso de caminhos abértos para uma sQ mina 

se estenderá ús outras, pagos os benefícios que, por .essa fórma, 
se receberem, na proporcão do custo da obra, ·e . dos . gastos 
de •conservação. · . · . · 
· · Art. 27. Estão· os proprietarios de minas coo-tiguas re~ 
ciprocamente ·obrigados a p.ermittir ·OS trabalhos, obras e ser
viços uteis · ou necessarios :i exploração, taes como- escoa
mento das aguas da mina dominante, ventilação, passagem Q -
outros da mesma natureza, comtanto que dahi não provenham . 
prejuízos para sua propria pesquiz.a ou· lavra; 

Art. · 28. Sendo de natureza uvgente os trabalhos a se. 
e~ecutarem ou" j'á ·executados, poderá o proprieta:rio da mina 
constituir a servidão mediante prévia caução. allbitrada por 
}'}eritos. na fórma da lei, si advier :real prejuízo da .paralyzacão 

· dos trabalhos até instituir-se a servidão. 
Art. 29. Cabe ·ao propri1etario do só lo quo vae ser gra~ 

, ;vado com a servidão .oppOr: . . "' . · 
. ' · · I. A contTavencão pelo proprietario do predio dominante 

a p1•eceito lega·l, de gue lh.e resulte damno; · 
' ' . .. ..... ·-··· ... ~-· ' 

I 
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II. Falta de pagamento do preço da indemnização pelo 
terreno occupado; . . . · · · 

III. A falta de caução, no {laso do art. 28, 
• 

CAPITULO IV 

. DA POLICIA DE MINERAÇÃO 

· Art. 30. A policia dá inineracão, consj,ste no direito, que 
tem o Governo, de fiscalizar o servico :de pesquiza e de lavra 
de minás 'OOm os dous objectivos seguintes: · 

I. A protecção db pessoal occupado nos serviços; 
II. A protecção do sólo, para se evitarem os prejuízos 

que os .trabalhos de mineracão podem trazer á segurança do 
publico e á propriedade do só lo. · . · · · · 

:Art. 3f: A.s .regras technicas. para garantir a protecção 
do sólo e a segurança do pessoal incumbido. dos trabalhos da 

. mina serã'o-organizadas pelo Conselho Superior das Minas, e, 
depois de approvadas pélo Ministerio da A!gricultura, Industria 
a· Commemio, publicadas no Diario Of{icial e communicadas · 

·por ·instrucções :e circulares ás emprezas ·mineradoMS. · · · 
· _. Art. 32·. As condições geraes do tvabalho nas minas serão 

l'eguladas pela lei federal· que se estabelecer sobre· o ·contracto 
· de locacão de serviços nas industrias .insalubres. · 

:A.rt. 33. A- fiscalização do cumprimento das disposições 
mencionadas nos artigos antecedentes caberá a funccionarios 
federaes, nas minas si tas em terl'enos do domínio. da União 
e do Districto Federal, . e a func:cionarios estaduaes, em todas · 
as outars. . '. 

§ 1.0 .Esta fiscalização. se exereetiá sempre que houver 
queixa por ·parte dos interessados: o pessoal, si se tntar das . 
condições do trabal•ho;. o prejudicado,. si se . tratar de ·pl'ajuizo . 
causado por falpa de protecção dó,sólo no serviço da. m,ina. · · 

§ 2.0 Não Impedem as presentes regras a exercitar,.se a' 
fiscalização especial porventura resultante do acto de concessão · 
ou .do regímen tributaria que .Jiga a ·lavra da mina ao poder 
publico. . · . . . · · . . ' . . . · 

. · § .3.0
. Como condicão··para a segurança pessoal 1e geral do 

contracto dp· locação de serviços, a fiscalização, devidamente 
solicitada pelos interessados, poderá· exercer-se em todos os 
t.:vabalhos de meneio, .. tanto nos l)epositos classificados como 
minas,. como nas ·pedreiras e. em quaesquer trabalhos- subter-
raneos. · ' · 

Art. 34. Intimadas pelo GoYerno, as emp.rezas minera-, 
doras serão· ol:irigadas a ·executàr os planos· determinados para. 
a segurança dô pessoal e para a protecção do sólo, salvo Jus
tificação plena da adopção de melhor alvitre por parte deHas. 

Art. 35, No caso em que o Governo conaidere perigoso 
·o estado de uma mina; poderá ordenar s·e,ia sustado o prose
guimento do meneio, áté á realização de novos trabalhos ·de 

., . 

., . ~ .... · 
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accesso ou de· garantia á segU!L'anca do pessoal ou á pro-
tecção do só lo. . · 

· Art. 36. No caso de accidente affectando ·a vida ou a 
saude .dos operarias, sãó os directores dos serviços· obrigado& 
a dar communicacão immediata ás autoridades locaes, e, de
P?is, á repartição adrilinistrativa competente . 

'' . TITULO·II' . ,. 

Das .minas do dominio da União • 

ÇAPITULOI 

DA: PESQUIZA E DÁ CONCESSÃO DAS MINAS 

Art. 37. Cabe á União, por si ou por Qutrem, pesqúizar 
'O I avrar as minas 'de sua propriedade. 1 , 

Art. 38. ,!E' facultada a pesquiza de minas erri terrenos 
do domínio da União, respeifuJdas as disposições dos seguintes 
paragraphos: ' · 

§ 1.• O pretendente a pesqujzar minas· ·reql]ererá ao Mi
nisterio da Agricultura, Industria . e Commercio, por inter,.. 
medio do Serviço. Geologico do Brazil, uma licença para pro
eeder a esses trabalhos; declarando especificadamente o Jogar 
onde terão 'de se effectuar. A concessão da licenca será. gra
tuita, 'e se. considerará dada, si no prazo improrogavel. de 30 
dias, contados ·da entrada do ~equerimento no Serviço Geolo
gico do Brazil, não fór nroferido o despacho respectivo e pu~ 
blicado no Diario Official. · . . · . , 

§ 2.0 ·Nenhuma pesquiza s.e fará nos cemitsrios, no re
:cinto de praças fortifi•cadas ou no raio de sua· defesa, a menos 
de ·ao metros de eada lado do eixo das vias publicas, · nem 
.a menos de 60' metros 'de cada lado das edificações,· salvo, 
·nestes dous ultimos casos, ·com autorização especia 1 da al.l
toridade competente .. ·· . · · · . · .. · ·· . 

§ .a,o As licencas serão validas por um anno, e serão· pro
roga veis por· mais um anno no maximo, si houver. manifesta 
necessidade desse prazo para se ultimarem· os trabalhos de 
rpesquiza. · ·· ·· · . • . · 

1 
§ 4.0 O ·IJ)esquizador terá de demarcarr no terreM a áree .. 

ôefinida na licenca rpraa seus tralbalhos, área que não poderá 
·execder de :1.00 hectares, ou, si se tratar de pesquizas em leito 

· de rio, ·da extensão de 50 kilometros contados segundo o ·veio 
d' ' . . agua. , , . . . . . . 

§ 5.0 O I,>esquizado.r poderá utilizar-se, .sómente no que 
:ror· indispensavel aos servicos, dos materiaes de construcoão. 
;e das madeiras. existentes na área· coneedida para pesquizas. 
~\ssim, tambem, quanto. ás aguas nascidas dos· serviços, ·sem 
;prejuizo das servidões estabelecidas, dos accórdos que possa · 
.celebrar. com os proprietarios de outras aguas, ou com •Os que 
so utilizarem de aguas de outra origem. . . 
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§ 6.ó Serão sempre respeitwdos os ·direitos de terceiros. 
:Art. 39. A licença será . pessoal e só mente traruimissivel 

mediante autori2lação do Gove~rno, salvo os casos de ·successão 
causa-mortis, limitada aos herdeiros necessarios e ao conjuga 
sobrf:!vivente, e de suecessão commer·cial. . O pesquizador póde 
ser pessoa natur~U o\1· pessoa j uridica. 

Paragrapho unico. Os actuaes foii'eiros de terras . do do-
mínio da ·.U!lião precisam de licenoa para pesquizar. , · 
. · Art. 40. Sendo infructifera:s ás pesquizas, dev:erá. o pes,.. 

. quizador communical-o ao Governo e: repõr as cousas em seu 
estado antoo-ior, fechando ou entulhando os poços e as gale-

. rias; restituindo ás aguas seu curso natural·si assim exigirem· 
as servidões !existentes. 

· Paragrapho uilico. Si ao cabo de um anno, o pesquizador .. 
precisar de novo pl'azo pn.t'a terminar· seus trabalhos, poderá 
requerei-o nas condições do art. 39. . 

Art. 41. Achadas as substancias mineraes, enviará o pes-
. quizador oao -Ministro ·da Agriculturo, Industria e Commeroio, 
por intermedio do' Servioo Geologico, amostras bastantes para · 
ajuizar-se do vwlor do mi:nerio, ·fazendo-as acompanhar de 
memorial, planta topograpbica e. geologica, córtes' .dos .ter
renos, indicacõ.es do Jogar de proveniencia das amostras, I~ 
cacão da ·jazida e descripcão' de lia, distancias das povoações, 
'meios de .communicacão e. mais .informações precisas. para: o 
. corih:ecimento eabal dos depositas. . · 

. § · 1. • O Serviço Geologico lavrará temJo de ·recepção dos 
documentos· e das amostras,. entregando ao pesquizador-· uma 
certidão para garantia ·de seus direitos; . 

§ 2.• As ·duvidas occurentes 010bre a ~dentidade <lo in
ventor- e a v,emcidade· ·de sua communicação serão solv~das 
:Pé lo Poder Judiciaria. . . · · . .· 

· § s.~, Si ·O Governo exigir- dados complementares pal'(l. o~ 
'fins deste artigo, poderá con{leder 9-0 pesquizadpr um nOV<l 

· prazo de um anno, l)rOIJ)Ogavei por mais seis mezes. 
·. Art. 42, Satisfeitas ~s exjgencias do art~go anterior, e 

re.ecbido do inventor o '.I'equorirn.ento pedindo a conj:lessão da 
lavrn, mand~tr-á o l\linisterio da :AS'r1cultura, Industria e ·com
mercio, ·por intermedio do Serviço Geologi\io do Braz~V pu

. blical-o, por prazo nunca inferior a 60· dias, nos orgãos P.rin
cjpl,lcs .da imprensa dp m11nicipio onde .estiver sit~ a jazida, c 
por e~;htai na séqe ·da comarca a que per~encer. Fmdo O·prazo 
~a miblicação,· si não houver -l!'ecla;macões . ou si estas for-em· 
lrnproc~d~ntes, fl}rá o Goverl):o por decreto a .concessao da 

·mesma. f1xando a áre.a coneed!da e o prazo max1mo para sua 
d&l'nnrca,ção, · · · · · · · · 
· , · § :1. • O lote ·de lavra J!Oil'il'esponde á' superfiocie de. {linco 

· hectares. ·o numero maximo de lotes concessiveis a ·um indi'
vMuo é de 10., si· se tratar .de jazidas do dimmmte, dr3· pedras 
·preciosas •lllll metaes raros, e de. 20 nos demais. casos. Em se 
tratando dõ cmpreza. de minoraoiio, os limites serão· ·respe.,. 
etivnmcnto de 20 no primeiro cai;o c lt•O no s1egundo. · 
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§ 2.• Tratando-se de areias metalliferas ou gemmiferas 
de um rio publico federal, o lote de lavra de rio corresponde 
á extensão de cinco kilometros segundo o 'l'eio de agua. O nu
mero maximo de lotes·· de rio co'ncessiveis é do 10 para cada um .
individuo ·e de 20 para uma em preza .. Serão sempre resai
vados os interesses da nave;gacüo. 

§ 3." O prazo não excederá de· 30 annos, · prorogavel a 
juizo do Governo. · .' 

· § 4." O concessionaria póde ser pessoa natural ou pessoa 
jurídica. · . . . · · . . 

§ 5." A 'concessão será istransferivel, salvo prévio accôrdo 
e autorização do Governo, e exceptuados os casos de successão 
·civil causa-mortis, limitada aos heroeíros necessarios e ao 
conjuge sobrevivente, e de successão commercial. 

§ 6." Fica resalvBJdo o direito dos faiscadores continuarem 
·a minerar nas alluviões ·do leito do rio por meio de instai~ • 
Jações rudimentares e passagei,ras, ·a cargo de uma ou duas 
}Jessoas. Para estas .):las ta uma simples licença, para faiscar, 
pessoal ou instranferivel. Exceptuam-se os depositas ·em ter- · 
renas de. marinhas, as areias e alluviões naturalmente enri
quecidas -contendo minerios de., metaes raros, devendo todas 
estas ,jazidas ficar ·sujeitas ás mesmas regras dadas para as 
minas. ,. , · 

§ 7." O coneessionario de loteS de lavra tem. direito a 
todas as substancias mi~eraes que encontrar nos terrenos que · 
fazem objecto da concessão.. Para aquellas que não constarem 
no titulo de concessão, esse dir.eito fica estabelecido pel·a c(}m- _ 
municacão ao Governo, dos novos descobertos, que serão re-
gistrados em additamento ao J)rimitivo titulo. · 

, Art. 43. Descoberta uma jazida e resalvado nos termos 
do art. 4i o dÍireito de inventor; caso este não queira. re
querer a concessão da 1-.wra, fica-lhie assegur~da o direito a re
reber do concessionaria desta, como remuneração de ,seu tra
balho, á sua opção, e além do pagamento das ·despezas de 
pesquizas, um premio em dinheiro corrente· pagavel á vista; 
ou uma contribuição annual, durante todo o prazo da con
cessão, até 2, o/o sobre lucros liquidas deixados pelo meneio., 
O o nus desses· p~gamentos cabe ao concessionaria da lavra, 
que entrará no gozo da concessão depois de ter expresamente 
assumido as respectivas obrigações. 

Pairà.grapho uni c o. Cabe ao · inventor o direito de fisca- · 
. lizar as operações commereiliJes e a esciripturacão do conces
sionaria da lavra. afim de verificar a exactidão das contas 
que lhe forem .prestadas sobre sua remuneração. 

Art. lt4. · Si houver mais de um pretendente á concessão 
da lavra, sendo todos ·igualmente idoneos, o Governo a porá 
em hasta publica, que 'l'ersará sobre a quota mencionada nó 
ll!rt. 56, paragro.pho unico, no capitulo III, titulo II, desta lei' •. 

. . 

§ 1." iEim igualdade de condicões, terá preferencia o in-· 
ventar da mina que tiver vesalvado seu direito nos termos di>· 
art. 41. -

' . 

f' 
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' .. 
· § 2.• Preterido, o inventor terá direito ao pagamento das 
ôespezas .causadas pelas pesquizas. e a um premio que ..;on
sistirá, ú. opcão <.lo inventor: em uma quantia em dinhllirG 
corrente pagavel ú . vfsta; ou em uma remuneração · annual, 

, durante todo o prazo da concessão, até 2 o/o sobre o lucro 
liquido deixado pelo meneio da mina. O onus desses paga
mentos ·cabe ao concessionar•io, que só 1entrará no 1gozo 'Cia con
cessão, depois de ter expressamnete assumido as respectivas 
obrigações ... 

:A.rt. 45. Nos decretos da concessão, virão men~ionados :: 
' I. Os favores concedidos. , . 

II. O prazo, nunca excedente de um anno, para ·Come
curem os trabalhos de lavra, salvo caso fortuito de forca maior, 
reconh·ecido e acceito pelo Governo. · ' 

IIf. Os onus impostos ao concessionàrio. 
· IV. As penas Iegaes em que poderá incorroo-. 

Art.· 46. Será recusa-da a iJÓncessão ·Si a exploração fôr 
prejudicial ao . bem publico, ou comprometter interesses de 
tal mon"ta ·que as vantagens de·rivadas do meneio da lavra 
não os conp:ensem . 

. 'Paragrapho unico. Nesta ultima hypothese, terá o inventor 
direito a. receber do Governo, além do pagamento das des
pezas de pesquizas, uma somma igual ú importancia destas, a 
ti tu lo <I e indemnização. . · 

Ar~. 47. Serão nullas as. concessões feitas com violaoãG 
de qualquer das disposições desta lei. · . . 

Para!llrapho unico. A .nullidade será declarada por sen
tença do Poder .Tudiciario em accão summaria, que será pro-
posta: · . . -:-' · 

L Pelos orgãos eomp:etentes do MinisteriG Publico. . 
. II. Pelos interessados, (}entro do prazG de um anno~ . 
· Art. 4s. Por acto do Governo,' ouvido o Conselho Supe-: 

rio r das Minas, será decretada a. caducidade da concessão: 
I. Si forem excedidos os. prazos marcados no decreto de 

concessão, salvo caso' fortuito ou de forca maior; ·reconhecido 
e acceito pelo Governo. · · 
' · II. OccorrÉmdo o 'abandono da mina, {m interruPcã.o dos 

trabalhos 'por mais de um anno, salvo caso fortuito ou de 
forca maior·, 'reconhecido e acceito pelo Governo ... 

· · III. Si O· concessionaria fôr declarado incapaz de con
tinuar os trabalhos, por si ou por seus representantes legaes ., 

. IV. Si ·.o concessionario . deixar, de cumpll'ir ordens, de
cisões ou instruccões óriundas do decreto de concessão, ou das 
leis e regulamentos em. vigor. 1 

Art. -49 .. Em casa de caducidade; havendo bemfeitorias 
.. f.eitas ;pe.lo conce$Si9D!!rio,,._J.~rá elle direito a ser indemnizado 

' 
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:elo valàr dellas, deduzidas, 'porém, o preço dos materiaes_oe
didos gratuitamente. pelo Governo, ·assim ,c,omo o total das 
quantias que, a titulo de . favores pecuniarios, tiverem sido 
;rec.ebidos pelo concessionario. . . · . · 

Paragrapho unico. A indemnização será paga pelo Go
verno, . que a tomará a haver do novo ·concessionaria,. caso 
ho,ia nova concessão. ' .. 

Art. 50. Os aforamentos de terrenos do domínio da União 
não transferem o domínio util das. minas nelles existentes. 

ArL. ,5,1-. INias alienações dos terrenos do domínio da União 
não ae compreliendem as minas, as quaes ficam •reservadas á 
propriedade federal. 

Art. •5'2. ·Tanto no caso de a:f\oramento, como ·no de alie
nação de terrenos· do· dominio da. UnHio, a qualquer será fa., 
cultado pesquiza.r, e .Ja\'l.rar minas, respondendo o explorador, 
·na fórma das leis vigentes, pelo damno causado em virtude 
das pesquizas, mineraoão ou inobservancia crbs· regulamentos 
sobre segurança, policia, hygiene e viação publica, • 

. c . "CAPITULO II 

DA POLICIA DA MINERAÇÃO 

l.-\rt. 53 . .A policia cta mineracão· rse .errectuará por inter~ 
medio de ·engenpeiros fiscaes das minas, nomeados pelo. Go
verno e por :este pagos por conta do concessionaria, não ex
cedendo seus vencimentos de 12:000$ annualmente. 

§ 1.• Para esCe fim, recolherá o concessionario, de' tres 
em tres mezes, adeantadamente, aos cofres federaes, a quota . 
que fôr marcada pelo Governo, não excedendo de .12:000$ por 
anno. .... . , 

§ 2.• O Governo poderá exerder a fiscalização de mais de 
uma lavra por um unico engenheiro fiscal. ·· ' 

. Art. 54.· O pessoal da fiscalizacão ·terá, quandq em ser
viço, livre entrada na mina e em todas as suas dependencias, 
podendo examinar todos os detalhes da Qdministracão e .exigir 
os claclos necessarios para a confecoão dos mappas estatísticos 
da producoão mineral. · 

Pnragrapllo unico. As emprezas min!eradoras,. assim como 
os director•es de serviço de pesquizas e de lavra, serão obri
gados a :f'acilitar a inspecoão de todos ·os trabalhos. ao!! agentes 
da fiscalíznrJã·o, e fornecer-lhes· todas as informacões exigidas 
no tocante á marcha do servico e á.s estatísticas industriàes. 
· Art. 55. Superintenderá a policia das· minas .o Srcvico 
Geologico do Brazil, ao qual ficar•ão subordinados -os fiscaes. ' 
O mesmo scrvico •. por sua. secreta:ia, fi.!'ará oncarrgado d.o1 
trabalho de ·exped1ente relativo. ~ mmeraçuo, · 

•• 



: ·' 
' I 

I ' 

/ SESSÃO EM 26 DE DEZEMBRO DE .1914 !i23 

CAPITULO III 

DAS CONTIUBUIÇÕES · 

Art. ·5,6. O concessionaria da lavra, além do ·sello da con
cessão e da quota armual de fiscalizaoão, pagwrá as ·seguintes 
contribuições: · 
. I. Uma·quota annual fixa não excedente de 150$ por lote 

· concedido. · · · 
II. Uma ··quota annua·l variavel, até G % sobre a renda 

liquida deixada pelo meneio da mina. 
ParBJgrapho unico. Na hypothese de licitação entre pre

tendentes egualmente idoneos 1 á concessão da mesma avra; 
haverá uma terceira quota annual quo s81I'virá dre criterio pre
ferencial para a escolha dó concessioriario. 

' ' . 

· Art. 57. As quotas annuaes I e II do artigo anterior só·· 
começarão a ser cobradas dous ànnos após o inicio dos Vra-' 
balllos de mineração. . · · ' 

Art. 58. O Gover.no regulamentará a fórma de cobranoa 
i:lesses impostos. · • .. · · _ : .. • • . , , ; : 

CAPITULO IV .· 

DlSPOSl()ÕES OERAFlS E DISPDSIÇÕES TRANSITORI:\S 

~rt. 59. .A.s novações e pro['ogações das conlléssões Vi- , 
gentes' serão :feitas de accõrdo com esta lei. 

ArL. 60. O Governo nomeará uma commissão para dis
criminar os rios publicas fedreraes. Seu trabalho, depois de 
approvado pelo Congresso Nacional, servirá de base para • as 
concessões. · . · · · • 

· Paragrápho unico. Si algum rio pÚblico federal tiver sido 
objecto de concessão ou de contracto de mineracão por, parte 
de governo .estadual, fi,carti em virgor a concessão ou contr·acto, 
substitui-do o Govcmo do Estado . pelo Governo Federal, o 
indemnizado aquelle das dcspezas· por · ello feitas para apro-
veitamento do rio. · . · 

Art. 64. Nos regulamentos que expedir para a execução 
'desta . lei, .o Governo ·providenciará sobre policia. de miric
racão ·e. consolidará as disposicões de 'leis que forem applica-
vois a este ramo ele industria. · . 

. Ar.C G2 .' O Governo solicitará os creditas precisos para 
·a execução dos arts. 5 o üO ·desta lei. · 

. Art; G3. Revogam-se as·disposições cm ,contrai'io. 
' ' . ·~ 

Camwra dos Deputados, 1 de dezembro de 1914 . .:... Astolpho 
I'Dutra Nicacio, Presidente.- Antonio:Sirneão dos Santos Leal, 
:t• Secretario.- Elusio dr1 Maujo, 2• Secret:.t'rio.- A' imprimir. 
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iN1, 191-,- :1.914 , 

A Commissão do Marinha e· Guerra, tendo examinado a 
h·roposicão da Gamara dos Deputados que faculta aos alumnos, 
que estudam -os cursos de artilharia e engenharia na Escola 
Militar, a proseguir neiles embora antes de os completarem 
sejam promovid-os ao posto d_e :t•• tenentes é de parecer que o 
Senado dê a essa proposição o seu voto favoravel. · Essa facul
dade permittirá que •ofHciaes, cuja conclusão de cursos foi 
demorada, muitas vezes por motivos alheios ás suas vontades, 
realizem a aspiração de completar a sua preparação· theorica · 
para o caiba! desempenho da missão que lhes incumbe __ na 
IliroJ'issão que adoptaram. , 

Sala das Commissões, 26 de dezembro de i914.-Pires 
Ferreira.- Laura Sollré, Relator.- A. · Indio do Bmzil.- Ga
briel Saluado. -:J!endes de Almeida. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS. N. 84, DE 1914, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

.O Congresso Na·cional decréta: 

Art. 1.", E' facultado ao& alumnos da Escola Milita.rr que 
estudam os cursos de artilharia e engenharia proseguir nelles, 
embora .antes de os completarem obtenham a promooão ao posto 
de i"' tenentes. · 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
I . . , 

Camrura dos Depu~ados, .13. de dezembro 'de :1.914.-As
.tolplto Dut1•a Nicacio, Presidente. -Antonio Simeão dos Santos 
Leal, i• Secretario.- El11s1:o de Araujo, 2• Secretario.- A im
primir. 

. . 
N. i92-1914 

A Commissão de Marinha e Guerra: 
• 

Considerando· que alguns dos iriferiol'es existentes no Exer.;, 
cito. j:í exerceram í'uncções de official como picadores e sendo 
dispensados posteriormente dessas funccões reverteram ás fi
leiras como simples sargentos, o que muito prejudicou a sua 
situaoilo; . · 

o ' 

· Considerando que com a approvacão do presente projecto,· 
o Governo melhorará ã situação de taes se!'Vidorés da Nação; 

Considera'lldo ser muito- defficiente o numero· de officiaes 
intendentes para 'attender :w serviço nos corpos e estabeleci-
mentos militares; . . , · -

'·Considerando, ·finalmente, que· os sei'Viçbs que irão prestar 
estes officiacs g•raduados regu!arizarrw o se!'Viço de intendencia 
nos corpos onde' não· .existem officiaes intendentes. 

,'. 

• 



I 

SESSÃO, EM 26 DE .DEZEMBRO DE 1914 !í25 
. -

Submette á consideração do Senado o seguinte 

PROJECTO 

N. 19-1914 
' 

O Congresso Nacional resolye: 
Art. 1.• Os actuaes inferiores do Exer,cito que foram, pOl' 

aviso do MinisterLo da Guerra, de 6 áe .dezembro de 19W, dis
pensados das funcções de 2"" tenentes .picadores, cargos para 
os quaes haviam sido nomeados por porta•ria de 12 de. setembro 

. "do citado' anno de 1910, de accõrdo com .o .art. 120 ·da lei 
n. 1.86'0', de 4 de janeiro de 1'008, são graduados no posto de 
2•• tenentes intendentes, percebendo os vencimentos que actual-
mente percebem como inferiores. . . ·· 

Art. 2.• Estes officiaes· in:Deriores kão servir, em diversos 
corpos. do !Exercito, ·como auxiliares dos respectivos inten
dentes cffectivos ou onde não existam, sendo-lhes abonado o 
fardamento constante da tabella para distribuição aos sar
gentos ajudantes-da arma de infantaria, cóJrrendo as despezas 
com a modificação desses fal'damentos por conta propria. 

Ar.t. 3. • Revogam-se as disposições em contrario. .. . ' . 

Sala das Commissões, 23 de dezembro de. 1914.- P·ires 
. . Ferreira.- Gabriel Saluado.- A. Indio do ·Brazil. -F. Mendes 

de Alm.eida. -A' Commissão de Finanças. · 

N. 193-1914 

· A proposta do Governo para a despeza do Ministerio da 
.Viação no exerciei-o de .1915, foi de 99.7 45 :424$756; papel e 
H .179:459$136, ouro.. · · · 

A Gamara dos Deputados, conforme a proposição que en
. :viou ao Senado e é objecto de estudo desta Commissão, fixou 
a despeza para o referido exercício em 100:042:196$556, papel 
e H. 066:045$036, ouro,. . 
. Nãw era possível que em dous dias a Commissão de 

.Finanças procedesse a um exame consciencioso sobre este orca- •• . 
mento e ficasse habilitada a iríformar cumpri-aamente ao Se-
nado sobre às variadas verbas de 'tão importante serviço na-
cional. · · 
· .Não devendo, porém, deixar de trazer a sua collaboração 

para a \To tacão dOS !recursos necessarios aos SlerVi(;'.OS deste' 
: .depart.amento da. administração .publica, .offerece ao trabalho 

.da Gamara dos Deputàdos d'iversas emendas, cuja approvaoão 
aconselha ao Senado. ' 

As emendas sãp as seguintes: 
:Ao art. 1 ~. verba 1'- Secretaria de Estado: mantenha-se 

.'12 :000$, destinados ao ·consultor Jurridico. · · 
Ao art. 1 •, verba 2•- Gorrei·os: supprima-se a diminuicão 

i:l~ 25.;800~ .~ ·22 :800$, relativos á suppressão <,los .s:ub-a.dmi .. 
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nistradores de Juiz de Fóra e Ilibeirão Preto, que ficam mnn-< 
· tidàs. · · · : 

Ao mesmo artigo, verba 2"- Correios: augmentada na . 
consignac;ão- Pessoal, ·agentes, ajudantes •e thesoureiros-
87 : -140$ ajuda de cus Lo e passagens; 17 : 500$ •conducoão de 
malas por cont.raeto ou administi•ação; OitO: 000$, gratificação 
aos empregados ·do Correio ambulante, dos serviços marWmos, 
etc.; 11 O: 0.00$ na ·consignacão d.Ia.teriab; 250:000$ 'para ar
tigos de expediente, -escriptorio,· etc.; 200•:000$ para acquisição, 
reparacão de moveis, etc.; 4·5()':000$ para aluguel e 1lonserv;J.Ção 
-de casas, para repartições postaes, illuminação, consumo de 
agua, telegramma.s, taxa sanitaria, despezas miudas e de · 
prompto pagamento; 100:000$ para eventuaes. · · 

Ao mesmo artir;o, Vlerba 3• -· Telegraphos: reunam-se em 
um só .os creditas ouro,· destinados á renovação de linhas, . 6l 
ferramenta, e ao necessario á 4• divisão,· sob a irubrica: « Acqui
sicão de materilj.l nó estrangeiro :P, e igualmente em um só 
os creditas destihados ú Secretaria de Berne, á Internacional 
Eletrotechnical Commission e Secretaria Internacionar da Hora, 
com séde .em Paris, sob a rubrica: «Subvenção a instituições 
· in te!'nacionaes ». · · 

Nas diminuições accreseJente-se: de 20:400$, sendo 12:000$ 
para fiscalização da Amazon Tlegrapl.J. Company e 8 :000$ parai 
fiscalização das linhas telephonicas da· Bahia. 

No aúgrnento, accrescente.:.se: de mais ~60 :000$ para ·« alu
guel de casns » imprescindíveis para as estações existentes~ 

Accrescente-se, na mesma consignação « Material de typo 
impresso » - 200 :O 00$000. . . . . , 

Restabeleça-se a :Sub-consignacão-Ev.entuaes- reduzin-
do..ose a vel'ba a. 20:000$000. · · · . 

Ao mesm..o artigo, verba 4"- Subvenção ás .companhias de 
navegação- Supprima-se a consignação de i.50 :000$ destinada 
ao ser.vico de navesacão costeira entre Rio de .J anei.ro, a cargo 
da 'Empreza de Navegação Ilio-S. Paulo, por te~ sido declarado 
caduco o respectico contracto; . 

Ao mesmo artigo, verba 6~- Estrada · de Ferrri Central 
do Brâzil-.Corrija-se a dotação: 1em vez de 3·5,:284$535, di
ga-se: 35 :248$p35. · · · . 

Ao m'esmo artigo, verba 7•- Inspectoria de Obras contra 
• as ·seccas -Em vez ·de: eleyada·a 2.500:000$, diga~se: elevada 
a 2. 200 :000$000. · · · 

.. Ao mesmo artilgo, verba i O•- Illuminação Publica da Ca- · 
pita:! Federal- Substituam-se as palavras: supprimi:da a con

'signacão de i2 :000$ destinada ao.sub-inspector, cujo cargo fica 
extincto· pela seguinte: reduzida!, a verba «Pessoal.:. 1.2:000$000. 

Ao mesmo. artigo, verba ii'- Inspectoria Federal das Es
tradas - Plllra pessoal · e material 1. 77 4 : 000$ · (ImportanciM 
das 'Cillqtas de f~!Ll}~acãq ar~eQD,da.d~ ~:ual!!l~te) • · · .... 

. \ 

I 
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. Ao mesmo artigo, verba 13"- Fiscalização dos serviços di
versos .. No n. II -Baixada Fluminense -diminuam-se 50·:000$, 
na sub-consignação: Conser.vacão do material. 

. Ao art. 2•, subsLitua-se o n. 1, PfllO seguinte:· a reorga
nizar, denLro das verbas votadas no presente . orçamento, a 
Secretaria de Estado e os serviços a ella subordinados, conser
vando, supprimindo ou fundindo repartições e lo,gares e re
vendo todos os regulamentos que entra.rão des·cte logo em vigor, 
ad reterendum do. Congresso Na.cional na parlle em que exce-
derem a üompetencia do Poder !Executivo. . . · 

Quanto á reforma dos ser.vicos do Correio ·da RepubUca, 
deverá ,ser conservado o pessoal feminino das agencias de 
2• classe, qu(lndo elevadas á primeira ·ou especial, accumulando 
·a agente e sua ajudante as funccões de tqesoureira e fiel, 
respectivamente, sem outras remuilleracões e ficando os respe
·ctivos auxiliares equiparados aos praticantes de taes agencias .• 1 

Ao mesmo artig:o n: VII- Supp.rima-.se. 
· Ao mesmo artigo n. VIII- Accrescente-se depois das pa-

lavras-· aguas mineraes naturaes: a palavra mediüinaes. 
O mais •como está.. · 
Ao msemo artigo, n. IX- Supprima-se. 

'Ao a:rt. 2•, n. X, accrescente.:.se.: 
· ·Os 'furilccionarios effectivos ·deste ministerio cujos cargos 

foram supprimidos por esta lei, serão adaidos, com seus ven
cimentos á respectiva reparti<;.ão ou terão ·exercício em outras, . 
á juizo do Governo, até que, occorrendo vagas no qua.dro já 

• reduzido pela reforma a ser feita,. vão sendo •obrigatoriamente 
nelle aproveitados,· abrindo o Governo ·OS necessarios credites., 

. Ao mesmo artigo n. XI....;. Supprima-se, por haver autori-
zação mais ampla no rn. I. . - , 

Ao mesmo ·artigo n. XII-'Supprima.:se. 
Ao mesmo artigo n. XIV-· Depois ·das palavras «Rios e 

Canaes :& accres,cente-se·: assim como o serviço de fiscalizacão 
dos portos, cujas . . . 
obras .estejam contruidas ou contractadas e o de conservar-ão 
·,e dragagem a ··que se :refere o ar.t. 68 ,do oroamento :vigente. • · 

O mais ·como está. 

Ao mesmo art. · n. XIV -'Supprim!He. 
Ao mesmo art. n. XX-Supprima-se. 
Ao l:lles~o art. · .n. XXI- Supprima-se, por e~istir dis ... 

.pos1çao 1dentJca no ,n. II. . · · 
. Ao mesmo art. ri.; X(XIV -·Supprima-s~ o pa!'agJ.1al)ho. 

· Ao msm~ art. n. XXV_- 'Substitua-se ·relo seguinte: os 
:e:mpregados tr~ulados e os nao titulado! que vierem :a ser admit- · 

· tld9s nos serv1cos das reparticões e dependenc.ias deste minis
tE!rio, da data ·:desta l.ei .em :diante, ·serão dêJ.Q'iSsiv~is ad n·utum. 

' .. -·- ~ 
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Ao art .. 3'- Supprima-se. 
:Ao art. 4' -Accrescente-se in fine desde já. 
Ao art. 5'-'Supprima-se. , . 
~-\o art. 9'- Supprima-se, á vista da disposicão do nu

mero XXVI, do art. 2•. 
Ao art. 10- Supprima-se, por estar incluso na autori

' zacão do n. i do art. 2'. 
Ao art. 15 -·substitua-se pelo seguinte: Fica o Governo 

autorizado a arrendar a Estrada de .Ferro Oeste .de Minas e ó 
serviço de bonds .electricos para a cidade de Lavras. 

Ao art. 16 - Supprima~se. . 
Não ha conveniencia· em ·coarctar a acção do, Governo na

investidura dos cargos de administradores dos Correios. Pelo 
regulamento em vigor não está elle impedido ,d'e designar, em 
commissão, funccionarios ·postaes ·do quadro para exercerem 
cargos de administradores, e certamente o fará na maioria dos · 
casos .. Entretanto, alguma vez convirá ao serviço publico •que 
o ·Governo use da faculdade discricionaria de escolher para taes 
funccões cidadãos estranhos ás reparticões postaes: . · · 

'Fi~almente; a rudopção do disposto no '.art .. 16, no momento, 
vcspera de um pleito a realizar-s'e em tod•o o paiz, poderia 
parecer um expediente partidario, o .,que, convem evitar, 

Onde convier : 

Art. Co.ntinuam fazendo parte .do pessoal do quadro, . · 
os funccionarios constantes da taoella 8- Repartição de Alguas · 
e Obras :Publicas- da Estraçla de Ferro !Rio d'Ouro. 

!Qnde · ·Convier: 

Art.- E' fixada a quantia de 80:000$ para aluguel de 
uma draga e gastos· com o servico de desobstrucção dos cana
lefos ·da lagoa de Araruama, nas immediações da cidade de · 
!Jabo Frio e seu por·to de mar. 

'Onde convier : 

Art. Fica o !Governo autorizado a celebrar accõrdo 
com a Companhia Victoria a Minas para o fim de transferir · · 
para. a Estrada de !Ferro Central do Brasil o ramal de Curra~ . 
linhos a Diamantina, desde .que dessa operacfio resulte d'imi:- 1 

nuição effectiva de onus para o Thesouro. . . . 

Sala das· Commissões, 26 de dezembro de 1914.-Francisco 
Glucer'io, Presidente. -!Gonçalves Ferreira. Relator.- :A. Aze
ft'edo .-· V·ictorino Monteiro.- .Toão Lui: Ale:::s .-Alcinào Gua-

. nabara, com rcstricoão.-Bueno de Pa·iva.-. Sá Jr'reire, ·ven~ 
cido quanto ao art. 2' ns. III. V, VI, XXIV, art. 7°, arts. H, 12, 
13, 14, 15 o quanto a outras disposições do nrojec~o e emendas, 
pom restricções .-Erico Coelho.· . -· _ .... ·. , 

• 
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1í!!~ .. , 

PROPúSJC:ÂO DA CA.IIAII!·I DO_J)EPU1'.\DOS N. !J5, DE 1!J14, A Qi..ll;: SE 
1\l~FEltll O P,\J\JlCEH SUPRA ' 

O Congresso· Nacional resolve: , ~ 
Art. 1." E' o Presidente da Republica autorizado a dús

pendcr, no cxcr-cicio de 1915, pelo .Nfinisterio da Viação e. Obras 
Publicas, com os serviços designados nas seguintes verb:.s. as 

~·quantias de 100. 042: 1~6$556, papel e 11 • 066:045$036, out·o: 
.. \ .. 

· tVerba- ~~~'Secretaria de 
Estada: 

Diminuida de 12:000$, pela 
suppressão ·da c-o n s.i-· 
·gnação destinada ·ao 
,consultor juri~ico, cujo 
cargo. fica extincto, e 
destacada da 'consigna:.. 
ção «:Material~ a im-

. portancia de 1 :4:40$, 
para pagamento de dia-

. rias a quatro correios 
da Secretaria de Es- -
tado .................. . 

Verba 2' ~ Correios 

Diminuida de 291:5'50$, 
· sendo:. 100:000$ na· '· 

consignação -destinada ií: 
« Acguisição, conserva
-~~ão e reparação de mo
veis e do 10ecessario- pa
ra o recebimento, tran-

.. sportc, .Processo e dis., 
tribuicão de correspon
deucias e malas,. mate-. 
ria! i'luctuante e o re
lativo ao serviço>;, ré is 
50:000$ na c o n si- . 
g n ac ã o ijestinada . a 
« Eventuaes ~ (Serviço 
.postal em geral) ; réis 
1 O: 100$ pela suppres-

. são dos cargos de sub
. administradm•, c o ll ta'

dor, thesoureiro, chefe 
do scccão, fiel do the

. som·c~i·o o porteiro da 
Sub-adininistracão dos 
Vol, vnr · 

Ouro 
.. 

• Papo! • 

707:465$000 

•• 

. 
i 
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,,r;:; , . 
··"" Correws do lvlmas do 

Rio de Contas, que pes
sará. a ngeneia de.' lll 
elnsso; ~.5 :800$ pela 
su]ipt•cs~ún dos cargo~· 
d' e s ull-adrnin is Lt•D.do,r, 
contador; thesoureiro, 
chefe de secção, offi-

. cial, fiel de- t.hesourei-
ro c porteiro da .Sub
administraçúo dos Cor
reios de Jiuiz de iFóra, 
que passará n agencia 
de 1" classe: 22:800$ 
pela suppressúo dos 
cargos de sub-adminis
t.t·adol', contador, 1.he
sourr..it·o, chel'J} ele sec
!:ão, 'fiel de thesoureiro 
e porteiro da Sub-ad
rninistraçiio dos Cor
reios ele Ribeirão Pre
to, que passa1·á à agen- · 
c ia de ·I" classl:); e rr5is 
18 :StiO$ pela suppres-. 
são de todo o pessoal 
da Administração dos 
Correios do Acre, cu,io 
serviço rica subordi
nado á Aclminist.ração · • 
dos Correios do 'Estado 
do Amazonas. · 

Augment.ada de 3ll :000$ pe
Ja elcvar;ão nos Cm·reios 

·do Amazonas, do· nu
mr.ro dos agrmLes em
barcados a 20, 7:300$ 
pela elevação dos ser
ventes a . nove e de 
:la: 180$, para gratifi
ca~fto local, tl.quelles ,tí: 
·.m~ão de !tO o/o e ao sa
lario ·destes .(t l'azão de 
f.iO o/a, conforme a le
gislacão em vigor. Des
Laeada da consignação 
« 1\J.alerial » a impor
tunei a neccssaria :para 
pagamento de conduc
CãiJ ao director, . arbi-

:Papel 

• 

Ouro, 

• 
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SESS.i.O E~I 2G ·OE DEZEi:l'lBRO DE 1914 !i3i .. 
tradu siJgu udo u~ lc!'
mos do a1:l. 101, do re
gulamento tlaixarlo eom 
o deercLo n. ll.OSO, de :3 
de novemhr·o de :1.911 •• 

Verb,a. ,?•- 1'elea1'a2Jiws 

])iminuida de 15 :UOO$ na 
· cons ignacão « 'l' r· a n s

fo!'mação .dos elecl.r·o
iNncou; de 170:000$ na 
sub-consignacão « Gra
Lil'icaoões aclclicionaes 
de 10, 20, 30 e ltO o/o 
sobre os vencimentos~. 
e de a :000$ na sub
consir;nacão « Editaes e 
outr·as despezas, et~. ». 
Supprimidas as consi,. 
snacões: de · 60:000$ 
destinada a attender a 
quaesquer despezas 
imprevis-tas e insui'f'i"' 
eientemente dotadas; e 
de GOO$ «sem applica
cão » e de 50:000$ des
tinada á « conserva()ão 
de embarcações para o 
servico de cabos,, etc.» 
Aug'rnentada : de réis 
200 :000$ para a con
servação da linha t.e
Iegraphica e estrategi- · 
ca' de Matto-Grosso ao 
Amazonas; de 10 :000$, 

· · a sub-consir;na~ão des
tinada aos ·guardas-fios 
de 2• classe; de 25:000~;· 
30 :000$, 15:000$, ..... 
70 :DOO$ e 17:000$, re
spectivamente, as · dota
ções destinadas aos au -. 
:Xiliares e dactylogra
IJhos de linhas, esta
ções, 2• divisão, 3' di
visão e 4" divisão; de 
30:000$ a dotação des
l.inuda aos taxadores; 
de 50:000$ a destinada 

Papel ·oure 

' ' 

21.297:937$000 290:000$000 

/ 

' . 
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• 

. 
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aos Lelephonislati c de 
,G :000$ a consignação 
dcsLinada aos aprendi
;~,cs da « Officina mc
canica · c usina elecLri
ca ». SubsLiLuidas na 
ta b e I I a as pala:vras: 
« construccfto de novas 
linhas», pelas seguin
tes: « c~onclusão de li
nhas .i á iniciadas »; e 
eliminadas ainda na 
Labella as palavi'us : «e 
gratificações extraor
diliarias » da sub-con

. tiignar;ão- a;iudas d e 
.cust.o, etc.; eliminadas 
tambetn' na . consigna
çfto Eventuaes as pala
vras « 10 telegraphistas 
de 3" classe, 20 tele-
lihistas de ft" classe». 18.4.75:500$000 

V e~·ba. 4"- Sub·vencão· ás 
companldas rle navegação 

Supprimidas as consigna 
cões de 300:000$, dos~ 
ti nadas ao «Serviço de 
Navcgacão Costeira cu- · 
tre S. Salvador ·e Reci
fe; S. Salvador. c 1\Iu
cury, e S. Salvador c 
Belmonte»; . e de ré is 
60 :000$, sendo 20:000$ 
para o serviço de ua
vogar;ão do rio Ibicuhy, 
a cargo da Empreza de 
Navegação l3arbará Fi
lhos -c 40:000$ para o 
scrvic;o de navcgac;ão 
entre o Rio de Janeiro 
c ParaLy, a cargo da 
Emprc~a de Navcgac)üo 
Rio- S .. Paulo. Au
grnenLada de !tO :000$ 
a eontiignac;ão destina
da an « Sorvic;o de Na
vO;;'tt(;5o Costeira entre 
Porlo Alegre o l\'Ianáos, 

• 

Onro 

307:986$366 

. 
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a cargo da Companhia 
Nacional de Nave:;ar;iio 

Papel 

:crqsteira » • • • • • • • • • • • • 3.185:443$400 

'ei'ba 5• - Garantia rle iu-

Ouro 

ros-(,Como na pro-
.. 'POStO.) •••••••••••••••• 1.9193:780$056 8,674:072$700 

Wei;lia 6•- Estradas de ferro · 
{ederaes 

I. !Estrada de F e r r o 
'Central do Brazil : 

I 

!(Como .na proposJa) • • • • • •. 35.284:535$000 
. . 
H. Estrada de Ferro 
\Oeste de Mina.s: 

Diminuída .de 12:000$ na 
·. sub-consignação-':

« L-ik:lministração · Cen
tral » - ficando os ven
cimentos do dir~ctor 

. fixados em 2,4': 000$, 
dos quaes dous terços 

· constituirão o ordenado 
e um terr;o a gratifi-
cação .. · ......... ~... 3.487:815$000 

1Verba 7• -Inspectoria· de 
Obras contra as Seccas 

-E I e v a d a a ré is 
2.500:000$000 •••••••• 

" ,verba S•-Repartição de 
· Aguas e Obras Publi

llas -Elevada a ré is 
3;.9~H :293$, observada 
a. .discriminação feita 

· pela ·lei n. 2 .842, de 
3 de ,janeiro de 4914, 
inclusive 200 :000$ .para 
.a terminaciio dos ser
vicos de abastecimento 
de agua ·á ilha do Go- · 
vernndor, 110 Districto 
Federal; diminuídas. 
pcirúm; daqnrJla \'Cl'ba 
aR lquantiits :de 12.·r, :000~ 
nn e~ n-~. i 13' u a ç ü o-

~.500:000$900 

.. 

: 

i 

. ., ..... ... ; 
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,i 
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. «'Serviços diversos:.
que ficará assim redi

. gida"'- «JRep&ros. de 
p r o p .r i o ·s nacionaes, 
construcciío de predi06 · 

· necessa.rios ·aos servi-
.. oos de · obras publicas 

da Capital Fedtn>al:.; 
de 4.:800$ na consigna
ção-« Empregados ad
d1dos » -pela suppres
são dos vencimentos de 
um pr&ticante de '1• 
classe e de um auxilia!!' 
de escripta, que já estão .. 
aproveitados no qua
dro do vessoal effe
etivo; e de 3 :600$ des-
tinada ao · zelador do 
Pala cio Monr.õe ...... . 

, .r . 

!Verba · 9•- Esuotos da Ca
. pital Federal 

·.J.'apol 

: (Como na proposta) . . . . . . . 5. 034 : 865$0(10 

,v e r b a 1 o•- Illuminacão 
Publica da Capital Fe- · 
deral 

! - Supprimida a consigna
ção de 12:000$ destina-

. d a a o sub-'inspecitor 
,cujo cargo fica ex-. 
tincto. . . ·· 

Diminuida a consignação
«Material:., de 9:380$, 
Jicando assim discri:. 
minadas as respectiyaB 
sub~cohsignações: . 

A I u gu e I de · 
casa para 
a reparti-
ção .... ·• 10:800$000 

Expediente, li-
vros, ,ior-
naes, pu-

. blicacões e 
de s !P o:1.as 
jlliudas . , 4 ;tl00$000 

. ' 

. ·. 

• 

.Ouro 

I ·, 

. . . . . - ,' 

\ 
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I 
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' ' . . 

conservat;ão . e 
aoc:ruisíção · 
de appa-
rclbos . . . · ·o :000$000 

Ü O'n·d UCi~ã9, 
· c O:IDServa.-: 

cão e cus-
teiodema- . 

, teriaes. . . 8 :000$000' 
.C:ons~m o· de· .. 

,agua . .. . 300$000 
Diminuída ' .. a consignação 

:fapel 

· - «Eventuaes ~ - . de 
2:000$000 .......... . · 2Mdl00.$69t 

Ir"-Diminuídas de réis 
tl56 :000$ ( co·rrespon
dentes. á dispensa de . 
.:nove mil combustores ... · 
de gaz nas ruas · que 
teem illuminação mix-
ta) importancia ·. esta 
subtrahida á sonima de 
·réis 4.239:172$ em que 
importaria rea.lmente a 
despeza toLa! ·Com a · 
Socieda:de. Anonyma .do 

. Gaz e resultando abaixo , 
da proposta uma 'dinii
nuiciíei de 113 :1.1'14$, 
papel, e 113:414$, ouro. 

' . :Verba H • :....:.Inspectoria .F'e-
. ·. de1•al dás. Estradas

Diminuída de · réis 
L 127 .;147$200, substi
tu1da a tabella pela se
guinte: . 
Pessoal administrativo: 

· · 1 inspeett>r. . .. 24 :000$000 
2 chefes de 

secoão · ·a 
18:000$:. 361:000$000 

1 secretario... 9 ; 600$000 
5 ,engenheiro~-

. ajudantes 
· a 14:.-iOO$.. /2:000$000 

1 ,contador ... · 9 :000'$000 
1. ajudante de 

contador ... 
1 iJ!ficial . de 

estatística. 

. I 

6:000$000 

5:400$000 . . . 

I . 

\ 

• i 

' 
' 

' 

Ou.ro 

i. 791 :586$000. 
' . : . 

. 
. ' . 

.. ,. . 
I . 

':: ',.. •,' .-_,·:. _ _.·. :. ·, ,, 

\ . 

' '. 

.. .'' 
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'•. 

2 imgenheiros' 
de 2• elas.:. 
se .••. .' .. . 

1 servente·· .. . 
21:600$000 

:1.:642$500 

.. u :242$500 
. '· 

3' districto : . 
Ceará-Rêde Cearense: 

·1 chefe,·, ..... 18:000$0,01) 
2 engenheiros 
. de :t• elas-

se t I I I I I I ' 28:000$000. 
. 2 engenheiros " 

. · ' de 2• .elas- ' se •- . ~- .••. ~ 21 :600$000 ·' 
:i slirv.ente~ .• /· 1:642,1>00 

• •. 69:2412$500 
~ ' 

4' disfiricto: 
'·-.. ~ . ··. 

'Rio Grande do Norte, Para
hyba,' Perna.mbuco e 
A I a g O n -Estradas :' 
Jl.io Gfande do Norte;· 
Natal a Independencia, 

· :Conde -Ai'Eu, :Recife a 
,.Limoeiro, Central de 
Pernambuco, . Recife a. 
S. Francisco, Central de 
Alagoas; Paulo Affonso, 
Prolongamento de Pes- · 
. queira a Flores e. Ri
·.beirão 'a Cortez. ' . 

1 -chefe • . . • . . -18:000$000. 
3. en.genheiros · 
' · de :t• elas-

. se', ....... 1 
•. 42:000$000 

· a· engenheiros · · · 
~·; . de 2" clas-t·-· -. • 
\ ' ,so • • • • • • • 32:400$000 
i 'servente ... ,• :1. :642$50~ · ,. 't:\ . 

' 

%:042$500 

5" districto: 
Bnhin e Sergipe- l~slradns:' 
I Bnh·in .a S. Francisco, 

S. /Francisco, Central . . 

Papel 

• 

. ' 

" 
' \ 

.. 
' 

,. 

. ... 
.. 

. . 

·.o~~~ 

. ·. . . ·. :.:·.~- >:' ·, \.' _'/ )_; ··--~ ·;->?·~·-·.":><\~} < 
\ . ,~ ,, 

.. ·.. '· . :.:.. . 
·. ' ' 

I • 

1;31, . 

OurG · 
' . ' 

·, 
t :. 

I 

~ . 

' ! . 

• 

. • r -.... 

.. 

I 

. ' . 

' :< • 
! 

-· 
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,.: ' . . . ,· . 
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~a:pel Ouro 

da Bah{a, Timbó a Pro- " ' 

Ilriá, . Bahia e Minas : . 
' · :t' .chefe . " ... 18:000$000 ' 

2 ·engenheiros · 
. de .1" elas-

28:000$000 • se ·,, ....... 
.4 engenheiros ' 

. 

·de 2• elas-
. se 'ii; • • •• ~ •• · 43 :200$000· ' 

:!.'"servente .. , . ' 1 : 642$500 .· ' -- .. 
90:842$500 · .. 

' ' ( 
6' distr'icto : 

Espírito Santo e· Rio de Ja.:. li 
' '' ' 

neiro- Estradas:. Vi-
ctoria a Minas, Ca.ra-
vellas, . Sul do Espírito ;j' '' 

' 
Santo, Santo Eduardo a 

.··Cachoeiro de Itapemi-. · ' ~ • ; 

rim, Carangola, Ba1•ão i 
de · :Araruama, . Central · • ,) 

de 1\Ia'cahé, Norte, Porto ' ·, ·:'. 

Novo a Saude, RamaJ:do 
. 

Sumidouro, · M a rr i c á , 
Corcovado, B a. n a n ai, r, 

. Rezend'e a Bocaina•: .. 
., 

' ' 
:1. -chefe ...... · · 18 :000$000 

! 

. ' ~ 
5 en.genheh·os ·· 

.. J 

.I 

de :r• elas- ' 
·1. 

se .......... 70:000$000 
. 
' 

2 e n g eriheiros 
de 2' elas-

. 21 :600$000 se ........ ' . ... 
:1._11servonte ..... ' t: 642$50()\ 
\ ' 

1:1. :1. :242$500 
•' 

7' dist.ricto : ' ' ' ·~·· 

. ' Minas Geraes e Rio cte' Joli- · '. ' •' 
· neiro _;,Estradas: Oru- ' • .,. 

zeiro 'a Monte Bello, ' ;· 

•Soledade a Passa. tres, ' 
.: 

:"' .I 
Soledade a Sapuc1;1hy, •'· . Ramaes da. .. Campanha e 
Alfenas: · · . ' ' 

:1. chefe ....... 18:000$000-
2 engenheiros . ' 

·de 1• elas-
se· .. , .... I 28 : 000$000· 

• 
1:1>.. 

~ 

' 

-· 
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SllSs,:{O EM 26 DE DEZEMBRO DE ·1~f'i: 

2 engenheiros 
de 2' elas~ 
se., . . . . . . 2'1 :600$000 

1 servente:.... 1:642$500 . . 
' .. 69:242$1500 11 

. 8' <listricto : .. 
Minas . Geraes ·. e . Goyaz .,..-. 

Estradas:. Goyaz, Cur
ralinho a Diamantina; 
Mogyana. ('l'recho do 
Triangulo Mineiro, .de 

. Araguary a J aguára) : 
i ·Chefe .. , ~.. 18 :OOQ$000... .·. ' 
:! f)ng.en\heiro 

. · de 1' elas-
se .... ~ ... 14:000$000 . ~ 

2 engenheiros 
· de ·2' elas-

. se ... . . . . . 21 : 600'$000 
·:t servente.... 1:642$500 

55:242$500 
i . 

9• distric~o ; 
São Paulo. Estradas : São 

. Paulo R.ailway, Paulista, 
· Sococabana, .Mogyana.. . 
(Ribeirão Preto a Ja- · 

· guá!ra e r·amal de Cal-· . 
·das) Noroeste (Baurú 
a Itapur~J,), c,<\raraqua.ra : 

i c~efe : .. '. .. iS. :000$000 
2 engenheiros.· · · 

de 1• elas-
.· se ...... ;, 28 :OC0$000 

2 eng,enheiros .- .· , · 
· · de 2• elas- · · 

.
1
;. ·'se .. ; .... · 21:600$000 

servente .•... · 1 :642$500 

. 69 :242$500 
! 

· . · 10' districto: · 
Paraná o Santa Catharina. 

• 

E s L r a d a s : Itnrnré a 
t)'ruguay e ramaes Pil
l'aná, Norte do Paraná, 
S , Francisco, . Th ere.za 

• 

' 

Papo! 

' . 

' 
. ' ., 

.. 

i 

.. \. 

Ouro 

' . 

I . 

' 

. ' 
' 
' '' •"\. 

:.· . 
• >.' 

. ./·. 

.. .. ·. 
'' '' 

'',; 
/. •' 

'\·, 
,.)'' 

·•.;. '1 
. ·.· 

"': ': -:·, ...... -•; 

::~ 
. ' . .' 
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', ·' 

Christina, Estl'~da de 
Ferro lia ·Santa .Catha-
rina: _ .. _ 

i chefe • . . . . • 18 :OÓ0$000 
1· eng.enheiro . 
· de 1•' elas-

se ••••••• 
'4 engenheiros 

de 2• clas

14':000$000 
I ~ 

se .. .. .. • 43 :200$000 
i servente.... 1 :642$500 

.. "I 

7'6 :842$500 

• 11 • dis~rictó: . 

,., : 

I 

R•io t~i:Sdt ~~~ti~uld~ ~8~:: ~ ·. 
· :AuxiliaiTe, Quarahim a 

Itaqui, Linhas em con-
strucção: ' 

i chefe •.. ~ . , .. ~8 :00~$0QO 
3 e n .g eilheiros . 

de 1• elas--
se •••..•. · 

2. engenheiros 
· de 2' .Cias-

42:000$000 

se • . • . . • • 21 : 600$000 
i servente. . . . 1:642$500 . .. 

83 :e'42$500. 
11 escriptura-

<rios de ·c · . . ·. 
districto·.. · 33 :000$000 • . . . 

.ll1aterJal : ,. 

· .. ~luguel da ca~ 
sa para o 
escriptorio 
da inspe- ·. 
ctoria' .... . ~ti :000$000 

Expediente dos 
· · 11 distri- . 

· · c tos· ..... '111 :000$000 
Expediente da . · · 

· i-nspecto- ' · ' · · 
. · ·ria, pas

sagens, 
elrJ . . . . . . 22 :000$000 . . . . 

' 

. I 

Papel ' · 

• 

" ' 
·• 

, ' . ··' 

\ 

. , 

. .. ~. \ 

' . 

,., . 
. ' ' . . 

,; ., 

Ouro 

.. ., 

'• 

.. 
• 

\ 

',· ... 
' . 

' 

; . 

' 

' ' 

! 

í 
I 

') 
I 

.. : 

I 

' : 
'\ 
: 

' 1 

l' ·' 

' 

\ 
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~'\juda de ~usto 
para to- . 
mada do. 
contas • • . 12.:000$000 

i'apol .. ' 

. !JO :000$000 i .160 :43'7$100 

Verba 12•- Inspectoria Ge-
1'al· de Navegação-

' Augmentada do t réis 
. 8 :030$ para diarias do 
12$ o 10$, respectiva- , 
mente, 11.0. inspector ·e • · 

.. sub-inspoctOL'. . 
Transferidas da verba-- . 

« Material > -para a-
« Pessoal >- as · consi- " 
gniu;ões de '3: 600$ e 
1 :200$ destinadas ao 
pa·gamcnto· dos fis·caes · · 
.iunto ú. Companhia de 
Naveg&~;ão do .Rio Pa-

. rahyba o á Empreza 
. F I u v i a I Piauhyense, 

mantendo-se a mesma. 
consignação do- « Ma-
tori·al » ......... · .••.•. 

. . 

· :.Verba ~~3~~1. FiscaU:aÇüo 
··· · ·. de serviços diversos -

(Como na proposta) ••• 
II. Baixada Fluminense : 

· ((Como na proposta) ..... . 
. ·.· ' ' 

. :• . 'Verba · i4 •- E·m p r c uados 
' · . · . nd d i à o s -('Como. na 

. proposta) . · ......... .. 
. ' ' 

. Ym·lia. ·15'-:... (Eventuaes)
. Supprimida o. .eonsignacão 

.. de .10:000$ destinada á 
.,. g.ratificacão· · dos · om-

. · pre.gados da .. Secretaria. · 

' ·:verba 16•- lrtspecto?•ia Fc
.l/cl'ahle Po1'tos R'ios c . ' , . . 
Ca.n.acs-~iantida a 
,consign!l-l)üo <Pessoal · 
addülo ) I ~ I o O O O I I I O O I 

. 
' 

' 

. I 

I 

. Ü6 :205$000 

60:000$000 

IL25:000$000 

' . :1.:1.7:880$000 . 

' . 100:0()0$000 

131:165$000 

Ouro 

. ·~ . 

" .. 

2:400$00~ 

' ' 

/.-. ,• 

•.' ' 'l'otal ... · ••....•. 100.0(t2;1!l6~ií5li 11.066:015$036. 
--:·~---~ 

.. 

I 

. . 

. ' 
. ' 

.. 
. ' ' 
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. ' .. ·.· 
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. Art. ·2'. E' o J?residente da Republica autorizado: 
'·I. ·A rever os rogulame~tos da~'reparticões subordinadas 

ao :.\linisterio da· Viação, reorganizandó os serviços dentro das 
verbas votadas no presente areamento; devendo; porfím, quanto 
aos Correios' ela Republica,· Sél' <ionsorvados o pessoal feminino 
das agencias de 2• classe quando elevadas a 1" classe ou espe 
cial, .uccumulando ·a agente e sua ajudante às tunccões de the
soureira, e fiel, respectivamente, ·sem outras remuneraÇões, 
e ficando as respectivas auxiliares equiparadas aos pratican" 
tes de tues agencias. · · . · .. 

Quaesquer providencias excedentes á competencia do. Exe
cutivo serão tornadas .provisoriamente, ad':.refe·J•endurn dó Con~ 
grosso Nacionàl: . · 

II. A celebrar· contl;actos até 'tres annos .11ara aluguel de 
casas destinada-s ao S(\rvico da Repartil;ão Geral dos 'felegraphos 
c dos Correios, ·e· bem assim para a conduccão de mala~ dos 
Correios. . · ' , .. . 
. III. :.<\! fazer aos Estados que lh'o requererem concessão· 
para construccão e melhoramonto de portos sit.uados nas respe" 
ctivas costas e rios navegaveis de domínio da ·União, oom os 
onus e favores da lei ·n:. 1.·646, de 13 de outubro de 1869, de
m·etos ns. 3.3H; de 16 de outubro de 1886, .6'. 368, de 1.4 de 
fevereiro- do 190ií, .e mais leis e decretos. em vigor, respeitados 
os direitos adquiridos; · · · 

. IV .. A cnt~ar cm accõrdo. co1il os acluaes eontractanfes das 
uonstrucções de· estradas de ferro e obt·às publicas com o in- ·· · 
tuit.o de reduzir os encargos dó 'J~hcsouro, podendo ;prorogar 
o prazo para conclusão das obras ou suspender as mesmas. mo
dificar a fórma ·dos pa.ga:rnentos, harmonir.ar clausulas con- · 
tractuaes, sem que de nada disto advenha augmento de 1onus · 
para o Thesoüro, supprimir a construeçi'ió do linhas ou trecho.~ 
de ILnhas e lirnita1', de . melhor l'órma, a: responsabilitlade do 
.mesmo Thesouro, no maximo ·de onus · até agora decorrente 
dos depositas .autorizados e- offectuados em: relação {Ls linhas 
sujeitas a esse regimento. · · . · . · ·. . 

Poderá, iS't1alinenté, no accôrdo com os arrenda.tarios de 1. 
estrada de ferro, c.sempre sem ausmento de onus actual para· 
o 'rhesouro e conservadas as vantagens actu!loeS das ·em prezas 

· arrendàtarias, autorizar,. pela só· modificação dos .contractos, o 
·:respectivo prolongamento e a.lteracões no tra()ado das. linhas, : · 

V. A co.nceder, serir o nus para o ThesourQ> a, quem c. o SO·· 
licitar e inaiores vantagens offerecer,: privilégio para à con- . · 

· · struc\)ão, uso ·c goso :de uma estrada de ferro que, pa'l'tindo do 
Uberaba., passe pela 'cidade do .Prata c termine. em Villa Pia.:.· · 
tina, podendo ceder ao concessiona rio os estudós feitos pela ·, 
-extüwta. commissão. que a IIi, ma'nteve; bem assim a. ,iá estu~ 

. dada entre Petrolina, no· Estado de Pet:nambuco, a Amarantes 
ao Piauhy. · · · · . . .. · · . . · 

VI. A entrar em accôrdo com a ·Leopoldina Railway, ai'im 
de .que }Oja co1,1stmida., sem onus .Pa~a a União e sem favores, 
a hgaçao das lmhas Cantagallo e Grao Pará o Norte, passando 
por Magé ou suas immediacões, e a ligação: do ramal de Leó~, · 

. ' 
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poldinMcom a linha de E~1tre Rios a Ligaéão, no ponto que 
., julgar mais conveniente .. '· · ···· . · . , 

. VIf. A conceder, a titulo gratuito,· á l<'aculdadl:l de ])i:. 
rrjito do Rio de .Janeiro, livres e desembaraçados de quaesqum.· 
'onus, os lotes de ie1·renos ns. 144 .'a 120, inclusive, da praça· 
Vieira Souto, entre as ruas Henrique Valladares e Carlos Sam
paio, .na Capital Federal, e· J..JOrtencentes á Caixa Especial· de 
. Portos, de accõrdo. com a planta approvada ·pelo. inspector fe-

-c.J.eraf d'e Portos, Rios e Canaes, por· autorizacão do Ministro da 
... ·,,yiM'ão e· sob a, condição de inalienabi\i'dade e reversão para o 

· · pátrirhonio da União, em caso de ·desapparecimento dó insti
tuto ·alludidil, devendo ser· as obras iii.iciadas no prazo de tres 
annos. . .. 

VIII. A reduúr, nas estr·adas de· ferr·o, ou linhas do nave
gações maritimas e l'luviaes foderaes, administradas .directa

·. mente pela União,. de 50 o/o do frete que actualmente pagam as 
· aguas minor~e;; naLuraes, provenientes dns ya!'ias fon:Les ·exis-
tentes 1no pa1z. . '• . . . 

IX.· A proroga1· ou a innovar o c.ontracLo com a Companhia 
, de Navegá cão Bahiana, afim de ·ficar mantido o respectivo··, · 
servico. · · 

x·, A' reorganizar a InspecLoria lreder·al das Estrauas · de 
l!,erro, com tanto· que a despeza eom :a mesma· não exceda _ao 
maximo d~ importancia .da renda !lOm que .para esse fim con
tribuem as companhias fiscalizadas, abripdo-sc. os necessarios 
creditos.• 
' . XI.· ~t. rever: o regulamento da RepartiÇão Ci'eral dos 'l'o
Jegrapbos, no sentido de diminuir o numero de districtos e fa:.. 

· zer outras ·economias com o .pessoal e o material. · · 
. _ :XII .. A mandar construir as linhas telegrap!Jicas· de Bata . .: 
lha,' Porto Alegre, ·Itamaraty, ~alenca :e Urussuhy, no Estado 
do Piauhy, uma vez ·que a despeza .. nx.traordinaria com o respe- · 

· ·ctivo serviço, ·seja paga préviam'eJ1.te. pelas ·r•espectivas muni-
. cipalidades. · · · · ·. _ · · . ,. · 

XII~ . A cçnceder ao cidadão· Virgílio Rodrigues da Cunha, 
ou a quem ma1s vantagens offerecer o sem onus pa-ra os 'COfres 
da,· União, a consLruccão, usei e ·goso do uma·. ponte metallica 
ou cte ·madeira, sobre o rio .Paranahyba, no porto do canal ·cte 
S. .Simão: . . . · ' · · · . · .· . . 

XIV. A reorganizar a Inspectoria: Fedez:al de Por.tos, ·.Rios . 
·e Canaes, com o pessoal •Jstrictamente necessario ao. serviço.· · 
l<'eita esta reorganizacão, passará. a inspectoria a set• .custeada· 
pelo Thesouro Nacional, abrindo para esse·. fim os necess8l'ios 
c~·oditos ou correndo a despeza: ·pela ·Caixa de Portos, si esta 

. · tiver fundos. , . 
XV. A supprimir as estações radiotclegraphioas do Ama-

;r,onas, que sejam desnecessarias o .oneroaas. · 
· ' XVI. A es~abelecer, si convenienLe. as estações suppri
midas cm outros •Pontos do interior, não . servidos·. por tele-
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' ANNA!lS DO S!lNADO .. 

. XVII. ·~\. entrar om iwcôrdo con1 a « Amazon Tc)cgraph.; . 
. para 0 fim exclusivo de assegtrrur' o trafego rmltuo C)os. r'aclio-) 
grammas ·PO.l'· ~llus cabo~, com. as menores taxas possrvers, sem 
pura isso 'dar novas vantage(\s ~, empreza, . nem augmentar os 

· onus do 'l'hcsouro. · - · · 
• XVIII. A entrar ·em accôrdo com as cmpi·ezas particulares 

. de estrada de ferro para. os fins · de estabelecer o .trafego 
mutuo com as linhas fédera.es, ·tendo em vista harmonizar as 

.- tarifas por ellas •cobradas com as das linhas da União. ·,... . -
' . XIX .. A adquirir 'ati' J"!landar construir edificios P!ll'a: •Coé-.' . 

.. . rei os e Tclegrap'hos, co;JJuncta ou separadamente, nas ·loca; ··. · · 
·· · !idades onde houver predios alugados, uma vez ·que a irhpor.:. 

' . 

tancia do ah:iguel corresponda 'II O miriimo· a 7 · o/o do preço ·. 
da acquisicão ou da . construccão, que será pago em apolices · 

. da d'ivida publica-ao pai• e 'de juros de 5 o/o papel, cuja em~ssão . 
· · será feita pelo Ministcrio da l!'azenda mediante a demonstração: 

de relação· entr.e o preço da construccão ou acquisicão. · 
XX. A mo0i1Tcar à clausula çoiítractual pela qual a Com

panhia Dócas de Santos I! obrigada a construir n(lquella ci
dade .um edii'icio para Correios e iTelegraphos. ""' companhia· 
. construir.tí; nos terrenos de Paquetá um· edificio para ,:A!fan-
. dega, levando .o seu custo á conta de capital. · .· 1 · 

· O edit'icio. em que . actualmente funcciona· ·a AU'andega 
se1·á . adaptado para· repârticões dos Correios . e ~relegraphos; 

. XXI.·~.~ celebrar. contractos até tres annos para aluguel de 
casas destinadas ao serviço · da Repartição Geral dos . Telc
graphos e dos Correios e,. bem· assim para a eonduccão de 
malas dos Correios.. ;.. . ' .~ : 

XXII. ··A subvenciona~ com a quantia de 20:000$ a nave-
.. · gacão interna dó Estado de Màtto Grosso, igualmente repar

tida entre as linha.s de Coil'umbá a S. Luiz de Caceres, e ·de · .. 
Corumbá e Coxim, ficando· a conduccão de malas· .postaes pelatl 
.referidas linhas sujeitas a. ·regiinen de contracto por con-· 
currencia publica, sendo · iaes contractos Ia.vrados .. na . Dele-
gacia Fiscal do Thesouro Nacional em .cuyabá .. · · • · · 

· XXIII. A promover melhoramentos no serviço dé illuminil
cão da Capital 'Federal, · obt(lndo reduccões nos . precos; tanto 
.no serviço publico como no particular,· podendo para oste 

. , ' fim alterar as clausulas do actual ·contracto· com r relacão a . 
, : prazos e demais condições.. · · 
·. '" ·. · XXIY. N. encàmpar a Estradá de l!"el'l'o ·Noroéste do Brá

: zil,. incorporal-:a á Itapura a·. Corumbá. e .. arrendai-a a quém · . 
. ma1s vantagens offerecer. . . . · 

... 

. O servico de juros e amortização com essa operação não 
deverá exceder da importância· paga annualme.nte p'êlo The-. 
souro com a garantia de juros a que se obrigou ria concessão · ·. 
a refCJ:ida companhia. · · 

·:XV. A reorganizar os serviços da Estrada de Ferro ·contrai 
do )3razil, de accôrdo com as. suas necessidades acLuaes c ns 

'bases,' disposições c voncimentos do n: XLII, do art •. 32 da loi 1' . . . I 
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n. 2.3i:iti, de 31. de dezembro do l!HO, respeLtados os direitos 
adquiridos pelos respectivos empregados e suppJ'imictos os Jo
garas desnooessat·ios. . · · 
. Ficam addidos, até quo Ilossam ser. aproveHados como 

effectivos nos quadros respectivos ou colloca.dos om cargos 
equivalentes na propria estrada ou em outras repartioões, os 
actuaes empreg-ados .que tenham mais de .dez annos de ~er
vico publico í'ederal e- forem excluídos por effeito de suppres-
são dos Jogares julgados desnecessarios. ' 

os emp1;egados titulados e os não titulados que vierem a 
ser · admittidos no servioo da estrada, da data desta lei' em 
diante,. serão demiss-iveis ad nutum. 

XXVI. ·A rever, du ·accüi·do com· o~ coucessionat:ios, os con
tractos de navegação mnritima ·ou fluvial, que gosam de sub

. venoões, no sentido de diminuir os enc!llrgos do Thesouro 
Nacional,. extinguindo as linhas de navegaQito ou viagens super
fluas ·'l inuteis e de estabelecer outras vantagens para o serviço 
publico. . . · · 

Art. 3.·· E' absolutamente vedada a gt'átuidade. de pas
sagens nas est~das de ferro da União. . 

Art. .~c.• Os cargos de inspector· federal de Pot·tos, Rios li· 
. Canaes, inspector·· í'ederai das Estradas e inspector das Obras 
contra as Seccns só poderão ser exercidos em ·cammissiio, . 

. •Art. 5." O Poder· Executivo reorganizal'it os set·vir;.os da 
Inspectoria .de Obras contra as . Seccas; distribuindo da me- · 
lhor fórma as despezas de pessoal e material,· dentro da verba 
fixada neste areamento, reduzindo tanto quanto possível a 
despcza com pessoal. 

Art. li". Fica restabaledda a. pena de multa instituída pelo. 
art. 73,. do regulamento approvado pelo dcct•eto n. :.! • 4'1.7, dfl 
28 de de:.(embro de 189ü, para· a Estrada de Fl!rro Central do 
Bazil. 
· Ant.. 7." Continúa em vigot· .. a disposicão do ar L. ü!J, da 

lei n. '2.842, de 3 de.janeiro de 1914. . · 
Art. 8, • E'· Jlet'mittido aos empregados do Correio e ·da 

Repartição Geral• dé Obras J?ublicas, . que pertencerem ú· Socie
dade Auxiliadora .dos Funccionarios do Correio Ambulante, oos 
empregados· da. RéparUção Geral dos Telegraphos que perten
cerem á Caixa Central de Auxilias, da mesma repartição, :í 
:Associação. A ... l\1. da R. S. de OIH'US Publicas, iÍ c•\ssociu~~ão 
Beneficente Postal',. ti Caixa ~~uxiliaw dos Empregados Postacs 
e ao Centro· dbs ·Carteiros, consignar em suas folhas de paga
mento, quantias' que se refiram a; mensalidades e amortização 
do emprestimos ·que lhes houver feito a Teferida sociedade 
não podendo, porém, taes prestações mensaes exceder da. terca 
pllll'te do vencimento do' funccionario. - • · · · 

· Art. 9, • .Fica prorogado até reverei J'O de · 1 !H 6 o prazo 
concedido pura o inicio dns. viagens entro os pol'tos de l 1cr
numbueo ·a Amarracão, IBa!Jia, Sergipo, •Aiaguas e Ferrlanclo 
de N oronbq, contra c ta das . pelo decr•eto 11. !l, 48G, de 30 'de 
nmrço .de 1913. 

Vol, Vlll ' • 
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Art .. 10. As diarias regulamentares instituídas aos fun
ccíonarios das Rcparticões do Aguas c Obras Publicas, Es
'gotos da Capital lf!'ederaJ,, (llumina~ão Publica ua Capital e In
spectoria Geral de Navegação,· só serão devidas nos casos de 
serem taes funccionarios incumbidos da exccucão de serviços 
externos e extraordinarios . 

· Art. 11. Continuam em vigor as autorizações constantes 
do art. 65, da lei n. 2.842, de 3 de janeiro de 1914 relativas · 
á eoncessão de varias estradas de ferro, sem onus para a União 
e navegação do Rio Grande, e o' art. 65, n~ V da mesma lei. 

Art. 12. Continuam em vigor os ruts. 75 e 76. da· l~i 
n. 2. 842, ·de 3 de janeiro de 1•9111. · . 

. Art; 13. Continúa em vigor a autorização ao Governo 
pa.ra, sem onus para o 'l'hesouro e sem. offensa. de direitos de 
terceiros, contractar com os.· concessionarias da Estrada .de · 
!!,erro I'{ordéste Paraguayo, o prolongamento da ,mesma no 
territorio nacional, a entroncar-se .1na rêde ferro-viaria, bra
úleira de modo a pôr em communica!)ão as capitaes de .As~ 
sumpcão e Rio de Janeiro. . 

Art. :1:4. Continúa em vigor o art. 73 da lei n. 2. 8/12, 
de 3 de janeiro de 1914•, autoriza.ndo · t:ambem o Governo a 
rever os estudos anteriormente appmvados .pelo Ministerio ·da 
.Viação.· . · · · · , 

Art. 15. Continiía ern vigor. o ri. IX do art. 65 da lei 
n. 2. 842, de .3 de janeiro de i 91ft. . . . 

. Art. 16. O Governo designará, em commissão, funccio
narios da iDirectoria •Geral. dos •Correios, ou do . quadro das, 
1'epartioões. postaes, ·,para exercerem os cargos de adminis
tradores dos Correios, em todos os· Estados, respeitados; en~ 
tret11'nto; os direitos dos actuaes administradores que tiverem 
mais. de :lO annos. de serviço. 

Art. 17: Revogam-se as disposições erh cimtt·ario. · 
Gamara dos Deputados, 22 de dezembro de :1.914. ~As

t'olpho Dutra Nicacio, Presidente. -Antonio Simeão. dos San
tos Leal, 1 •,. Secretario. -Elysio de Araujo, z•. 'Secretario.
A' Commissão -de. Financas. . . · . 

N. 194-.1.914 

Redcteção final das emendas do Senado á proposição da Gamara\ 
.dos Deputados n. 4.2, de ·1914, fixando as for. ças navaes, 

· para 1915 . · . . · . 
. • ' , '. '. , I . . 

, Ao art; 1•, §. 4•-Substitua-se pelo segÍlinte:. «De 5.0óO 
praoas do Corpo de Marinheiros Na.cionaes e 2. 000 foguistas ). 

Ao art. '1 •, § 5• _:;Substitua-se J.)elo seguinte: «De 1; 500 
aprendizes marinheiros :~>. . · · · 

~ · Sala dàs Comissões, em 26 de dezembro de 1911!.--"Aauiar . 
e MeUo .-Gabriel Salaado. . 

' Fica sobre a mesa para ser discuÜdo IIla sessão seguinte, 
· depois de publicado no DiaJ:io do aongresso. · 
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. O Sr. Ruy Barbosa ( •) - Sr, Presidente, o Senado Viu 
Gomo o nobre Senador NIO Rio Grande do Sul accumulou 
aptU'tes. sobra aparbes, quando eu acabava. dfJ !Ur o topiw do 
discuJ•so do então Senador·, Sr, Severino Vieira, em que 
S. Ex. declat•ava que, si tinha formulado o apresenl~do o 
· pr·ojecLo de amnistia, era· por conhecer as disposições do Se-
nador pelo Rio Gr·ande do Sul. a este respilito. · 

, Os apartes com que insiMtenttlmente me interrompeu " no
bre Senador inhibirarn de dar· á irnportancia de:~ta decl:J.l'ação 
o devido relevo. 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - NãÔ houvé ' insistenda · da ' 
lllinha parte, .Eu .apenas quiz cliamar a attencão de V. Ex. 
pa.t·a o facto de me não acha1· presenta no. começo da iie~são. · 
daquelle dia. Por isso não podia ter sido ouvido porS. E ex. 

O SR. RuY 'BAuOOs,~- O Sr. Senador· Severino :vieira 
não declaroü' •que houvesse ouvido o nobre Senador no comeco 
daquella sessão. A ma teria tinha sido estudada anteriormente. 

O Sn.. l:liNHEIRO !VlÁcHADO - iE' um equivoco. 
O SR .. Ru'Y BAilB;DSA.- ... a ma teria tfnha. sldó objectp de 

.exame na v espera. . · 
· · O Sn.. PINHEIRO iVL~cH,illO- De outros,. não do Governo, 
como o Sr·. Seabra diz falsamente. . 
. O Sn .' RUY BAilBOSA- O telegramma,· esta manhã lido 
por mim do Sr. Dr .. José Joa.quim .Seabra, demonstra. que, na 
vespera, já era· conhecida a resolucão que 1'icára combinada 
entre os amigos do Governo, afim de aprese!;! tarem no dia' 24 
o projecto ·de amnistia. . ·. . 

l ·•' , . I . 

O SR. IJINHEnio lVL\CHADO-IPeymitta!me dizer que é uma 
inexactidão. Contra essa afi'irma.cão se levantam flagrante
mente os factos.· Já affil·mei a V. Ex., em aparte que o Sr. 
D1·. · Sabi'no ·Barroso, •Presidente da· C,amara dos Deputados, ao 
,vir eu para o Senado, . onde V.' Ex. já se achava na tribuna,.: 
combinou oommigo intervirmos para combater essa m.edida; si· 
alguem tentasse apresentai-a. · 

O Sn. · RuY BÀRBDSA- ,Os apartes. do nobre ·Senador 
tendem a reduzir esta questão a :Uma verdadeira Babel. Com
preilende o nobre Senador pelo. Rio Grande do Sul -que eu não 
posso· condemnar, como e;xpr:essão desprezível, os depoimentos 
de 'homens 1que representavam na politica e no. Governo, du- · 
rante aque!la época, papel tão eminente como o de Ministro de 
Estado. · · 

' • I, 

0 SR. PINHEIRO i\oLI.CHADO -Não estou dizendo •que seja 
desprezível a affirmacão do Sr. Seabra. Estou ponde· em face 
daquella afí'irmacão .. um facto inconteste. . . 

' . ' I 

·.(*)·Este discurso não foi revisto pelo orador .. 
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O .SR. oltuY BARBOSA- Despr•ezivel é aquillo que· sê des
pt•eza, ruquillo que não merece consideração, aquillo que não 
serve de elemento para a solução de. um. a~~umpto 'íJUalquer, 
sobre o qual pendem questões. · 

o Sn. \PINHEU110 1\lACH.w.>o- Nesse sentido acL:eito a recLi-
1ficação. . •·· 
· (J Sn~ /RUY BARBOSA- Ora, senhor·es, <:ompreUJendem. 
VV. EEx., collocando-se na posir;ão de ,juizes, as difficuldades 
cm que iCJUalquQt: espírito se ac'haria ante a'ffirmar;ões oppos- · 
tas. corno estas: uma do chefe do partido, do homem do alta 
posição na· politica .e influencia, como o nobre Senador pelo 
tRio Grande :do Sul: outra como a do Sr. Seabra, membro do 
Governo que entãq· administrava o paiz. .~ . . · . . 

O S1t: PINHEIRO i\IACHAno-Perdôc-me V. Ex.; não ha· 
-affirmar;ões que se choquem em frente de um i'a~ 1que consta 

· dos Annaes desta Casa e do testemunho de V. Ex., de ter eu 
occupado· a tribuna; oppondo-me ll medida por V. Ex. apre-
sentada. · 

·O SR. RuY BARBOSA-. S1·. Presidente, r.\ necessario .que o 
nobre .Senador me deixe dar dous passos sesutdos, porque não 
posso dar nenhum que não· se;ia. interrompido. O nobre se
nador hn de ficar satisfeito. Não quero . occultar nenhum do:. 
uumento dos. ,que S. Ex. parece estar ·convencido de ter eu 

.. interesse em esconder. iDesde já declaro que em toda esta de
monstração não me refer'irei a um facto, ao qual não junte 
immediatamente u prova documental, prova- bebida quasi sem
pre Iios Annaes ;desta Casa; cu;ia leitura terei ·a honra de fazer 
aos nobr·e Senadores. E •quando eu arti(lular alguma propo
sição de. facto,. sem juntar-lhe o documento correspondente,. 
1'ica autorizado o nobre Senador a interromper-me para pedil• 
esse documento. . . . . 

0 .SR. PINiiEIJlO MACHA:OO-tPOis 'então me utilizo desde 
,iá desta autoi-izacão. · · 

:Q SR. nu.Y BARBOSA.:.... Eu estou em uma· demonstracão e 
não om um dialogo. O nobre Senador ,quílr' que cu siga o seu 

~ caminho; Eu tenho tracada a demonstracão do' ~heorcma. Dei-
xe-me concluir a demónstraoão ·e no fim' refute'-a. · 

0 SR. PINHEIRO MACHADO- Seja e lia qual fôr, creio :(JUC . 
. V. Ex. 'não poder•ú eliminar o facto de ter eu occupado a tri
buna contestando o nobre Senador. •· 

O SR. RuY BAíteOSA- 'renha paciencia o. Úobro S'onador, 
eu não lenho necessidade de occultar este· !'acto, nem nenhum 
-outro. · 

O SR. PINHEIRO 1\IAcH,\oo-Estou maraviJihado com o os
.l'oJ;ço de V. E;X. para . eliminar um facto. · 

O SR. RuY BARBOSA- Sr·. P'l'esidente, si V. Ex. me ga
r·ante o direito de continuar: a expôl' as .minhas idéas eu pro-
seguirei. · ·· · 
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b SR. fiuy BAnBos.l- Quando um geometra se ach~ deante 
de uma pedra, eom o giz e a espqnja, p!'ocuraudo fazer a de
monstmc;ão ele .um theorcma, o .si a cada uma das suas pro
posit;ü·es, a cada uma das suas at'fiT·mativas, se lhe oppuzerem 
uma interrupção, :é< claro ICJUP. a dcmonstmção não se chegará 
a concluir. · ·' · . 

~ 0 SR. PINHEIRO 1\>LICH:ÜJO ~ N1i0 darei mais apartes a 
V; Ex. 

O.SR. RUY BARBOSA-Eis a.minha situação. E para sa
tisfazer o nobre Senador comec.arei por fa~er solemne as duas 
doclaracões, nas quaes S. Ex. se acha rJmpenhado; uma rela
tivamente a 11\im outra réJati\.11 ao nobre·. Senador pelo !Rio 
!Grande do Sul. A relativa á minhá pessoa é a de que defendi 
a· amnistia, sustentand'o que a considerava necessaria, susten
tando .que no meu entender o ,Govemo naquella situação não 
possuiu. element.os dai·a vencer a revolta naval. 

0 .Sri. VIC'J10RINO i\ION'l'EJRO -E pensava muito bem. 
' . ' I ' 

O SR,' •Rm: BARIBOS,\ -Eis a .primeira affirmaoão iJUC o 
nobre Senador pelo Ri() IOrande .do Sul me considerava inte-
ressado em occultar. · · 

O $R., P.INHI>IRo MAcHwo- Não ha tal; eu nunca declarei 
que V. Ex. se interessava· em occultal-a. · 

:0 SR. RuY . BAimosA -.::.IP'edôe~me V; Ex.; não 'foi isto· 
que 'V:. IE;x. o outro dia ·repetiu, eu. vou j1l Juntar o 
dooumM~. · · · · 

. ' ',{1 I ' ' 

. Quando, ho,je, no meu primeiro discurso, chamei de. chi- • 
neza a· artHharia do nobt•e .. Senador, nfto foi pOL' querer me..: · 
uoscabar, foi porquli! · a . sua artilharia não atirou. O ·nobre 
ScnadflJ' prometteu ·documentos e. não os e~hibiu. · · 

. . 
O .sn. PINr-mmo i\IACH:~oo......:. Agor;a é que V. Ex. est<í. em 

con'l.radicc:ão com o que. diz . 
. ·o Sn. RuY BARBDSA-'A:ffirino a V. Ex.· que as minlias 

armas não são Ii\: artilharia de grande monta, p'icapáo, talvez; 
mas com p'ica1Íúos · tnmbem. si. tomam canlhõcs, desde ,que elles 
não atiram. ·Ora bcn1, dizia eu, .interrompendo o outro . dia 
o discurso do nobre ,Senador, minha õpinião como ostti. no dis-
Cll!'SÓ é o seguinte:. . · · 

" 

. ~ 

« O .SR. Uuy !BARBOSA- Est.ou convencido de que o 
Governo não dispõe de meios para combater a revolta.l> 

Mas ao mesmo tempo dizi~: · 
. · «.Si o Goyerno dispõe desses meios, deve comba-

t.lll-n.:.> · · · · . · 
~\o que retrucou o nobre Senador pelo Rio Grande 

do Sul: ,' · · 
,«O SR. Prnamno liiACHADo-V •. Ex •.. está equivo-

' 

• 
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' . 
e ado. v. Ex. não disse isso: V. .Ex. falta ai'firmacões 
peremptorias. V. Ex. affirmava· que o I G'overno não 
dispunha de meios e que, em tal caso, a medida era a. 
amnistia.» 

Ora bem; é precisamente isto o que acabo de affirmar, e 
Que o nobre Senador acaba de contestar. · .' 

' . o Sa. PINHEIRO MACHADO- o que é que v. Ex. acaba 
de affirmar? . 

<O Sa. RUY BARBOSA- Senhores, eu ictisse •que havia duas · 
proposicões ,que · iam ficar por mim aqui solemnemente for
muladas, para que o nobre Senador não continue a me .iulgar 
inter•essado em occultal-as. . 

• . ' # ' • ' ' 

A primeira proposicão era relativa a· mim, isto é, a pro
posição de que eu sustentei a amnistia considerando-a. neces
sar-ia, al!egando •que no m'eu entender o Governo não dispunha 
do meios para yencer a. maruja revoltada.· 

0 Sa. PINHEIRO MACHADO- Dá um aparte. 
:0 Sa. RuY BARBOSA- Ou eu me sento, Sr. ~residente, 

· ou V. Ex .. me garante a continuação do meu discurso, Assim, 
não é. passivei continuar, V. Ex. não sabe o que eu quero 
dizer. Não interrompa o meu raciocinio. Assim é impossível·, 
nãó posso continuar. · · · . . ' 1 · • 

0 Sn. PINHEIRO MAC!i:ADD- Dá outro ~parte. 
O SR. IRUY BARBOSA - A segunda proposicão é esta. · O 

nobre Senador pelo nio Grande •do Sul combateu no primeiro 
• dos' .seus dous discursos a amnistia. Eis a proposicão. 

· Não tenho, portanto, interesse. nenhum em subtrahir aos 
Annaes o facto de que o nobre Senador •houv.esse combatido a 
amnistia. ' 

. Q SR. PINHEIRO MACHA.DO :__'(V. Ex. pó de ter a .. certeza 
de que combati, e póde accrescentar 1ijue eu • a combati por, 
julgai-a inopportuna n? momento. . · 

O SR. RuY BARBOSA- V. Ex. deixe-me, Pelo amor a Deus, 
couLiriuar a minha demonstracão. · • . · . ' . 

' ' 

0 SR. PINHEIRO MACHADO -!Estou indo em auxilio de 
. V. Ex. I 

O SR. RUY BARBOSA-'Não está vindo 'em meu auxilio; 
·V. Ex. está me impedindo em absoluto :d'e 'desenvolver um 
l'aeioeinio. Não ha demonstração sem argumentação. E' uma 
-Questão de facto, e .quando venho dizer -que me proponho 
simplesmente· a articular :ract.os documentando-os ·com provas 
authenticns,. não 11a razão nenhuma para me interrompeJ•em. 

· Si o meu reoiocinio fôr inexacto, tanto mel'hOI' pn,ra o nollro 
Senadorf. que poderá desl.ruil-o mais facilmente ... 

Eu Já mostrei 1que o raciocínio nflo é inexacto. · 

,I 
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Esses 'são dous ca'stellos em que se firmou o ultimo. dis
curso do nobre Senador, discurso de tres dias. A essas duas 
proposições, se responae; primeiro, quanto. á minha poei~ão 

.no debate em que· defendia a amnistia, sim. Advogu~i a 
amnistia como necessaria. Sustentei a. amnistia por entender 
que o Governo não dispunha de meios para vencer a revolta; 
mas não sustentaria a amnistia, não proporia a. amnistia, si 
eu pudesse ·imaginar que. o Governo dispunha d,. meios para 

. vencer a revolta, si eu pudesse imaginar que 0 Governo do 
paiz. não queria a amnistia. 

Eis a respo·sta á primeira proposição, concernente á mi
nha pessoa. Ag-ora, quanto á proposição r~lativa .s.o nobre 2e
nador pelo Rio Grande .do Sul. sim, é verdade que o: nobre 
Senador, no seu primeiro discurso, pronunciado na sessão de 
2-1 de novrmbr,o de 1910, combateu .a amnistia. mas o que . 
S. Ex. combateu foi a amnistia condicional, no falso, no 
erroneo prestipposto de que o projecto por mim apresentgdo 
a pedido dos membros desta Casa, que o nobre Senador pela 
Bahia, Sr: Severino Vieira, representava,. no erroneo pre
suppostO de qu~ esse projecto concedes.se. a amnistia incon- · 
diciona,, J que o projecto concr:>di:- era ;uJtamcn.r amnistia 
condicional como era defendida pelo n 1Jre S•nAdor, era a 
amnist.n •ubrrdinada á clausula .!e. qu.~ os mrHJ'jos revol
tados depuzessom primeiro as armas rebeldes. . 

'De manei·ra qt\e, em ultima. analyse, ·o discurso do nobre 
Senador é co·mo si não existisse nos Annaes, pur parece!' á 
primeira vista que esse discurso comba•ia o projecto apre~ . 
senta-do por mim,· quando estava de accllrdo. com o meu pro-
.jecto. · 

o Sn. PniHEIRO MACHADO - Não apoiado. 
O Sn. RuY BÁRBO~A - Vou ler o que V. Ex. dis9e. . . ' . ' . 
0 SR. PINHEIRO MACHADO -r V .. Ex. lá encontrará que 

êu combati a amnistia, declarando que não comprehendia 
. que se offerecesse uma medida de. perdão 'áquelles que nto 
tinham declarado que se . submett1am ao poâer · legal. Isso 
const:1 do meu discurso. E' cousa muito diffcrcnte. 

o Sn. Ruy BARBOSA- Onde. está a differenca-? · 
o Sn. ·PINHEIRO MACHADO -·E'· substancial. 

' ' O Sn. · RuY BAri!ltJSA - Ou eu não sei o que é ~ubstancial, · 
ou a pa mvra não se applicn ao caso. 

O 'sR. PINHEIRO MACI>ADO - ,Naturálni~nte. sou eu que não 
~e i. · · · · . 

·. O Sn. RurBAnBosA ...:.. 'V. Ex. vê, Sr. Presidente, que cu 
nrm posso eoncluir uma oracão .. ,. . · · · 

o SR . .PlN}IEIRO MACii:ADO - v. Ex. pó do concluir todas 
as oraçi:rs todas as ver,es que não estropiar o meu pensa~ 
menta. 

,. 

.. 
·::. 

. ···., 
" ' . ... 

' 
' '·'' 
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·o . Sn. nuY BAnBOSA -. S1·. Prseiclgnt~, pcc.o n V. Ex. 
que me g-~rnnta a pnlavl'a n que icnh.o clll'~Jto. Acaba o nobre 
81madoJ' (ii) neeusar-me ele ll1c e:;Lar esi.J•opttlnclo o pensamento. 
V. Ex. r: todos os C[t'ie riqn.i eslito sfto testemunhas ele. que eu 
~ou i11r:apnx dessa iHr.liE;nidarll), ,, que dnlla não ]ll'cciso pm'n a 
rJrmons:;·n!:~o eabal do que estou afl'il'ilmndo, pm·quc nao ne-

. eessiLo rle pi'OYn trm·;s completa elo !]uc ns palavras que acaba 
de pro/'~1·ir o nobre Senador. · · · 
. O SH. PTNHllrno M,ICHADo.- V: Ex .. nos apal'tcs que me 
dava r.or.tinuamenLc, contestando as minhas at'fil·mar,ões, adul
terava· ou nfio o mr.<l prmsamon to, pcl'tmhundo ü sequenci:u. elo 
meu rne.i.oein i o. Eu nfio procuro farer isso. 

' ' . 

O SR. HuY B.1nsosA - .Fie o snbenclo, Sr. PreRi.denLc, que 
1:0ntesta:• ,n;; [ll'O]'JOSiÇÕCS de llll' ÓL'arJor Ó lÍdUJtC'I'Ul'-]hà O pen-
samenL'J. · -

Dizir. eu. Sr. Presidente, repito e repelirei, emqun.nto. 
tiver ch:anlc de mim ns provas com que possa autorizar ns 
minhas afl'ir•malivns .-nepil.o. O qne o nobre Senador susten
tou aqui. dizia eu, ~· 'qull não podia dar o seu apoio sinão :i 
~mnisl.ia condieionul, isto f1, Ri:.ilo áquclles que ,i,á houvessrm. 
deposto as a!'lnns. Não foi isto que fl\l dissp, c não R isto o que 
o nobt·e Senador acab. dr: diZr.r que tinha dito? . 

Quai n necessidade ele e~tropiar pensamenlOH ·? 
. O S!l. PrNHETHn ~.L\cr-uno - Hn equivoco. V: .Ex. propu

nha n ~mnisl.in desde que os rr.volt.osos ·abatessem ns armas. 
' ' ~ . 

O. Sn. RuY BAnBoSA - T~to, ·senhores, isto então não 6 
nmnisti:t conrlicional ~· 

O Sn. PINHE1110 MACHADO - Não es-tou contestando que 
fosse condicional; mas eu propunha qur qó S·r eonr.odcRse a 
ninnistia aos rebeldfls depois que elles 'tivessem deposto as . ' / ' . 

O Sn. RuY R\nBOSA l~OJ' mais que achem , diffe.-
rr_:nça, .Gu me rese~vo o direito ele demonstrar· que difft>rencn 
.nao extsLe. E clopOJS, (, escusado ma estar a embarg-ar o pas~o. 
pOJ•que eu vou clem,nsLrar que a amnistia foi o(ferer.ida aos 
r•cheldos. em nome do corpo legislativo antes que ellr.s tives
sem deposto as armas. · 
. ÜI'O bem. Ta eu dizendo e repito - por . que não me 

canso de repe-l..k. quando estou possuído de s~nf.imcnto de 
estar cumprindo o meu devei'. 

. ' ' . / 

.o Sn. PINHll!Ro MACHADo - Isso· todos· nós estamos.' . · 
: O S1:. Ruy RIRBÔSA-'- Pois os que t.eem esse sentimento' 

devem n.Judal' os outro~. que igualmente o t:r.em r ·não em-
ba l'ill)a l-os. · , · 

A nmni.~tin era tilo condicional em um caso quanto em 
outro .. Pmtwamcnte: 0m ult}ma nna~ysl:', _tanto faz declarar, 
em lei, que a ammstla seru ·c.oncedlda. aos rebeldes, ass.im 

' 

'' 

' 
' 
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que. elles lia.inm .deposto as al'mas, como aguardar que olles· 
llaj am de·posto as armas, pam eonccdel~a. Em um eomo em 
outro caso, o pensamento é o mesmo, a condição ó identica;. 
n. do n:io ~e pcr·mittir que a medida de clemencia, chamadn. 
amnistia, se estenda ü.quelles, que ainda .e~tão de armas em 
punho lutando eon Lra o Govet·no do seu paiz. · 

1 :\las todas essas, ob,jec,:ões ou impecilhos vieram antes 
que ou houvesse começado a minha clemonstracção, ·quando ou. 
como(:ava apenas a estabelecer as preliminares da dr..monstração, 
que o Senado va;e dar·-me a honra de ouvi!·· se me quizer honrar 
com a benevolencia de sua attenção ., ' · 
. Comeeami pela proposição concernente áo nobre Senador 

pelo Rio Grande elo Stü- isto é, .pela proposioão relativa (t 
J:cspousabilidade do honrado Senador pelo Rio Grande do Sul, 
quanto á amnistia. Claro está, Sr. P.residente, que procurando 
mostra1· a sua corresponsabilidade nessa medida, não ha .. de 
minha parLe, nenhuma depreciação, nenhum desaire, por mim 
arguido aó honrado Senador, visto como, com isso, nilo faoo 
sinüo colloeal-o no mesmo plano em cjull estiveram todos .os 
rnembr·os desta Casa, inclusive eu proptio, de accõrdo na sus-
tentaefw dessa medida o • • ' • • • • 

Tenho, portanto, o direito, emquanto encontrar motivos 
que me alimentam nesta. convicção, de sustentar a coparti-

- eipação do hdbre Senador na amnistia que n6s p.ropuzemos, . 
que n6s discutimos e que nós votamos. Vou dar, successiva~ 
mente, os moLivos da minha convicoiio', um a um, mostrando 
a relação em cada um delles, a base em que ella se apoia. 

. A primeil•a consideração em que ·para isso me· fi•rmo 6 
a' declaracão que hoje agui principiava a ler, fo.rmulada nesta 
Casa pelo então Senador bah i ano, o· Sr: ·.eeverino Vieira. 

O Sr. Severino Vieira, respondendo ao discurso do nobre 
S•'u'adtor· pelo RiO' Grande do Sul, dizia: . 

. . . I 
«Lamenta que o- representante do Rio Grande do 

Sul .não estivesse ·no .Senado na hora em que tomou 
, sobre seus hombros · a ardua tarefa de redigir o pro~ 

jecto de amnistia aos rebeldes da llossa ma1·inha dé 
gue-rra; si· o 'l'er., foL-unicamt!nt~t por conhecer as di'S~ 
posições no nobre Senador pelo .Rio Grande do Sul e 
í.le outros prepondm·antr.s Yotos nesta e· na outra Casa 
rlo Congresso. » · · .. 

Si o .J'hz, dizia o Sr. Scveri~o Vieira, :foi unk~mentc p:ela 
mzão de conhecer as disposicões do <h.obre Senador ·pelo Rio 
Gmnde do Sul a respeito desse assumpto, isto é, evidente
mente por .saber que este projecto se achava de accõrdo eom 
as disposições do nobt·e ·Senador pelo !li o· Grande do Sul. 
~~a~. continúa o Sr. Severino Viei•l'a: . 

«-Diz que a ol),jreccão levantada pelo seu eminente 
amigo e chefe, Senador pelo I:lio Grande do Sul, nüo 
tem procedencin nos tt!rmos em que estCt formulado 

'o proj oc to. » • 

. . 

.. 
··'· ' 
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VV. EEx. vão vêr porque não tinha ]lrocedencia. Pela 
mesma razão porque estou agora. dizendo que não ha diffe- . 
renoa entre as duas maneiras de ser condicional a amnistia. · 

I 

«Não tem procedencia a obj eccão' levantada pelo 
nobre Senaàoi' contra o proJecto », dizia o Sr. Severino 
Vieira, <: porquanto, só será effectiva a amnistia de
pois . da su])missão dos insurrectos :i autoridade consti
tuída. Nessas condições o seu projecto na,da mais é 
do que a traduc(~ão da promessa do Sr. Deputado José 
Carlos· de Carval11o. Nem de outra sorte poderia ser 
feita a promessa por um membro do Congresso Na·-
·cional. ) . · · · · 

Ora aqui está, senhores, um depoimento que não sei como 
· se poderá deixar de tomar em consideração, e tomando-o em 
considera~.üo. não· sei como se póde manter a affirmativa da . 
Irresponsabilidade pretendida pelo nObre Senador cm Relação 
á amnistia. 

0 Sn. PINHEIRO 1\fACHADO- 0 projecto , do· Sr. Severino 
Vieira, sobre o qual fomos ouvidos, inclusive V. Ex., ·eu não 
contesio. · .. 

O Sn. RuY BARBOSA--" Por que me interrompe V. Ex.? 
O SR. PINHEIRO MAcHADO- Quero. avivar um ponto es-

sencial. . · ' · · · · · · . ~ . ' 

O Sn. RuY BAnBOSA ~Mas, ninguem pó de ccpisiderar duns 
idéas ao mesma. tempo. 

O Sn. PINHEIRO M,\crrAno.....:... Eu quero aclarar a 'declaracão 
do Sr. SeverinO Vieira. · · · · · · 

' ·~ ' 

!Nós não recusavamos a am'nistia aos revoltosos, mas .só 
l]ueriamos concedei-a depois de depostas as armas. . . . . 

O Sii. RuY BARBOSA -10 Sr. Severino Vieira · arl.iimlou 
· :i.qui diversas )}roposiç.ões. Começou declarando· que ·só for- , 
mulára o projecto de., amnistia. unicamente por conhecer a 
disposição do' nobre Senador nelo Rio Grande do Sul. Depois 
passou .a mostrar como o discurso do nobre Senador pelo 

.. Rio· Grande dó· Sul, suppondo estar coml:)atendo a amn.ist,ia, 
outra •Cousa não era sinüo a defesa das idéas nelle sonsubslan-
ciadas. · 

• ' I ;I 

· O Sn. Prnru:rno MACHADO- Na opinião daqu;elle · illustre 
politica e na de V. Ex. . · · . . 

. o Sn. RUY BARBOSA- Mas. senhores, eu ,i :i li trechos ! Eu 
não estou oecultando cousa nenhuma. 

O Sn. PINHF:rno MACHA no- Ninguem contesta. 
· O Sn. Hu; H.~IUlOSA- r~u não estou promcLtÍmdo 

rmmentos para não lei-os. 

' . 

. 
ler do-

. 
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0 SR. PINHEIRO MACHADO- Aquelles que eu deixei de •ler 

foi devido ás successivas. interrupções de V. Ex., e a sua leitura 
melhor fundamentava a minlla argumentaoão.. , . ' 

O SR. RuY BARBOSA- O nobre Senador declarou solcmne
mente que não .lia, porque niío queria fatigar a attenção do . 
Senado. Ahi está isso no seu discurso, si a minha memoria não 
:fa·Jha. Dizer que não leu porque o inhibi de ler é affirmar 
contra ~ vc~dade conhecida por tal. 
· O, SR. PINHEIRO MAcr.fADO- São outros documentos. Mas 
esse a que V. Ex. se refere, co_mecei a ler e não conclui: 
. O SR. RuY BARBOSA___; :!\Tas que é que o ,nobre Senador 

quiz dizer e não disse, quando· fallou tres dias e poderia ter 
falindo quatro ou cinco se· lhe approuvesse? · . . . .. 

. 0 Sn. PINHEIRO MACHADO:_ 0 Senado todo foi testemunlla 
das. interrupções successivas com que V. Ex. entren'leiou o 
meu discurso. 

· · O SR. RuY BARBOSA:- Autorizado pelo interesse que V. Ex. 
manifestava neste sentido. · · .., · ' · . 

' 0 SR. PINI-Ill!RO MACHADO-. Posteriormente. 
O SR. RuY iB.~naosA- v. Ex. tem sempre um anterior

. mente, um posteriormente, etc. 
0 SR. PiNHEIRO MACHADO-:- E é necessario, quando se 

trata com V. Ex., de ter guarda 'dos .dous lados. 
' 0 SR. Ruy BARBOSA- Quando se tratá' commigo, não é 

necessario sinão aquillo de que se precisa quando se trata c.om 
qualquer homem honrado ... · ,-

Eu pergunto it V. Ex., Sr. Presidente, o que é pre'Ciso para 
que eu possa cumprir o meu dever, nesta Casa, sem" o risco 
de ser insultado? 

o SR. PINHEIRO MACHADO- Insultado, nunca !. v. !E ::r. 
acabou 'de atirar uma proposição que me é offensiva. · · · 

• . O. SR. RUY BARBOSA- Qual foi a proposição offensiva? 
. O SR~· PiNHEIRO MACHADO- Quando V. Ex. de.clarou da 

trrbuna.:. . . . , . 
O SR. RUY BARBOSA- Que V. Ex. tinha sempre um ante- . 

r·iormcnte e um posteriormente? J . 
. Ora louvado se,ia Deus r· Louvatlo se,ia Nosso Senhor Jesus 

Christo ! Heatmente, nfío valo a p:ena en,elhecer e ser Senador 
prtl'rt ouvir dessas ! · · , . . , . 

O Sn. PJN:rmrno 1\fACHADO- Nüo hn achincn.lhe maior ! Eu 
.iú sabia que V.' Ex. declarara que vinha aqui tomar um chá 
de (lm•fo. , - · _ 

o' Sn.' RuY B,lnROSA .:_E' ment.ira r! e quem o disse ! E' men
tira do informante ! E' mentira crnssn e estupida do infor-

( 
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muq!r, (JUt'lll quer ·que .se.ia e !I e ! Nfio conv.er.sei ·com ningucm, · 
não empreguei a cxp1·esão aluí de oar(o,, nem outra equivalente 
a e:~ ta. 'fenho, no meu espírito cousas mais serias, para estar 
fiir.endo destas .habuzciras. . . .,· ' . 

O Sn. JlrNHEu1o l\tlcH,IDO- :Esta noticia i:: !Jogou ao· meu 
conheciment.o. Pique sabendo V. IEix. que mais de um collega 
nosso sabe disso. · 

· O SR. RuY · BARBOSA- Não venho tomar chá · de' oar(o, 
venho cumprir ·o meu dever. Fui oí'l'encliclo, desafiado... · 

. ÇJ. SR. PINHEIRO i\[ACH;\00- V. Ex. não foi desafiado. . 
O SR. RUY B,\RBOSA - .. : posto na berlinda durante tres 

dias eonsecutivos. Venho, pois, produzir a minha defesa e, 
· nos primekos passos, r·ecebo um~ série de aggressõcs, ~ . , · 

O SR .. PrNHEJRO ill.ICUADO.,.... Quem estti aggredindo ó V. IEx •. 
o SR. RUY .BARBOSA-: .. ··cada qual mais violenta no pro

:· posito de me levar a não cumprir o meu· dever. Elle ser(~ 
cumprido, quaesquer que sejam as ·consequcnJ()ias. Hoei fl!) 

• eurnpril-o. A minha· voz h a <fie che·gar, aos ·ouvidos da Naoão •. 
O Sn. PrNHErno · M.lcH,Ioo- v. Ex. sa.be qu1e todos nós 

somos solícitos em ouvil-o. · -
' 

o SR. RUY BA~BOSA-Eu não recuo no' cumprimento das 
minhas obi·igacõcs c, alo os ultimas mDmentos desta sessão, 
emquanto não . tiver acabado ele dizer _aquH!o que ri minha ,:'· · 
consciencia me 'im!'ÕO, a 111ão ser ·que esta casa inteira se levante 
c me declaro 'incompatível com os no-bres S!lnadores, a não .ser 
que V. Ex., Sr ... Presid~nte me dê ordem .ele ·calar, para que eu · 
eomprehenda que não tenho mais Jogar 'neste reeinto, hei de, 
nL6 o 1'im, cumprir o meu dever, •com a. mesma .confianca e 
seren id'ade cam · que costumei, como si estivesse deante ide 
amigos, discutindo familiarmente uma questão em que não 
houvesse temphstadc. · · · .. 

' . ' ' ' 
Appello para· a consciencia dos nóbres Senadores para · 

que si SS. EEx. não quizerem dizer, ,julguem dentro em si . 
mesmos, si. ha .oz·ador, .si ha .parlamentar .. por mais ex~eri- • 

. montado que se,ia na tribuna, .capaz de concluir um discurso, 
estr-nder uma• demonstraçã-o, de api·esentar e discutir provas 

_-.-cm eil•eumstancias como esta -que se offerece ao meu· caminho, 
· J)ara niio ·me deixarem enfiar duas palavras successivas,· sem 

uma inlcrrúJlCJão violenta, a·B'gressiva e ferina. . · 

O Sn. PINHEIRO -llíACHAoo- V. Ex. distribue a justica com. 
·mui ta igualdade. · 

' . 
O Sn. Jluy, BARBOSA- Bem sei que sou um inimigo da 

;iust.ica, sou ou o que Lenho vivido a atjrar-"mo contra .el!a. 
O SR. PINrmrno ii.LICHADO- Pelo menos agora, criando uma 

situaçüo di! ferente da_quel!a que lhe destinam." . . . · 

•· 

/ 

I 
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O :sn. Rt:Y BAH.nosA .;_ üh !, Sr. Presidente I Di:ga-me V. Ex. 
qual <1 a sit.uaoão do privHegio que eu ·estou solicitando para 
a miuba pessoa. 

O S1i'. PINHEIRO ?tÍ,ICHADo- De !aliar e não ser contestado.
O· 811. RuY BAI\BDSA ~ Senhores, us contestações nunca 

deixaram .de ser permittidas. 
. · O Srt. PINHmno i\tAcHADO:...... Direito que ·v. Ex. ·tem usado 
com abundancia. · ' · . 

O SR. RuY BARBOSA- Não é ver.dade, não costumo usar 
clessrJ direito. Fil-o nos uHim·os dis•Dursos do nobre. Senador 
IH!lo cn1:acter directo ·e violentamente pessoal que· elles assu
miram •contra mim. I<'il-o po!•que · cada uma das suas pro
posições era uma estocada contra o meu pobre nome, a minha 
co!Jerencia, a sinceridade das minhas cónviccões1 que em ~o 
e tantos annos de. vida publica· nunca puderam chegar a ser• 
desmerecidas em luLas de outi•o valor, e que eu tenho, po.rtanto, 
o .direito .de conside.'!:ar bastante solidas para as julgar capazes 
de. atravessar essas restingas. · •, 

O Sn. PJNFIEJHO 1\Lú:HAno-tEu· .sei bem a desvalia da 
minlía.act;ão; não ú ne~essario que V, Ex. a ponha em relevo. . . . 

O SH. RuY BAnnosA- Desvalia do nobre Senador ! O dono 
t.lo Brazil, D arnitl'o_ desta terra, o chefe dos chefes como jú. 
lhe ch~mava o "sr. Quintino Bocayuva, o homem que põe e 
dfspõe d,os governos, que -os faz c desfaz, o. homem dea,nte do 
qual nenhum interesse póde se manter sem o seu honeplacilo. 

I . , 

. O Sn. JoJo J~mz AJ.VES .;_O· hoinem pred'estinado a salvar 
este povo na phrase de V. Ex. · · 

• O Sn. Ru~: BARBOSA '-Acha. ainda pouco . o n~bre Senador· 
pelo Espirita Santo l 

. . O Sn. Jo.:{o Luiz ALVES,- Augmentei os· elogios. . . ' 

O Sa. RuY BARBOSA- Vão duplicar. as guardas, vuo au~ 
'e'Jllentar os destacamentos,· mas se em voz de dous forem vinte, 
em· vez de vinte forem duzentos, encontrarão' sempiiC: o humilde 
orador a ilumprir o seu dever. 

O Sn. PJNHE!Ílo j){ACHADO- Tanto mals que ú bem facH 
passar uma restinga.·, • · 

O Sn. 'RuY BAI~BOSA- Nem sempre. ·Quando o L~!·co ó 
bom, sim; mas. o meu, velho ·barco escangalhado. 

. . 
O Sn. Joio Lu1z ALVES- Não apoiado; sinceramente o 

(ligo_,~ 

O S1Í. lluY· BAnaosA- Ouviu o • Senado a dcclaracão do 
. S·t·. Severino Vieil'a, dizendo que si aprcsontára aqUJelle pro
jecto, era unicamente por .conhecer, sobre o nssumpto, as dis-
posicões do ·seu amigo e ,chefe. · 

' . 
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~fio ó Ludo, Sr. Pl'csidento, q unndo acabava de fallar o 
nobt'o .Scuaclor, Sr. i:iuvcl'ino Vieira, uccupou a tribuna ·o nobm 

. Somulor pelo Jliat·aultilo, de quem per;.o 1 iocuça para declinar o 
nome, o ::Jr. J\ilenclos de Almeida, que se exprimiu· neste~ 
[Ol'!UOS:. 

' 
<< Br. P•·esidente, foi com ba~lante surpreza que vi 

o nobre Senador pelo Rio Grande do· Sul oppôr, com 
sua palavm autorizada, duvidas ·sobro a opportunidade 
de um· assumpto que merecera o apoio do quasi todos 

·os companheiros de lutas que o reconhecem como chefe. 
J~nLretanto, acabo de verificar que S. Ex. laborou 

apenas cm um equiv-oco.~ 

Aqui está ·um outro, como eu, Sr. Presidente, e dos 
rnmnbros da maiol'ia, convencido como eu estou agora, de que 
não ó mais· do qu'tl um equivoco a pretenção em que estú o 
nobre i::lllnador• pelo Rio Grande do Sul; imaginando differenoas 

. entro a amnistia condicional corno elle ·a queria e a amnistia 
condicional como o projecto a formulava; . · · 

Continúa no seu discurso . o nobre Senador Mendes de 
Almeida: 

«Em primeiro Jogar ü proj•ecto não implica no· des
conhecimento do valor dos nossos bravos e decididos 
defensores de terra e mar que não se acham ao lado 
da ma.ruja revoltada. Trata-se simplesmente de uma 
questão de facto e que cumpre ao Con:;resso. como um 
dos poderes pubJi,cos, de maior responsabilidade, acudir 
de prompLo para que o Governo nacional fique· com
pletamente garantido e isento o paiz de uma mancha
enorme que o procedimento desses marinheiros acar
retou entre nós. 'rrata-se de uma mediga de caracter 
condicional. O Senado acaba ·êle ir. ·em auxilio da pa
lavra compromettida de um de seus membros que, no 
caracter de intermediaria patriotico do nobre· Senador 
pelo Rio Grande do Sul, e de outros preponderantes 
votos .desta e .da outra Casa, se fôra entender com a 
maruja revoltada.»! 

Espantava-se, pois, o nobre Senador .da impügnàcão que 
por parLe do nobre Senador ·pelo Rio Grande .do Sul ·acabava 
de encontrar o projecto, e mostrava como entre as idéas de
fendidas pelo nobre Senador pelo Rio Gr'ande do Sul que ágora 
está m!l fitando, e a que o projecto consignava; 'não havia 
dii'ferenca nenhuma. · , · · 
. Não é, pois, o intento mão <:!e estropiar Pensamento, mas 
a i'or~a da oyidencia .a que está obrigando agora a i'allar como 
o nobre Senador Mendes de Almeida i'ullava, em 1910 .. O que 
elle então dizia, o que dizia então o Sr. SeVlerino Vieira é o . 
que actualmente digo. Entre a amnistia condicional pela fórma 
do projecto, e a amnistia condicional pela fórma do. discurso 
do n~bre Senador pelo Rio Grande do Sul, nenhuma dit:ferenca 

' ' 
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real existe, porque cm uma rn·evaleco a idéa defendidíl pelo 
ilobl.'e Scnuclor, cm ouLt·u prevul uce a idéa eonsignada no pro
.i,ccLo. O rcsu!Lado é que u. amnisLia· se não l'Calizará emquuuto 
os rebele! c~ nfto houverem cloposLo as armas. De modo que eu 

· ])Osso eonclttit• ainda eom este subsidio historico, documental, 
aul.ltenLico, ol'l'icial, parlamunLur; ainda com este subsidio posso 
·cot•t·oborur a minha ãffirmar;ão de que a amnistia que o nobre 
:::ionudor pelo' .mo Grmtde desejava ora a· amnistia que uós 
pediam os nu pr·oj coto_ apresentado nesta Casa. 

O Sn. PJi:.nmmo . ii!ACHADO-- Na opinião de V. Ex. e de 
uuLt·os illustres co!legas meus, mas eu sempre sustentei e sus-
tento que as situações são compLetamente difl'erentes. · . . 

O SR. llm: BAHBOSA- Não CJUlll'O retrilhar e repizar cousas 
sobre as quaes jú procurei dizer o que sinto,· do modo· que 
a minha intelligencia me permitte. lüas o concurso dos dous 
nobres i::lenadores, um . pelo Maranhão, outro pela Bahia, che:. 
Jiados ambos naquella occasião pelo nobre Senador pelo Rio · 
Gr[lnde elo Sul, vem mostrar a procedencia da minha inter
pretação, vem mostmr que essa inLcrpretar;ão não é uma arma 
·de inimigo insidioso e falso, · vem mostrar que. ainda entre 
·os amigos de S. Ex., naquelles tempos, essa interpretação 
era considerada. como 'Xerdadeira, porque nenhum desses dous 
i::lenadores. eucontrou uma contestação, um «não apoiado» no 
seio desta Casa. Foram ouvidos ambos com attencão e o . 
silencio sinão com o apoio explicito daquelles ·que os es-
cutavam. ·· . . · 

·J\!as não me contento, Sr. Presidente. Agora vou ler ao 
Bona do as palavras". do proprio nobre Senador pelo· Rio Grande 
elo Sul, nó seu ultimo . discurso. Vou mostrar. como é S. Ex. 
quem com a sua voz naquella · occasião, autorizou a legiti
inidade. da minha maneira de entender, •COntra a qual se volta, 
com palavras tão impias; e com violencias tão desabridas. · 

l!.:ra o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul· que ·no 
mesmo dia 24 de novembro, no seu segundo discurso, assim se 

· pronunciava: 

«A argumentação desenvolvida por S. Ex.· (era 
a mim que se ll'eferia o nobre Senador) para justi
ficar o seu intuito e daquelles que subscrevem o meu 
projecto destruiu, o confesso, em parte as objeccões 
que tinham ofí'erecido á apreciação de S. Ex. e do Se
nado.~ 

· Destruiu ·em parte, confessava V. Ex., as objecções quo 
Lihl!:i ofl'erecido á apreciação de VV: EEx., e do Senado. 

c~: O : p.rojecto . é indiscutivelmente •condicional » 
(apoiados do Senado) • A amnistia só se poderá tornar, 
efi'ectiva depois de submissão por parte dos :rebeldes.» 

Este foi o ponto capital. rE' S. Ex. quem o diz, quem 
o reconhece, . quem o proclama. S. Ex, reconhece, confessa 
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e JH'ocluma que a amnistia .fol'llmlucla no pro.icetó satisfaziâ 
o ponLo capiLal das suas objecções contra esso projecto, ·por 
::i. Ex. aqui mesmo at·ticulaclas. Que me diz agora o nobre 
Senador? Que mfJ diz agora o nobre .Presidente ·do Senado'! 
Que me diz a essas oJ'fensas com que o nobre Senador aqui 
ha potw.~o, referindo-se ao modo •como cu enLendia as suas 
palavras, ousou dize!' que para estar junto de mim era preciso. 
t•er cuidado no modo como se estar. ' • · · · · 

' O Sn .. P!NHEJRO l\t\CHAOO- Peço a V.· !EIX. que continue u. 
JeJ• o meu dJseurso. · . 

O Sn. JluY · :BAHBOSA- Vou continuar. Acho que uão me 
exi;:;-irti que· o leia inteiro. · · 

O Sn .. llJNHEmo iiiACH.\DO -. Não o quero J'azer passar por 
esse müo quarto de hora; . · 
. 0 Sn. HU:i' BAIIBOSA- 0 quarto de hora Ó sempr13 !Jom 
quando a ~ente se vê. . • · . 

O Sn. PINHEIRO illú:r·Boo ~Em boa companliia r· 
O Sn. RuY BABBOSA - ... desfoi'I'aclo por aquelles mesmos. 

que nos ferem. . · . , , 
.. Bem. Dizia 'S. Ex.: « ,0. projecto é indiscutivelmente· con-

didonal. · . 
9. SR. PINimmo .MACHADO-:- Não contestei nunca que fossQ 

condiCIOnal; · . · · 
.O SR. RuY RmaosA-I(Con!'inua-ndo á l_eitnra.) .~amnistia . 

s6 se pode.r·{t toma1· eJ'fectiva: depois da submissão por parte 
dos rebeldes. Esse l'oi o pontp capital, dizia S. Ex. 

Quer dizer que, no ponto. capital, S. Ex. estava de accõrdo 
eom o projecto. . . · . , . · . 

0 Sn. PINHEinO MACHADO -·iE,sse CJ'a O ponto çapita•l ÍIO 
debate. , 

O Sn; RuY BARBOSA.:_E qual era o debate? Sobre gue 
ve!'sava elle, sinão sobr·e a qwestiio ... , . • 

O Sn. PINHEU\0 ~!ACHADO_: O: debate era sobre o ponLu 
cm que cu exigia ·que os rebeldes primeiramente depuzessem 
as .armas pura depois serem amnistiados. O projecto por V. Ex~ 
apresentado, concedia a amnistia, antes de terem deposto as 
armas. 
, ·O Sn. HuY B,\HBOSA- Eu não quero discutir os dous pí·o-

j ectos, o que eu apresentei e o do honrado Senador. . 
0 SR. PINHEHIO l\fAC!iADO -Eu ufío ap~·esenLára projeclo 

•algum.· . · 
O Sn. Rm: BMtBOS.\ "-Então digamos rmtre o proJecto, que 

apresentei o as idéas do V. Ex. O projecto do homndo Se
rJador~ ,era outro. Un:i projecto .póde existir .sem ser fomm-

' 
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• 
lado. Poü não ora um proj,~clo a of.l'erta de amnistia aos re-
beldes? . · . 

O Sn. PINHEII~O ~f.\CH.IIJO- Permitta-Y. J~x ... Parecc-1ne 
que no ParlamtJnt.o nilo p(oclc• havei' pro.ie·clos, siniío J'Oi'lnu-
Iados.. . · · . · . · 

1 

• O SH . .nuv J3,11mos.1- Healnwnt~. eom i.ss01 V .. Ex. deu-me 
um grande quináo. 

I 

O Sn . .P INJmn:o i\LICH.I!JO- !E.Ü estou longe de me ~uppm• 
eapaz de dar um qi.linúo a V. Ex. · . 

O 811. fiUY :B.IIlBDSA- Não lta uinguem ,que niio m'o po;;sn 
dar; mas não h a e;;tudante,. pO!' mais bronco quP se,ia, · f]ue, 
em eerLas maLerias, goste de levar quinúo. Sou um cstudanl•~ 
muito rélcs ,, a JH'OYa é que estou diseutindo um assumpto 
eom V. J~x. que não rJi;;eutiria com um nlumno m1•.u r V. Ex. 
nilo discutiria ·eom um alumno seu. 

· O Sn. PRESIIJ8"-''I'll.- JlJ•nyiJÍo a V. Ex. cjúe i1 'Joi·a do ex-
pcdienbe estú terminada. · 
. . . O Sn. HuY 13.\nsoso~- Peor, u V. Ex. que er.uJsulte o Se
nad'o sobre si me concede Jll'OJ'ogar;ão por meia IJOJ'U. 

(Submettido a \•otos 1; approvaclo o requet·imonto ·rio S. Ex.) 

O Sr. Ruy Barbosa (rJontintwudo·!-'- You wntinu:n·. não 
sómenLe ;na J'l>rma do pedido cJo•himi·aclà Senador. nw,; na :J'Mma 
do .meu ·proposito. nssig·nalo aqui. Vou continum· a lr!J: a 
di8curso .do hoarado Sr;nador. 

O Sn. Prxrmmn ?IL\CJLIJJO- Então nüó l'ieo devendo o 
obsCCJlÜO. A in l.c1:eão era an't;eriór ao mer.t pedido. 

O Sn. RnY J3>~HBDS,\- Nem Y. Ex. me dero eou;;u al~uma · 
nem .:u llw 'l'm·ia favot· nenhum. ~E' clnYer· dos rnomiH·ós eles tu 
Casa, :<l't:. cordatos corn seus collegas e niio lhes recusa1: nada 
que se.ia J•azoavel. 

«Esse .foi o ponto. capital- dizia S. Ex.; .ao que· inte-r·
l.'omreu o Sr. Cassiano do :\'ascimcnto- «PaPa Y. Ex. desd•J 
h ontem. 

:( ConNnú a li !ellu.M.) 

'«O Sl'. PinlwiJ•n :\!achado- Pru·r!r:<' que podenio;; 
realmente ·concil.iar a necessidade .da amtu·gm·ada· IIOI':l 
presente, com out.ros interesses não menos s•írio~. aos 
quaes, .iúmai~. devemos deixar de 7.elar. (Jlpoiado,ç,), · 

Nest.e momento o IJont'tlflo Senador comrnunieou a Casa, 
quo nr:abava dr. l'i!cnhoJ' a noticia ·de que os rei!Clldcs · havinm 
eapit.uladt?-enpit.ulat,:ão ,Cf,UI;! nüo .se orrecLuou l]~mnclo n So
moclo acJUI l'ecebeu a uotwm de que os r·clleld'!S tmhum aba o
donudo a .Juta. 
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· O SR. PINIIEIRO Iv!ACIIADO - Nesta occasião todos nós acre
ditamos que a capitulação se tinha dado. 

O §R. RuY BARBOSA _;_ Sem duvida nenhuma. 

«O Sr. Pinheiro Machado, annuncia que os rebeldes 
acabam de communicar ao Sr. Presidente da Republica 
que se submettem á autoridade legal. 

Vozes- Muito bem I 

Ci Sa. PINHEIRO MACHADO- Logo em· se ;;ui da o Presi
dente do Senado tambem recebia um radiogramma. 

0 SR. RUY BARBOSA- Continúa o Sr. Pinheiro Machado: 

. «Portanto, no· momento em que dirijo a palavra 
ao Senado· não subsistem mais as objecções que .. for
mulei quando, pela primeira vez, occupei esta tribuna. 
Junto, portanto, o meu aos esforces daquelles que apDe
sentaram o projecto de amnistia; não tenho absoluta
mente duvida em concorrer para que com a maior pre-
steza se restabeleça a paz na Republica, etc. ) . 

Eis, pois, Sr. Presidente, com os elementos que a sessão 
daquelle dia nos fornece, a apreciação do proj ebto de . que 
fui portador em confronto com as idéas de que era advagado 
o nobre Senador pelo Rio Grande do ·Sul. · 

Na opinião de todos então .aqui, menos S. Ex., e por fim 
nà opinião de S. Ex. mesma, entre o nosso projecto e a sua 
idéa não havia differença no pontcvcapi.tal •. 

O Sn. PrJSIIEIRD i'IIACHADO- V. Ex. p6de,accrescentar que 
eu declarei nos ultimes dias, quando occupei a tribuna que 
entrei em duvida si V. 1Ex. não attendia me.lhor os interesses · 

. da Nação naquelle momento, apresentando o, seu projecto. e 
pretendendo fazei-o triumphar, dando . a amnistia ainda com 
os rebeldes de armas na mão. 

O Sn. RuY BARBOSA- Ora, Sr. Presidente, si afinal de 
contas acabou o nobre Senador reconhecendo que, no seu ponto 
principal, as duas soluções coincidiram e se id'entificavam •.. 

O Sn. PINHEIRO. M-~CHADO- O que eu affirmêi foi que 
não tinha tido a iniciativa da medida. E'· isso que venho con
testando desde o com eco. 

O Sn; RUY BARBOSA-... e si por fjm acabou o nobre 
Senador votando comnosco o projecto de amnistia, que foi 
convertido em lei. • ; · 

· O SR. PINHEIRO .1\LICIIADO- Preenchida, aliás, a condição 
que eu reclamêi, qu,ando occupei a tribuna. · . 

0 Sn. RUY BARBOSA-.... e si :por fim, .preenchida ·a •con
dição que reclamava o nobre Senador, e que era a mesma · 
condição reclamada perante· esta .Casa a que S. Ex. deu !> 
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seu voto enthusiastico e interessado, ~i preenchida essa con
dição, o nobre Senador···acabou declarando que votava o nosso 
projecto, claro ·está que a sua responsabilidade está consubstan- · 
ciada, confundida, unificada na adopção dessa medjda. · 

O Sn. 'P.NHEmo J\IIACHADO -Na ado peão, não na iniciativa. 
O SR. RuY BARB0SA- Demonstraremos -depois este campo. 
o SR. PINHEIRO MACHAno.-E.por que não já? 
O SR. RuY BARBOs.-~._; Porque seguirei o caminho que me 

determinei. Não estou aqui · para receber imposições sobre 
qual o rumo que devo tomar. Seguirei o rumo que me fOr 
ditado pela minha intelli:gencia. · ... 

O SR. P.NHEmo JVIAcrrADo-Nem eu estou _jmpondo a 
V. Ex. seguir este· ou aquelle rumo .. 

O·SR. RUY BARBOSA-E' que V. Ex. emprega um tom 
imperativo: «E por que não agora h 

O SR. PINHEIM MicHADO- Pareceu-me opportuno o. mo
mento, tanto mais quanto uma questão . tem relação com a 

• outra. Foi · uma simples -observação que me permitti fazer. 
Não . me passou pela mente forcar V. Ex. a modificar seu 
rumo. 

O SR. RuY BARBOSA- A questão que. com esta tem relação 
immediata é outra, .e é por isso que eu não me adeanto já 
pelo campo em que prometto ao· Senado •entrar depois. 
A questão que tem relacão immediata neste momento é a offerta 
:feitil., sob a iniciativa do .nobre Senador pelo Rio Grande do 
Sul, aos marinheiros rebeldes · de serem amnistiados, si de-
puzessem as armas~. · 

O· SR. PINHEIRO J\IIACFIADO- Si depuzessem as armas. . . 
O SR. RuY BARBOSA- O que eu disse não é isso? V. Ex. 

está repetindo o que· eu disse. lEu disse: si depuzessem as 
armas, e V. Ex. repete: si depuzessem as armas •. 

0 SR. PINHEIRO MACHADO_.:. Perfeitamente ! E chamo bem 
a attencão de V. Ex. 

O SR. RuY BARBOSA- Isso ·não tem importancia nenhuma 
· para a discussão. · · · · · . . 

0 SR. PINHEIRO MACHADO -No meu ponto de vista tem 
importnncia capital. . . . 

O. Sn. RUY BARBOSA - Terá quando o nobre Senador vier 
fa!ller. a sua demonstração. A minha h a de correr com os 
elementos de que disponho. Ora! Entre dous homens que 
discutem entre si, querer um delles forcar o outro a argu
mentar com os seus argumentos I 

0' SR. PINHEIRO 1\L\CifADO- V. Ex. bem sabe, porque já 
o disse, que lião terei ensanchas de fazer nenhuma este anno. 
Só .para o anno. 

. . 
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O SR. RTJY BAnuosA- Quando disse Nl isso? 
O Sn. PINHgmo !VLICHAoo-Y. Ex. diose (IIJC oe~tlpal'ia n 

tribuna até o fim do anno. 
' 

O Sn. RuY BARBOSA- Disse · que, si fosse necessario, si 
me não deixassem i'allar, si dontinuassem a me tomar o passo 
dc.ste modo, naturalmenLe, pela necessidade das cousas, não 
podendo , eu responder a. accusa(;ões, ~J não Lendo o direito de 
deixar , em 1üeio a defesa, seria forçado á ir aLé o 1'im. do 
anno. 

O Sn. PJNHETRO J.\LIÓHADO- A nós é que é agradavel ouvir 
V. Ex. até o fi.m do anno. \ '- ' 

O S~. RuY BAn.uosA- Ser~' uma ameaça ou, pelo ()OU• 
i.l'Ul'io, estou lamentando? Ser-me-ha· agradavel estar na tri
buna dogladiando-me como o chefe desta Casa, num conNi.cLo 1ie 
tão ineommodo caracter como este? Creio que, .ao menos, 1esta 
,i ustiça, por maiores desai'fectos que eu acaso possa contar 
no seio desta assembléa, me llão de fazer: a justica de reco"
niwcerem que··não deve ser por meu gosto que eu continúo a 
occupar _esta tribuna. 

Onde o cumprimento do dever, em U:ma assembléa que se • 
diz moderadora, encontra ·da parte daquelles que querem dai', : 
aos outl'OS as lições de serenidade c de calma; onde o cum
primento desse d·ever, em uma· assemblúa como o Scnado4 
encontra difficuldades tacs, é preciso algmna cousa mais do 
que a ·coragem ordinaria· para o levat• até ·o ·cabo, vencendo as 
l'Cpugnalllc;ias, · o abol·recimell,l;o, as indig·nações a que o. su-
;ieHam. (Pausa.) , , . 

·Eu dizia, Sr. Pr·esidenLe, vo,ia V. !Ex., quantas vezes me é 
ncccssarin •anelar e desandar o caminho andado para poder 
vencer a:lgumas pollegadus adéante a distancia_ que me ,separa 
do termo da minha tarefa- dizia eu que a questão directa
mente relacionada com aquella que aca:bava de :tratar, ora a 
da oi'lierta ela amnistia, oi'fe.recida, .por in1~ativa do honrado 
Senador aos marinheh·os revoltados. Bem .sei que, nessa of:l'erta, 
foram mais ou menos concordes todos os membros desta Casa. 
Bem sei -(,porque-não me furto a responsabilidades), que so!Jr~ 
o assumpto fui eu tambem ouvido, o, infelizmente cnhi no 
erro,' cahi no cuo ·do qual bato aos peitos- porque mão . 
tenho duvida nenhuma cm coni'essa1• os- meus erros- de con
eordar ·côm os nolJrcs Senadores. E' certo que dei o meu as-
. sentimento a ess:o passo, e; si tivesse re1'lootido melhor, si 
não fosse pedido. c tomado a· que1ma-roupa, provavelmente 
não o teria dado. Dei o meu concurso a esse passo. 1\:Ias, que 
signiHca esse passo? que significa essa offerta? que signi
fica ir um emissario, duas ou tres vezes, um emissario es
pecial, um omissario ·graduado, um emissario ·parlamentar, 
um cmissario {]e a ]ta posir;ão na classe . militar a que .per
tencia, que stgni:l'iea ir um ~missaria desses á prcsen({a da 
ma!'uja rcvoltada, com a •proposta de depor as •armas, sob o 
compromisso de .qu,e o. Congresso- Nacional ·lhes outorgaria im· 
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mediatamente a amnistia·? E' a amnistia condicional sob a 
1'rkn1a do nobl'!J Senador pelo Rio Grande do Sul, a amnistia 
sujei~a n condi!iÜO de qur; JH'imrJit·o clepuzessem as armas os 
!IUU'U,JOS l'ebr;ldcs. . . ' 

. Pergunto eu,. porúrn, cm qual das duas hypotlleses i'icava 
mats preset·vada a autoridade parlamentar; a nossa dignidade, 
a nossa t·espeitabilidade, a iscn(.~ão dos nossos actos, em: qual 
da;; dlias maneiras . du proceder, .,na do nosso projecto apre
s·enlado ao Senado, votando aqui abertamente . aos olhos ela 
Naçito uma medida da nossa .eompetencia pàra acudir· a si
tuar;ão de CXc.epciO!lU] gravidade, OU indo liOS comprometter, 

. nós lodos, ·antecipadamente, em uma negociacito clandestina 
8om os rebeldes para lll e clarrnos essa· medida de clemencia si 

· · ellcs se J:ondessen~ ·? . - . 
. o SH. PJNHEmo MACIL\oo-:Perdoe-mo V. Ex.; não foi 
olándestina. ·. ' 

O SH. RuY BAnBOSA- Perdoe-me o .nobre Senador; eu 
tomo peso ás palavL'as anics de as. empregar. ·Clandestina é a 
medida parlamentarmente consid.erada, visto que ella esta
lll'lecr~ um compromisso em nome do Congresso Nacional. Não 
r:I·a assumida da tribuna, mediante os tramites regulamen
tm·es. e segundo o regime.n estabelecido .pela Constituióão re
pubHcal)a ús nossas "deliberaoõcs. 

O CongJ·csso não se podia obrigar sinão de um modo: pelas . 
~éleliberações, pelas leis que voLa, pelos actos que collectiva
menle pratica. E' esse o unico modo legitimo, regular, con-
fessavel. . . · 

O Sn. PINHEIRO l\IACJHDO- Ha outros modos. 
O Sn. RuY BAnao·s,~- Perdoe-me V. Ex., hei de acabar 

a m.iuiJa phràse- unico n1odo legi~imo, re:gi.tlar, coni'essavel, 
dr) se eQmJJl'ornetter o Congresso NaciOnal. · . . . 

· Um paltimilar, um .administrador, um homem de Estado, 
um chefe de Nação, poderú ter varios modos de se compro
mnttcr: o Parlamento só tem o das suas deliberações publicas 
e sr:cretas, o da l.ri'buna, das votações, dos tramites regimen:-

. tacs. Não h a outro.. · 
' ' 
O SH. PJNHI~!Ho MACHADO- Para tornai-as offectivas. E por 

r.sl.a razi'ío é que foram ouvidos parlamentares próviamente 
I>nl'U se sabm· atf! onde j)odi.a :ir a extensão dos nossos compro-
missos. · · 

O Stt. RUY B~naosA- .Pergu~lto: era ou não sério 6 com
Dt·omisso que assumimos~.' 

O. Sn. PJNrmmo M·AaH,\OO- Perfeitamente. 
O Sn. RuY BAimOSA- Obrigamo-nos ou nãà a votar. o 

comp't·omisso que assumimos? 
. O Sn. PINHErno ~L\cruoo- Não h a duvida nenlnunn. 
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O SR, RUY BARBOSA-togo, qu:Íl era, Srs. Senadores o 
resultado ncessario nesse cotnpromisso? E' que, assumido eh e 
tínhamos perdido a nossa liberdade para depois. disso re~ 
c usarmos a ·amnistia. · 

Si, •como disse. o nobre Senador, todos nós, membros do 
Congresso, nesta e na outra Gamara, si todos nós de um e 

.. outro lado, situacionistas e opposicionistas, si todos nós nos 
Juntamos nesse compromisso, si todos· nós· por um emissario, 
que todos nós de commum enviamos para dizer aos · mari
nheiros rebeldes· que a amnistia lhes seria dada. no momento 
cm qu"l elles depuzessem as armas, pergunto: estando compro
mettidos todos os membros do Congresso Nacional, podia de
pois elle de'ixar de votar essa amnistia, si os marinheiros de-
puzessem as armas? ' 

O SR. PINHEIRO MACHADo- Por· certo que não, e nisso 
mesmo não havia clandestinidade alguma. 

O SR. ALFREDO ELLIS -1\fandam pedir a amnistia e de
. pois negam. Essa é que é a verdade. ·Mandam pedir uma 
cousa, nós opposicionistas dttmos e depois V. Ex. vem dizer 
que o Governo não pediu nem tomou a iniciativa. Que in
teresse t.inhamos nós de apresentar um projecto de amnistia? 

ó SR. RuY BARBOSA- Os me1:1s honradõs adversarias, os 
membros da maioria desta Casa acabam de ouvir a minha 
argumentação. Deixo ao seu cri teria Julgar si ella é ou não 
eoncludente. A minha argumentação reduz-se a uma só affir- · 
mativa. Desda que todos os membros do Congresso Na;~JCional 
mediante um. emissario ·comrnum a !.o dos elles .. havia se obri
gado para com os marinheiros rebeldes a lhes outorgar. a 
amnistia desde que depuzessem as armas, o Congresso Na
cional dahi em deante não podia deixar de conceder n 1csses 
marinheiros, desde .que depuzessem as armas, a amnistia pro-
mettida. · · 

Os SRs. ALFREDO ELLIS E RIBEIRO GoNçALVES- Apoiado. 
0 SR. RUY BARBOSA - Si assim é ... 
0 SR. PINHEIRO M.~CHADO dá um aparte. 
O SR. RuY BARBOSA- V, Ex. deixe-me continuar a ar

gumentação.· Peco a V. Ex., .Sr. Presidente, 1garant.a a minha 
palavra. Aqui é que a interrupção não é permittida, porque 
estou no meio do meu raciocínio. Si é assim, si dahi em 
deante o Conf('rcsso Nacional não podia mais recusar a amnistia 
:íquellr.q DebeldP.s,· o CongreRso Nacional se havia obrigado por 
JJm meio que a natureza das suas.funcções, que o principio ao nosso regimen, que as disposições da· nossa Constituição; 
que as leis do nosso Regimento não nos autorizavam a em
pregar, havia-se· compromettido para com os marinheiros re
beldes de um modo clandestino, porque ·não se ha:via com
:promettido no recinto desta Cnsa e da outra, mediante discussão 
regular e voto eonstit.ucional: Mas, compromettendo-sc ·deste 
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modo, qual o resultado? Nós haviamos alienado a nossa liber
dade legislativa, nós, um por um, nas .nossas fracções lndi
viduaes haviamos alienado essa liberdade da qual a Constituição 
c a natureza das funccões não permitte que nos dispamos. . 

Não nos é licito a nós, Srs. Senadores, como não é .licito 
a nenhum membro de um tribunal de jusLica, tomar compro
missos de certa ordem em materia que interesse á substancia 
das nossas funccões fóra das assembléas a que pertencemos. 

Não é licito; e vou dizer porque não é licito. · 
O SR. PINHEIRO lVL\c:HAoo- Nas situações normaes es-

sim é.' · 
O SR. RuY BARBOSA- Em quaesquer situações, normaes 

ou não normaes, o chefe do Estado póde tomar um compro
misso no s·eu gabinete, na sua sala, na casa de seu amigo, onde 
quer que esteja a sua pessoa, porque com ella v"ae a sua 
responsabilidade. . · 

Um Congresso, uma Gamara legislativa· não examina sinão 
nos Jogares em que ella fm;wcíona. 1 E, senhores, portanto!, · 
uma Gamara legislativa não se póde comprometter do modo 

6
. então por nós usado. Vou dar a razão porque. As discussões, 
o~ tramites pelos quaes se debate um projecto, se sustenta 
uma opinião, se resolve uma media, esses tramites não foram 
estabelecidos inutilmente. Do debate resultam a luz, as opi
niões individuaes postas 'em contacto umas com as outras. 

· No meio de uma grande assembléa podem se manter ou 
se modificar, á luz dos argumentos suscitados, os debates que 
se desenvolverem. 

As constituições quando criam um corpo legislativo, como 
cruando criam os tribunaes, •contam com isso, contam com ·a' 
:iccão dessas influencias ·conectivas, dessa communicacão de 
r:orrentes .que se trocam entre os ~ifferentes membros da 
mesma assembléa., Com isso contam os regimentos. com isso 
contan:J as leis que presidem á constituic.ão . das assembléas 
legislativas, com isso . conta a propria ·natureza das nossas 
funccões.. . · ' 

Não. Um cong1•esso inteiro não se póde comprebender in
dividualmente a praticar .um acto que a discussão depois a 
colloca em dii'ficuldades para o resolver de accOrdo com o 
seu compromisso. Porque, observe V. Ex., Sr. Presidente, 
entre .o compromisso então tomado pelos membros desta Casa 
e a votaç.ão desse compromisso debaixo· da fórma. de projecto, 
nesta Gamara e na outra, podiam ter ·oilcorrido circumstancias 
que modificassem profundamente a situação, que inspirassem 
ao Governo do paiz outro rumo, que o. habilitassem a resolver 
a questão de outro modo. E já então, estando ,nós com· as 
nossas consciencias, não ·com as nossas mãos; com as nossas 
·consciencias amar·radas, como haviamos de acudir aos nossos 
deveres? Como, si não faltando aos compromissos da nossa 
honra? . · 

Procedendo, pois,· sob a direcção do nobre Senador no 
alvitre de que S. Ex. foi o iniciador e o padrinho, muito 
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111 a I p t'""''''''t nn.<. r rn Ji l.t• i rH.Ir•v idam ~.n I. r, rnu iLo tr·t·egu \ar mente. 
gsso alvil.r·e em d•; todos o peiot·, e posso :l'a\lar com essa 
lihot·.dae, Jlfll'fltH! eomeeei mef.lf'nclo-me no numero elos cnl-
paclos. · " · · 

O Sr r. Pt=-<H Erno M.\C.ll.IDO- E V. Ex. andou muito acerta
ria mente•. ::>i nôs não n tivcssemos ·tomado, a cidade teria sido 
l•om bnrill'!t da. i r nmeclia ta mente . 

O Sn. !lu1· lhnuos.1- De modo, Sr . .Pl'esidcnte, que ·pre
J.,~nllr•nclo livrar-sr• das Tcsponsahilidadcs da iniciativa do pro
,ieeto ucloptado pülo CongTesso iXa:eionai, o nobre Senador cahiu 
!JUS l'r!SJHJnsahi!idade~ de urna iniciath·a de caracter ~nuito mais 
grave . .. 

o Sn . .P!NHErno :\1.\CILinO- Pl·evidenle e sáhia. 
O Sn. RuY J3Anuos,, __:_ ... ele caracter muito mais grave, 

il•rcgular.·, anomalo, pernicioso, indefensavel.- Uma iniciativa 
que collocava. o Con.g1·esso manietado ·aos pés da revolta, ainda 
UL' armas em .punho. · · ' · 

Nrís compar.·eciamos dennte 'dos rebeldes para lhes dizer: 
deponham .voeüs as .rtt·mns e contem com a amnistia; que lhes ' · 
daremos. 

Onde foi pamr, d~sde elitão, a nossa autoridade; a. nossa 
li ig-nidado: a J•egulariela.de -da nossa maneira ele proceder? 

Confessemos, Srs. Senadores, CJUC as angustias claquel\a 
or:casiiío nos I cvarnm a mais ·de um m· r o; mas,· niw queiramos, 
os que ·nesses erros estiveram compromettidos; evitar as res-
ponsabilidades inevitaveis. · 

O Sn. PIN.HEIIlO -~L\CHi.\DO- .Permitta V. !Ex. Essa.· ini- ' 
eiativa ho,io conclemnada po1· V. Ex. sobresteve ;í acoão -des~ 
truiclora ele homens tresloucados. E ha um willl:il!J na his-
1.ot•ia ela Tnglat.erru; inieiativa ignal tomada pelo ·propt•io chefe 
da armada ingleza. 

-.,O Sn. PnESIDEN~'E- Previno a ir. Ex. que a hora d~ expe-
elienJe esLtL esgotada. · · - . 

O Sn. !luy ·.BAil.BOSA- Sr. Presidente, vou obedecer" a: 
V. J~x. e o mo costumo sempre t! é o meu dever. Mas, ter
mirrando, pt•t·mitLa que cllnmn ainda a süa a:t.t.enção· para o 
rnll_dn r·.omo argumenta o ·nob1•r Sanador pelo Rio Grande .cJo 
Sul que agum m•~smo· ,;,;m oppôr aos a1~gurnontos 11or mim 
JH'nlluzir.Jos. orn -rnln(;tLO nn Ml.o do Cong'l.'esso o caso ele um 

· NJmprorn isso tornado prln el1efe cln armada ingleza. O chefe 
da ·annada i.up;Jeza tomou ·eompi·omisso com os rebeldes de 
ar·ma;; nm punllo. pol'qur nnt.urnlmenLe -podia far.e!-o. . 

Pu i •:u rn e;;n1o o pt·inwiro n di'l.er aqui qno o chefe do 
JEstncln, a aut.or·Jdade, a incliviclualidaclc em que residem as 
-runeeõr;' poliLirlas, esse.;; podem assumir r,ompr.omissos dcssw 
nalur•f'za. porque n sua atüol•idncle· var; com ·clles: onde est:'i 
o rlwi'e da •al'mada 'inglrza ahi r.st(l a sua a.ut.oridnde; n cllr~
pol'taulo, r;r·n licito tomal' os· 'compl'omissos qne porventura 
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tomou. ~las, a nós que não nos reunimos para Lonun· esses 
I.'·OlllJII'Oini,;sos, não .flL'a purmitlido, ahsolut::unent.c, não era li
dto tomar os emnpromissos que ;;c tomaram alienando a liber
dade do Corpo Log·islativo. 
, O qtw nt·a lieito era o J)J'O.i,,elo que foi approvado una-

11 ime1nenle pnl' esta Carnara. . · 
Xüo rJueira. pois o honrado Senador ovit.ae a sua respon

~abiliclncle J.'eal pal'a eallil' .na g-eando t•esponsabilidadc da UiiTI-
ni~tia 'flOl' S. l~x. alvi~l'acla. · 

'r'-'l'mino. 8t·. Pl'l!sidonte, pedindo a V. Ex. que me con
'1 inué a uonsiderat· :i.nse!'ipl.o vara si a saude e Deus me per
mitLirem, prosc·guir nn Jll'imdra sessão desta Casa a minh::t 
r.lülfl011Sll'UÇÚO. 

O S P ·'d., t 'r ]" lÍ l' t' "t r. res1 llll e- . ~x .. ser,. sa ts 01 o. 

· ORDEM DO DIA 

• 

::" discussiLO da pL'Oposi~ão ela Gamara dos Deputados, n. 88, 
de J!ll4, rixando a despeza do l\J'inistCL'ÍO elas nelaçõ~s !ExLc-
l'ÍnJ'f'S pám o r:xel'Cicio de 1915. 

Vem t't :\lesa, ,:, lida, apoiada O· posta .eon,iuncLamr.nt~ em 
çliscussão corit a proposição ·a seguinte 

EMENDA· 

Onde ·convier : 
Ari. E' o Prcsidte.nte da Republica auLorir.ado a rcor~ 
Art. E' o Presidente da nepublica autorizado a reor-

senta(lão diplomatica e consular do Brnzil no Egypto e na 
'fur.quia. 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 19H. -F\ancisco Sá.! 
' ' 
O Sr. A. Azeredo (')-Sr. Presidente a emenda apre~ 

s':nLada pelo honrado Senador peJo· Estado do Ceará, o Sr. Fran-. 
,dsr;o S:í, ineontestavelmente aLtende a. uma nec<;ssidade; e co.mo 
1:lla 11f1o tt•az uugrnonto. de clospeza, ·Coni'Ol'me. a declamção do 
sru aut.or, nr~nhum inconveniente ha cm que o Senado a adopto •.. 

O 811. VIC'l'ORTNO MON1.'EJRO- Quaes os termos da emenda? 
O SR. A. AzilREDO- Os Lermos dn. ,;mr:nda são os :Se· 

;;nintes : · 
«Onde com•lel'. E' o Pt•esidente do Republica autorizado 

a I'''OJ'gnni7.aJ', sem nuamcnto ele vr.rhns orçamentarias, a rc~ 

· · ( ·) .Es/.o discurso não foi rcyisto pelo orador,, 
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presentacão dipolomatica e consular do Brazil no Egypto e na 
Turquia., · 

0 SR. PINHEIRO MACHADO -A u!Lima parte não . deve ser 
apJlrovada. 

. O SR. A. AZEREDO- V. Ex. tem razão. A ultima parLe 
relo.tiva :i 'l'urquia não tem razão de .ser; quanto no Egypto, 
porém, a medida representa uma necessidade inadiavel, por
qmtnto nós temos no Egypto ·uma representar;ão consular ex-
cep(}ionnl. · 

O SR. !\fENDES DE ALMEIDA- Apoiado. 
O SR. A. AzERÉDo- Os seus serventunrios, Sr. Presidente. 

os cidadãos que teem representado o Brazil naquella parte 
africana ha 54 annos que o fazem sem receberem um só 
vintem. O primeiro representante do Brazil alli foi o Sr. De
banet, que mais tarde foi 'substituído pcir um seu irmão, em 
virtude de resolução do Sr. Barão do Rio Branco que, compre
llendcndo a necessiade .que havia para os nossos interesses e a 
conveniencia que resultava para nossa chancellaria, resolveu · 
crear uma agencia consular no ,Egypto, sem remuneração, no
moal~o para exercer essa func'ção. Morto o Sr. Debanet, foi 
um s·cu filho nomeado para substituil-o naquelle posto, o que 
t.cm feito até hoje sem receber nenhuma recompensa dos cofres 
publicas, sendo que, Sr. Presidente, esse cidadão tem prestado, 
incontestavelmente, os mais importantes servi·cos ao Brazil, 
que naquella parte não tem outro representante senão elle. 

Q Sn. VICTORINO MoNTEIRO- :Mas creando-se cargo de car- · 
ncira, perder-se~ha esse bom funccionario, que não poderá 
ser nomeado, porque não é brazileiro. 

O SR. A. AZilREDO -1\f_as ·seria uma requintada. inJustiça 
não se reconhecendo os .seus serviços e não se proclamando os 
seus actos ele merecimento, nomear para o cargo um: outro 
fnner.ionario, tanto mais quando trata-sé de um brazileiro. 

0 SR, VIC1"01\JNO MONTEIRO-Ah! Então sim. 
O SR. A. A.zllREDO- Eu até podia, Sr. Presidente, contar . ' 

ao Snnado ,certas cousas de grande curiosidade para nós, mas ! . 
não o :raco porque é muito tarde o :í ultima hora o Senado não 
teria prazer em ouvir cousas daquella terra. · · 

· Nessas condições, Sr. Presidente, acho que a emenda apre-. 
sentada pelo Sr. Francisco Sá, 'exclusão feita ela sua ultima 
parte, deve ser approvada. (.IJ!uito bam.) · 

O Sr. Presidente- N5o bavnndo num oro no recinto, vou 
mandar proceder á chamada. · · . . · 

Procedendo-se :í chamada, vCirifiM-se a angencia do Sr. Ruy 
Barbosa. 

O Sr. Presidente- ReRponderam :í -e!Jamada. apenas 31 
S1·s .. Sonadoree. · · • ·' 

Nno ba numero: fica adiada a votnc!ío. ' . . 
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ORCAMENTO DA GUERRA: 

3• discussão da proposição da Camara dos Deputados, nu
mero 97, 1911, fixando a despeza. do MinisLel'io da Guerra para 
o exercício de 1915. 

Vem á Mesa é lida, apoiada e posta conjuntamente em 
. dicussão com a ·proposição a seguinte 

EMENDA 
Onde convier: 
Oontinúa ·á · disposição do Ministerio da Viacão e Obras 

!Publicas o ·5• batalhão de engenb aria, afim de uit,imar os tra
balhos da Córrimissão de linhas telegraphicas e estrategicas 
de 1\Iatto ~rosso ao Amazonas. ' 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1914.-.4.. Azeredo .. -
José Murtinho. . · 

' ' 

O Sr. Victorino Monttiro (*):...... Lamento, Sr. Presidente, 
que esta sessão se prolongasse até esta hora e não fosse pas
sivei reunir a ·Commissão de Finanças; pois tínhamos resol
vido estudar, em commum, assilmptos da maior magnitmlo. 
como, por exemp.lo, o dos collegios militar.Ps. Na sessão pas
sada, como nos annos anteriores, tenho ~empre apresentado 
uma emenda suppressiva desta verba no orçamento da Guerra, 
porque considero, e sempre considerei que o ensino ministrado• 
nos collegios 1militares é o ensino militar. e que estavam 
portanto completamente deslocados estes institutos figurando 
no areamento da Guerra. A verba para .os cnllegios militare~ 
devia estar •comprehendida no orçamento do Ministerio do In
terior, como .pertencente á instruccão secundaria do pair., 
porque destes .estabelecimentos não resulta absolutamente ne
nhum beneficio para a i!Jstituicão militar, pois que a maior 
parte dos .alumnos desses collegios nem si quer é incorporada 
ao Exercito, preferindo sempre as carreiras liberaes. Vou por 
isso mandar á Me~a uma emenda neste sent.ido c. por occa
·sião da votação, a . Commissão resolverá si deve ou não ser 
supprimida esta verba do· areamento da Guerra. 
. Desejava tambem saber de V. Ex., ·SI'. Presidente, si 
sobre o areamento da Guerra a unica emenda apresentada é 
essa que V. Ex. acaba de ler. · 

10 SR. PRESIDENTE- E' a unica que foi presente á Mesa. 
' ' 

O . SR~ iVICTORINO MOTE IRO -:A emenda é a seguinte : 
( Continua á disposi·cão do '1\finisterio da Viação e Obras 

·!Publicas O 5• batalhão de engenheiros, afim de ultimar R COU
struccüo das linhas telegraphicas estrateg~cas de Matto Grosso 
ao Amazonas.~ 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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tO ·Senado eon1·1eee J'H'I.•feHamen.te 11~t,a qucsLão que a(]ui, 
em annos nnterim·es, o illustre Senador por 1\Iatto Grosso, 
~u;j.o nome 11C1;o licença para cleelinar, o Sr. Antonio Aze~ 
l'edo, (Jella l.rn:tou, impondo até uma formidavel derrota ú. 
Commissão de 'Financas ela qual cu era 1•elator. 

· A Gommis~ão entendia que devia supprimir a verba 
rloante. das apertnras i'lnanceiras ele momento, entretanto, o 
Senado pensou de modo dií'ferente, dando o seu assentimento. 
Assim o Senado elevou a verba contr.a a opinião da Commissão 
de Finanças' mas niío na minha, que entendo, e muito bem, · 
que este ser.viço era c 15 da maior rclevancia possível para o 
.Estado de l\fattó Gt·osso. , 

Nestas condições manda a emenda que se continuem esse 
serviço s'em despeza e onus 1~ara ri crario publico, mantendo 
este trabalho. Nestas condições a Commissão pensa que póde 
dar o seu assentimento a emenda. . · 

O Sn: ·PnEsmF.NTE- Queira V. Ex. ter a bondade ·de re~ 
dirigir e enviar 'ti: Mesa a outra emenda. 

Esta minha emenda ó suppressiva da verba consignada 
no J·camento o destinada ú manuten1;il.o dos collegios mili~ 
tares. . · 

Na occasião em ·que a C0mmissão se reunir amanhã, te
l'emos tempo para resolver ele ac'córdo com a maioria e dar 
parecer verbal. 

Era o que tinha a dizer. 
· Viem á mesa, .e lida apoiada e posta em discussão com .~ 

Pl'OllOSiçã.o a seguinte 
EMENDA 

Supprimam-sc as verbas consignadas no orçamento, des"' 
liíladas t't manutenção· dos collegios militares desta Capital, 
de Porto Alegre e de Ba1•baccna. ' 

Sala das sessões, 26 de. dezembro de 19H .- Victm·ino 
Jlonteiro,- E1'ico .Coelho. 

·.>\:diad_a a votaçã.o. 

C:REDI'l'O Dl~ 1. 500 :000$;· .\0 "'ofJNlSTEf\10 n.'\ GU!li1RA . . 
, 3' discussão da proposição· da Gamara dos Deputados, nu-
mero 80, de 191'~. que approva o decreto n. ·H. ·1!18, de se~ 
tr.mbro ultimo, abrindo o Cl'Cdito de 1. 500 :000$, pelo i\Ii
nistcrio da Guerra, para occorrer ús despezas resultantes corri 
a. expedição enviada aos Estados do Paran:á e Santa Catha~ 
.rinn, pam 1•eprimir a ehelliiío dos :ranatir.os; 

· Adiada a votação.· 

CRf::DI'['() PARA A C:ASA OB ogTEN()ÃO 

.. 3• diseugsfío cl.a pr.oposição da Camara dos Deputados,. nu .. 
mero IJ!l, dê i lli-1, quo nbre pelo l\Unisterio do Interior, o crc~ 
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' 
4ito de 135:000$, supplementar á verba -15"-Casa de ])(l

tenção- do art. 2" da lei 'w~amentaria vig·enle. 
Miada a v~tação. 

CIUlPITO AO 1\fJNTS'l'mUO D,\ AGHIGUL'l'UIU 

3" discussão da propositlã.o da Carna1'a dos .Deputados, nu
mero 7!l, de Hli.\, que abre pelo Ministorio rla Agl'icuiLUI'U o 
credito de 75 :í148$38G, supplementar tí verba 2" do 'at·L. IJ7 
da lei oroamentaria vigente; 

Adiada a votação. 

CHEDI'J'O PAHA O ::vrJNJS'l'EHIO DA J!,\ZBNDA 

3' discussão da proposiçiío ·da Camal'a dos Deputados, mh 
mero 77, de HH4, .que abre, pelo iilinisterio ,da Fazenda, o 
l:redilo especial de 20G$850, pura occorreJ.• ao pagamento dr.
vido a Antonio 'reixuil·a NetLo, e'm virtude de sentença· judi-
ciaria; · .. ·1 

Adiada a votação. 

O!UlDJTO llll :lS :725$0~-1 .10 ;.\llNISTEIUD IH l'Mt,ENJU 

2" discussão da Jll'Oposioão da Camar·a dos DllpuLados ml
mero ü, de 191i!f, que abre pelo l\Iinisterio da Fazenda o cre
dito extraordinario de 28 :'725$024:; sendo 1 :200$, para. PUé\U- · . 
!Jlento da clifferença nos vencimentos dos a.iudantes de por~ 
f.eiros do 1'hesouro c claque li e ministcrio, e 27: 5215·~02.1, para 
pagamoitto a •}l'anoel Emilio da Silva, cm virtude de sentenou 
judiciaria. 

Adiada a votacão. 

J.IOENÇA A ,\N'J10N!O C,\llDOSO UA ,\;\101\J•M 

3" discussão da pr.oposioão da Gamara dos Deputridos. nu
iüero 70, de 1914, concedendo a Antonio Cardoso de· Arnorirn; 
2°. escripturario da Delegacia Fiscal elo 1'hesouro, no lMaclo 

· da Bahia; um anuo de licença, sem vencimentos, para !ratal' 
ele seus interesses. 

Adiada a. votacão. 

L!CBNÇA AC) DR • • TOÃO NERY 
., 

3" discussão do pr·ojecto do Senado, n. · 18, ele i9M, auto
. l'i~ando o PresidentiJ .da Republica a conceder ao Dr. João 
Ncry, inspector sanitaria ela Directoria :Geral de Saude .Pu
hlica, um anuo· ele lieen~a, sem vencimentos, para tratar de 
seus interesses. 

Ailiada a votação~ 
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CRED!'l'O PARJ), A BRIGADA POLICIAL 

s• discussão da proposição da Gamara dos .Deputados, nu
mero 50, de 1014, que abre, pelo Ministerio do Interior, . o 
credito ,de. 28:414$997, para occorrer ao pagamento devido aos 
officiaes da Brigada Policial, aggregados· por molestia no exer
cício de 1913, e dá outrás :;lrovidencias. 

Adiada. a v o tacão .. · 

PROFESSORES DO COLLEGIO MILITAR 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados, nu
mero 65, de 1914, ·que abre, pelo Ministerio da Guerra, os 
creditas de 128:800$, para occorrer ao pagamento de um pro
feesor de musica, do Collegio Militar e de gratificações a pro
fessores adjunctos, instructores coadjuvantes da instruc•cão 
militar, no exercício de 1913, e o de 2.68:000$, supplementar 
á verba 4•- Instrucção Militar- consignação « Diversas van
tagens~. do: art. 20 da lei orçamentaria vigente. 

. Adiada a votacão. 

FAVORES A ALFRilDO C. MOREIRA 

. · .3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados, nu
mero 59, de :1.914, que abre, pelo Ministerio da Guerra, o cre

.dito de 10:028$715, para occorrer ao pagamento de proventos 
a que tem direito o sargento-ajudante reformado Alfredo Can
dido Moreira, em virtude do decreto n .. 2.805, de :1.9:1.3: 

Adiada a votacão. 

FAVORES AD. ~IA BULOÃO 

3• discussão da proposição da Caniar.a dos Deputados·, nu
g'lero 89, de :1.9M que releva de qualquer prescripção em que 
!\aja incorrido o direito de. D. Maria Amalia (Bulcão Velloso, · 
para o fim de receber a pensão de montepio instituída por . 
sim marido, da data desta lei, pagas as contribu,icões atra-
zadns.l . . . 

Adiada a votação .. 
\ . 

COMPANHIA NACIONAL COS'l'E!RA' 

2• discussão da ·proposição da Gamara dos Deputados, ·nu
mero 60, de :1.914, que manda .approvar, afim de .que produza 
os nelcessarios effeitos o contracto celebrado entre o Governo 
e a Companhia de Nuve:;acão, para um serviço regular de na- · 
!Vegacãol baseado nas disposicões do decretei n. :1.0.176, de :1.6. 
de abri · do corrente anno. 

Adia(!a a :votacllo ., 

• 
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O Sr •. Presidente -Estando esgotada a ordem do dia, vou 
levantar a sessãQ. 

Designo po.ra ordem do dia da sessão publica: 
'• . 

·Votação, em 3" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 88, de 1914, fixando a despeza do .Ministerio das 
Relacões Exteriores para o exercício do 1915 (com emendas' 
da Commissão de F·inanras, já approvadas); 

1Votacão, em 3• discussão, da proposicão da Camara dos· 
Deputados .n. 89, de 1914,d'ixando a despeza do Ministerio da 
Guerra para o exercício de 1915 (com emendas da Commissão 
de Finanças, .já approvadas); 

Votacão, em 3• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 80, de 1914, que approva o descreto n. 11.148, de 
setembro ultimo, abrindo o credito de 1. 500 :000$, pelo Mi
nisterio da Guerra, para occorrer ás despezas resultantes com 
a expedic;ão enviada aos Estados do Paraná e Santa Catharina, 
para reprimir a rebellião dos fanatico~ (com pm•ecer tavoravel 
da Com-missão de Finanças); 

Votacão, em 3' d1scussão, da proposição da Oamara dos· 
Deputados n. 64,. de 1914, que abre, pelo Ministerio do In
terior, o credito de 135:000$, supplementar á verba 15"
Casa de Detenciio.....: do art. 2• da lei orc;amentaria -yigente 
(com parecer favoravel da Commissão de li'inanças); 

. I . ' 

Votacão, em 3' discussão, da proposicão da Camara dos 
Deputados n. 79, de 1914, que abre, pelo Ministerio da Agri
cultura, o credito de 75 :7 48$335, supplementar á verba 2' do 
arL. 47 da lei orçamentaria vigente (com parecer tavoracel da 
Commissão de Finanças); · . ' . \ 

Votação, em 3' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 77, de 1914, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito especial de 206 :850$, para occorrer ao paga
mento devido a Antonio Teixeira Netto em virtude de sentença 
judiciaria (com• parecer tavoravel da Commissão de Finanças); 

'Votação. em s• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 6, de 1914, que abre pelo Ministerio da Fa
zenda o credito erlraordinario de 28:725$024, sendo: 1 :200$ 
.Para pagamento da differenca nos vencimentos dos .ajudantes 
de porteiros do 1'hesouro e daquelle ministerio, e 27 :525$024 
para pagamento a Manoel Emilio da Silva, em virtude de sen
tença judiciaria (com parecer {avoravel da Commissão de Fi-

. nanças); 
. iVotação, em 3• . discussão, da proposição da C amara dos 

Deputados n. 70, de 1914, ·coD!cedendo a Antonio Cardoso de 
. Amorim, 2• escripturario da Delegacia Fiscal do Thesouro, no 
Estado da Bahia; um anno de licença, sem vencimentos, p:J.rn 
tratar de seus interesses (com parecer tavoravel da Commissão 
de. .F'inança1) ,; 

1\ 
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Vota.ção, em ~· discussão, do proJecto elo Senado, n. :1.8, 
tlo HlH, autorizando o PrCsidente da Republica a conceder ao 
Dr. João Nery, inspeeLor sanitario ela Directoria Geral de 
Saude Publica, um anno de licença, sem vencimentos, para 
tratar de seus interesses (oj'fe1'ccülo pela Comni'issão de Fi
nanças); 

!Votação, em 3" discussfto, da p1·oposi~útl · da C amara elos 
Deputados n. 50, de :I OH, que abro pelo Ministerio elo In
terior, o credito ele 28 :/dV!$997, para occorrer ao pagamento · 
devido aos ol'i':iciaes da Brigada Policial, aggregados por mo
lestia no exercício de 1!H3, e d(t outras provideneias (com pa-
recer j'avo'l'avel da Com.ndssúo de F·inança.s) ; · 

V·otacão, em 3" discussão, ·da proposição da Gamara dos 
Deputados n. (\5, de HH!t, que abre, pelo l\Hnistcrio ela 
Guerra, os creditas de J:JS :SOO$, para occorrer ao pagamento 
de um professor de musica do . Collegio i\Iilitar e de gratifi
cações a professores adjuntos, instructores 'COadjuvantes da 
instrucção militar, tí verba 1, .. - Instrucção i\Iilitar- ·consi
gnacão «Diversas vantagens»; do art. 20 da lei orçamentaria 
vigente (com 11m·ecer (avoravel da Gommtissão de Finanças) ; 

Votacão, em :3' discussão, da proposicií.o da Gamara dos 
roeputados, · n. 59, de 19'14, que abre, pelo Ministerio da Guerra, 
a credito de 10:028$715. para o occorrer ao pagamento ele pro
ventos a que tem direito o sargento-a,judantr., reformado, Al
fredo Gandido M'oreira, em virtude do decreto n. 2.805, ele 19:1.3 
(corn JlaJ'eec/' {m!01'cwcl ela Corwmissão de Finanças); 

iV·otação, em 3' discussão, da proposit,ão ela Gamara elos 
Deputados, n. so; de '19-14, que releva de qualquer prescripção 
em que haja incorrido o direita de D. Maria Amalia -Bulcão 
Velloso. para o l'im de receber a pensão do montcpio insti
tuída por· seu marido, da data desta lei, pagas as 'Contribuioões 
atrazadas (co•m pm•cce1' (avm·avel da Gommissão de Fi1wncas); 

Votação, em 2' discussão, em prorogação da Gaií1ara do;; 
Doputados, n. 60, do 1 !lU, que manda approvar,. al'im de qtw 
produza os neccssarios efl'eitos; o contracto celebrado- entre 
o Governo e a Companhia de Navegação Costeira para um ser
v~o regular de navegação baseado nas . disposiçõ·es do de
creto n. 10 .1!%, de Hl de a h ri! do corrente anno (com Jla
T'ecers (avomve·is das Com missões de ~Tustiça c Le(lislw:ão a . 
ele .F·inanl}as) ; · · · 

2' discussão da proposição da Gamara dos· Deputados, nu
mero Oti, ele 1914, fixando a dcspeza do Ministerio da Viação 
e Obras 'Puhlicns, para :l915 (com JlW'ccer da Commisscio de 
Fina.'nças of{e1•eeendo c.m:enclas); · · 

Discussão. unica da proposição da iCamara dos Depu-· 
l:ados, n. t,o, ele -l!l'l·l, 'U)l]lrovamlo as Convencücs do. A7•hi
l..ramento enL1·e !I Brazil e a Sueeia, assignadas cm Stockolmo 
em i4 de dezem"'lro de '1909 (com paJ•ecc!' tavo1•avel da Com
missão de Çonstituição e D·iplomac·ia) ; · 

' 
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!Discussão unica da proposição da Camara dos Deputados 
n. .'J.O A, de. J\l H app.rovanclo as Ct1n 1·en~.ões de•. At•JJ i i.I'U!llcnlo 
entre o Brazil e a Dinamar:ea, assiguada8 cm Slolclwlmo (co·m 
jlat'ecer (avomvel da· .Contltl'issúo de Constitu-ição c D'ip!o~ 
:maC'ia) .; 

Z.' discussão da proposição da Camara dos Deputados, uu~ 
mero 75, ele 191.\, abrindo, pelo Ministcrio do Interior o cre
dito de :!82 :(il2$173, 11ara occorrer á solução de compromissos 
da Brigada Policial (com }Jàrece1· {aeoraeel da Comm·issão tlc 
P inanças); 

2' discussão da !H'oposi(iãO da Camara dos Deputados, nu- · 
mcl'r) 75, de :l!l'hl, abrindo, pelo Ministerio do Interior, o cre
dito de 900 :000$ supplernentar ü vm·ba 2" da lei orr;amcntaria 
vigente (inclnida se'/11. }Jat•ece·r) ; 

2' discussão da pi'oposição da Gamara dos DepuLa'dos, nu
mero \lO, de 19H, abt·i.ndo,. pelo Ministerio da :wazenda, o N'll
dito de !J7 :290$~5\l, tJU,J:a restiLukão aos Srs. Luiz Het•manny 
e outros, ()!li virtude de sentew;a :indiciaria (corn 1Ja1'ece1· J'a
t'Ol'a·vel' da Comlmiss(iO de Finanças); 

2" discussão da proposição da Camara dos Deputado~. nu~ 
enLt·e o Brazil n a Dinamanea., assi.g·nadas em Stoekolmo ( cow. 
m·edito de 8 :323MOO, para occo!'rer a pagamentos relativos :í 
:villa Pr•olotaria !\laree'hal· Her·mcs (com Jla.l'I?'VC1' /'avoravel da 
Comrnissão de Finan(:as) ; . . 

2' discussfio da pl'oposicão da Camara dos Deputados, nu
mero OS, de J!lJ .1, abrindo, pelo l\linisterio do Interior, o ere~ 
dito de 785 :877$(i3·3, supplementar. ú verba Hi"- Policia do 
DisLricto Federal- da lei ot•r:amentaria vigente (com pm•ecel' 
{a'VOI'a·vcl da Commissúo .de Finanças); ' 

2• /discussão da pt;oposição da Carnum dos Deputados, nu~ 
mero ·100, de I 911t, ahrindo, pelo i\linisterio da J~azenda, o 
credito de 26 :2(i8$1 H. para vagamento ao Dr. Luiz Alves 
:Ferreira, em virtud~ de sentença judiciaria Unclu.ida sem pa
recer); 

2• discussão da proposição da .Camum dos Deputados, nu~ 
mero 101, de 1011~, abrindo, pelo ri\l'inisterio ·da Ji'azenda, o 
credito de 5:000$ para owot·rer ao pagamento devido a 1\ay
mundo Augusto Maran)1ão, cm virtude de sentcnca judiciaria 
: (inelu·ida sem 2larecer) ; · · 

2• discussão da pt•oposiuão da Camara dos Deputados, nu
mero 103, de 191rlh, abrindo, ·pelo i\Iinistnrio da .Guerra, o 
m·edito do 2.502 :·170$225. supplomentar á verba 8•, da lei 
orçamentaria vigente ('inclu.ida sem pm•ecm~); · 

2' discussão da,.proposi~~ão da Camara dos Deputados, nu-· 
meró 104, de 1911!, abrindo, pelo i\linistcrio da Viacão, os cre
ditas de 21ü0:17!t$'310, papel, e o de. 532:778$056, 10:752$8:15, 

·· o 5:803$1106, ouro; supplementares n diversas verbas da lo i 
orçamentaria vigente ('i:nclu'icla sem 11arecc1•) ; 
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2' discussão .da proposicão da Gama1:a dos Deputados, nu
lllOI'O Lp5, de iOH, abrindo, pelo ·~IinisLerio da Viacão, o era
dilo .dn &t1:5Hí$2SO, para indemnizar o Dr. Aristotelos Gomes 
Cnln1.:n c D. 1'hei•eza Barbosa de Oliveira (inclu·ida sem pa-· 
1'Cc:e~·!' · · · . ' 

2" discussão da proposição da Gamara dos DeputadO$, nu
mero :lOü, de :l'0-1~, abL•indo pelo .:~unisterio da Ji'azcmda, n 
c1•edito de i :527$004, para pagamento a Joaquim Augusto 
Freire, escripturario dn Alfandega do Rio de Janeiro. ('incluída 
sem. 1Ja1'ece1') ; 

2' discussão da proposição da Gamara dos Deputados, .nu
mm·o 107, de :1914, abrindo, pelo 1\Iinisterio da Guerra, o 
credito de 1. 500:000$, supplementar á. verba 13" da lei orça
mentaria \rigcnte (incln~da sem .Pa1'ecer); 

2". discussão ela. proposiÇão da Gamara deis Dermtados, nu
mcro 108, de i9Iá, ·abrindo, pelo l\finisterio da Guerra, o ct·e" 
1Jito de OS :000$, supplementar à verba 13"- Medicamentos 
-da lei orçamentaria vigente ('incluida sem. pm•ecer); 

2" qiscussão da proposiçiiQ da Camara dos Deputados, nu7 
.llH!~O 100, d~ I 0111, abrindo, pelo Ministorio ·da Guerra, o cre
dito de li. 600:000$, para pagamento á Krupp & Gomp., c 011 
1.ros, por forned1nentos feitos em virtude de contratos· (in-
cluída sem. 1'W'I'ecer) ; · 

2" discussão da proposição da Camara dos Deputados, mi
mero HO, de ·191 11, abrindo .. pelo Ministcrio da •i\farinha, o:; 
crcrJitos de 957:578$081, 2. 720 :758$712, 1.164 :300$1720, ...... 
1. 836 :08~$028 e 138:473$199, supplementarcs a diversas 
verbas da. lei m·çame~taria vigente (incluida sem .. pa1•ece1•) • 

Levanla~se a sessão ás H horas· da noite. 

tSb' SESS.,i.O, EM 27 DE DEZE!\fBRO DE 1914 

l'P.P.Sl.DENCI.\ llO SR. UJIB;\NO SANTOS• PRESIDENTE 

A' ·r hora dn ta.rde, ·presente numero legal, abre-se a 
sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Arnu.i o 
GóoR. P•!dro Borges, Gabriel Salgado. ~reffé, Arthur Lemos, 
Inrlio rlo Brnzil •. Mendes .de Almeida, .Tosé Euzobio, Pires .For
reirn, ni11eiro Gonçalves. Francisco Sá, 'fhomaz Accioly, An
tonio de Souza, Walfrcdo l.Jeal, Gonçalves Ferreira, Gomes 
HibeiJ'O, Aguiar c Mello, Huy Barbosa, João Luiz Alves, Ber
llat•r!ino. i\1onteiro, l\1.oniz Freire. Erico Coelho, Alcindo Gua
nabara, ~:i Pra iro. Bueno de Paiva, P.ere~ra Lobo, Adolph o 
Gordo. AI fredo E1lis, l1'rancisco Glyccrio. Leopoldo de Bulhoes, 
Jos1í ·l\!urtinho, A. Azercdo, Xavier da Silva e Victorino Mon
tcil·o (3ü) • 
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De!:mm de· compa.rec~r .cçm causa .i ustificada os Srs. l\le
tello; Gonzaga .Tayme. Silwr1n Nrry. J.auro Sodré, Gervasio 
J'a.ssos, J~lo:y de ~o.mm, J~pH;w iu .i.'uoson, Cunha,· Pedrosa, Ri
_bCJro de Bnl.l.o, Slglsmundo Gonoalves, Raymundo de Miranda. 
Guilhel'IIHJ Cumpos, Luiz Yianna, José UarDellino, Nilo Pe~ 
•;.anl'ln, LmH·cnr;o Bapt.ist,n, Augusl.o de Vneoconccllos, Bernardo 
1\lontciro, Brn.7. Abrantes .• Alencar Guimarães, Gonc:roso Mar
ques, Abdon Baptista, I:lercilio Luz e ;Joaquim Assumpoão (2q). 

I~' I ida o posl.a c111 discussão a neLa d<t scssí1o anterior . 

. O Sr. A. Azeredo ( ·) (soú1·c a acta) - Sr. Presidente, 
não tendo t.ido n. forttnla de ouvi.r n. brilhante ora.r,;ã,o produ
.zida hontcm pelo nobre Senador pela Bahia, sou forcado a 
:fazer um~. ,rcel.il'icar.Jio pura que .conste da acta, em relação 
a duas proposir..ões avançaqas por S. Ex. A primeira, Sr. 

· PrAsidento, ó relnl.iva .ú amnistia. S. Ex. disse que eu não me 
manifesl.aru, nc111 por paln.vra.s, nem por gestos, contra a 
amnistia. · . · 

. E' VPrdúde que pela palavra não .me manifestei. 
O SH .. PrNJmmo MACHADO -·H a equ.ivoco de V. Ex. 

V. 1!:.'1:. manifestou-se pela palavra dando a.partcs na occasião. 
. ' o Sn. A. AZilREDO - Eti me exp.Jico. Na occasião da dis
cussão cu me Jn:Vlifcstei por meio de npar.tes que devem 
constar dQs Anuar~s. o Lambem· por gestos, por,que mais de 
uma vez r.iocl are i nesta Casa que .mo 1•ctirara do recinto, di
zendo alto e bnm som que assim procedia, porque não podia 
votar a nmnisl.ia em favor de criminosos, de assassinos de um 
amigo c dt! um homem dn emine.ncia ·do capitão de mar o 
guorm . .Tvüo Bnpl.ista das Neves. · 

UMA voz - E' verdade:· 
O Sit PmBs ]<'EllllEIHA - Acabavamos de conversar a esf.o 

respeito quando V. Ex. se retirava. 
0 SR. ilUY BARBOSA - Mns ·CU não conleslo isso. 0 que 

digo ó •1UC dos Llnnaes nii.o const.a nenhuma declarat;ão de 
V. 'Ex,, ~ ,JlãO constando, niio JlOsso fazer· obra sobro essa dc
c.lar·nciio. Cheguei mesml) ,a p~qir a duas pessoas para_ oom
migo pol·correrem n. acl.a (]O rim 2'/t, e olla~; como eu. nao en
con trnram nenhuma manifcstat;.ão di! V. Ex. contra ou a. 
favor da amrn.istia. . 

O Sn. A. AzJmEoo - Mus cu estou de1lln.rando a V. ;mx. 
(JUC assim procedi, que tive este gesto hoje- bem conhcculo. 

O. SrL ... Rm: .1~•\Il.BOSA -lOs r;éstos não constam ~as neLas 
desta Casa. . 

o Slt. Á. "\zlmEno -ISi os gestos não constam da acta, 'para 
que se referiu a elles? · 

:(*) Este discurso não foi ,.revist.o pelo orador. 

I ,, 
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O SR. RuY 'RI11BOS.I- Eu bem sei que muitas vezes, em 
um debate de improviso, iJassam por ahi cousas como sendo· 
ditas por nós, mas sobre as quaes nunca pens~mos. Isto 
acontece ,quasi sempre commigo; mas todo o mundo sabe c. 
os tachygraphos j lÍ declararam, que eu não revejo os meus 
discursos. · • · 

,o Sn .. A. "\zEnEoo_:_E' o que tambem acontece commigo; 
l.ambem não revejo os meus dis•cursos, mesmo nor.quo núo 
vale a pena serem l'evistos. · 

VOZES- Não . apàiado,. 
O tSH. A. AzEREDo- Commigo retirou-se Lambem o hon

rado Sr. 2" Secretario do Senado. 
0 •Sn. PEbno [BORGES - :Apoiado. 
O Sn. RuY BAimosA- ·Mas; não constando da acta, como 

JJOSso cu saber disso? A amnistia :l'oi approvada .unanime
mente, segundo consta da acta, figurando o .nobre Senador· 
eomo presente, e não constando nenhuma declaração de S. Ex. 
Desta facto que podia t;!U éoncluir? . . . 

.Q !Sn. A. AzEREDO- V. Ex., costuma sempre sahir do re- · 
cinto todas a'S vezes que termina seus discursos. Sendo assim, 
:imaginemos a hypothese de ter o Senado de votar uma ma
teria com a qual V. Ex. não concorde e' que, · na hora ria 
votação, V. Ex. não .esteja presente, pergunto, constando no 
dia seguinte a approvação dessa matcria e :l'igurando V. Ex., -
e o mo .presente •ú sessão, V. Ex. é responsa~·el p~la conclusão 
que quaquer pessoa possa tirar em relação ao seu voto? 

O ISR. RUY BoHBOSA -·Mas o que eu estou dizendo é que 
não tinha motivos para saber si V. Ex. se havia manifestado. 
Apenas alleguei aquillo que ·constava da acta. · 

ü Slt. l\. :AzEREJJO- Felizmente, algum dos illustres .col
'legas ai'finmam exactamente· aquillo que avancei, isto é, que 
eu não dei o meu voto ,(1 amnistia. Necessitava fazer esta 

·declaração para me .. iustifictH' do :que disse cm discurso a.n-
tcrior, de ter sido contra. a amnistia. · · 

•Outro ponto, $1:. Presidente, do discurso. do a10nrado Se
nador pela Bahia, . a que deseJo me referir, é aquelle. em que 
8. Ex. leu um telegramma do seu iUustre arriigo, •Governador 
do Estado, ·com rclacão :í minha declaração no Senado, de que 
ti!lha sido por lembrança elo Sr. Dr:. Seabra que se fizera 
a remessa dos •criminosos a 'bordo do vapor Satcllitc. 

Não vale a pena insistir neste ponto, mas devo afi'irmar • 
ao Senadb que um dos ministros do OSr. marechal Hermes, 
rJompanheiro do Dr. Seabra, me assesurara que a lembranca 
tinha· partido do honrado Gover:nador da .Bahia, em confc
J•encia do ministros. Do Sr. marechal Jlm~mes recobi. um tele
r,;mmma, ·Cm resposLa ao 'CJUO lhe tmnsmitti, perguntando si 
essa lembr11nça tinba ou não Dartido _do Dr., Seabra, · affir-
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mando que a dnliberar..ão havia sido tomada em conselho de 
ministros, não se recordando, porém, S. Ex. qual delles havia 
proposto essa medida. . 

Seja como fôr, qu(;rn conhece, corno o Senado deve co
nhecer, o politico que ,; o i Ilustrado Sr·. Dr. Seabra, quem co
nhece o temperamento do Governador do Bstado da :Hahia, 
quem eonilwce o seu •cm·acLm: ameno, maleavel, susceptivel, 
g:entil para as cousas que são do seu agrado, e, ao me,nw 
tempo, rígido, encrgico, forte, de brome, quando porven-

. tura se trata da defesa ela ordern, elo interesse geral da Rcpu
!Jlicn, sabe perfeitamente que, pelo seu ·caracter, pela sua 
indolc, pelo seu temperamento, :S. Ex. seria capaz de propôt• 
óssa i.déa,' uma vez qur. tinha sido .S. Ex., mesmo ao tempo 
da Presidencia do illü,;lr·c •Sr; Dr. Rodrigues ALves, o aut.or 
da medida de enviar paL·a o Acre os criminosos; os quebra-· 
dores de lampeões desta cidade. Não seria, .portanto. estra
nhavel que o illustre Governador, .em .conferencia de ministeos, 
se lembrasse tambem de enviar para o. "\cre os marinhr!iros 
eJ•iminosos, depois da nova revolta. 

:Sendo assim, ,não tive em mente, indicando o nome do 
d.igno Govremadm· do Estado da Bahin, magoai-o, nem siqner 
ct.~ longe. Não tive outra eousa cm vista siuão íar.m· ,iustica 
ao temperamento dFJ S. J~x., s0mpre. prompLo a applicar 
grandes remNlios a gl'andes males. · 

E' o. q~w tinh::i a dizer. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente - A declaração de V. Ex.· constnr·á 
da acl.n. 

E' approvnd~ n acta. 

O Sr. i• Secretario cl:í eonta do seguinte 

EXPEDmNTE 

Orficios: 
Do Sr. :J.• Sccretnrio da Camnrn dos.])cputudos i•emeltcndo 

::ts seguintes: 
PI10POSIIJÕES 

N. 112-101A 

O Con::p·esso Nncionnl ,resolve: • ,. 
Ar·l.igo unico. l''iea o PJ•esidnute da Republica autorir.ndo 

a abril', peln Ministm•io da Viação e Qbras Publicas, o ereclilo 
especial (lt.o 27ti :73fl$20ü, om·o, dest.inadn a cobrir a despexa 
c·quiv:tlenle crfccLundn coril o pagamento. de garantia de Jm•os 

' . 

,' ·,'1 
·,'•,; 
. '' 

-· .· . .: 
'.~. 
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devido ú Companhii!l Estrada de F'erro S. Paulo-Rio Grande; 
revogadas as di,sposições em contrario. . • . 

. Camara dos Deputados, 26 de dez·ombro de i91ft. -
Ast.olpho D1~tm Nicacif?, Presü:lente. - Antonio Sim.eão dos 
Sl:rmtos Leal, 1 • SecretariO, - Elusio de A mujo, 2" Secretario. 
- A' Commissiio de Finanças. 

N. 113-1911 

O Congresso ·Nacional resolve: 
AI-Ligo· unico. Fica o Presidente da Repubiica autorizado 

n. abrir, pelo. Minist.erio du Viaoão e Obras Publicas ·o cre
dito extraordinario de 1G :51,0$, afim do completar a' quantia 
neces;;ar· ht para or~correr ao pagamento das vantagens qu o 
competem no engenheiro l!:rnesto Of,ero, chefe de secção ad
dido d::t Inspectoria Federal de Portos, Rios e Cannes, no cOl'
J•cnLe nnno; revogadas as disposições e.m contrario. 

Camarn. dos Deputados, 26 de dezembro. de. i914. -
Astolpho Dut·ra Nicacio, Presidente. - Antonio Simeão dos 
Sn-ntos Leal, 1" Secretario. - El11sio de A 'l'au;;o, 2• Secretario. 
- A' ·Commissão de .r'inn.nçm;. · . 

N. 114-19Ú 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. l!'ica o Presidente da Republica autorizado 

a abril·, pelo Ministerio · da Gueriin, o credito especial de 
3:162:700$, ·para at.tender a despezas resultantes da el~ação 
do numero do praças do Exercito, no corrente exerC'icio; re
vogndns n," disposições cm. contrario, · · 

Camara dos Deputados, 26 de dezembro de .19111. -
A stolpho Dutra Nieacio, Presidente. - Anton·io S·imeão do.! 
Santos Leal, 1.• .Secretario. - El11S'io de Araujo, 2• Secretario. 
- A' Commissão di) Finança~. 

N. 115-19111 

O Congresso Nn.cíonal resolve: 
Art. ·J ." ll'ica o Govcr·no autori1.ado a conceder um anno 

de. licen~::n, com· metadü do ordenado, ao 3• · escripturario do 
Thr.:so•n·o Nacional,. Mario Gonçn1ves, para tratamento da 
saudc, dr~vendo ser contndl• o prn.zo referido da- data em que 
Lermiuou h;ual favor,' ao mesmo administ.rativamente conec..: 
elido pelo Sr. Ministro aa Fazenda.. . 

Art. :!." Revog·am-se a., disposioões cm contra;rio. 
Camnra ·dos Deputados, · 26 de dezembro de 19U. -

Astolpho Dutra Nicacio, Presidente. - Anton·io 81:-ma<ío dos 
Santos Leal, 1• Secretario. - Elys·io de Mauio, 2' SecretnriQ., 
- A' Commissuo de Finanças. · · · 

I 
I ,. 
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X. lHi~ !fJJ..I 

Art. 1." E' o Presidente da Republi{la autorizado a des- • 
pender pelo Ministerio da Marinha, com ·os servic.os designados 
nas .seguintes verbas, as quantias de 220:000$, ouro, e ••••••. 
35. %8 :806$882, ])apel. · · 

Ouro P•pel 
.Verba 1' ~ Gabinet'e do mi

n·istro e Di1•ectoria. do Em
pediente - Diminuída de 
SOO$ para fardamento e · 
365$ da d i a r i a de um 
correio que ficou addido 
e· 4$ por erro de calculo. 

' . Verba 2• -.. Almirantado -
(Como na proposta) ... -. 

.Verba 3' - Estado-Maior ria 
· Arma·da~·(Como na 

proposta) ....... ~ ....... 
Verba 4' - Inspecto1•ias -

Diminuída de . 500$ na 
sub-consignaçúo destina
da ao expediente da Ins

. pectoria da · Engenharia 
Naval e ·de 8:000$ pela 
suppressão da sub-consi
gnação destinada ao se
guro do edifício· do ~<\1-
mirantado ............ . 

. V crba 5• - Directm•'ia Geral 
de Contabilidade -(Como· 
.na proposta) .......... . 

Verba 6'..,...Audit.ori:r: Redu-
. zida de 1S::OOO$ em vista 

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

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

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

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

O 'I .... • I f I I O • O •O 

da I e i orçamentaria de 
1fJ10, que equiparou os 
auditores do ·Marinha aos ~ 
de Guerra om beneficio do. 
ar~. 20 da lei n. 2.290, do 

·mesmo anno .......... . 
Verba, 7' - Oorpo' da :Ar

maria ·e clcts.çes anne.vas 
- -R~duzida de; ........ . 
773:759$988 na sub-con
signação «Corpo da Ar
mada», de 1 :199$988, na 
snb-consignaçií.o « Corpo 
de Saude »; de 216 ;000$ 

O I 0'0 I I O o' o O 1•0 ' 

... ; .. 

384.:115$000 

1.8:400$000 

'-··. 
8:730$000 

48:990$000 
, ..... 

368:900$009 

74:400$000 

.,. I ~ ' 

• 

. ·:.:· 
'· ··:., 

',•,•, 

' :' 
"I• 'I 

... ~~: 
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na sub-consig.nacão « Cor-
po de Engenheiros Machi
nistas:.; de 7:200$ n·a 
sub-consignação · < Corpo 
de Commisariou; de 
25:000$ na sub-consigna
cão destinada ao paga
mento do soldo nos offi- . 
ciaes ·que forem promo
vidos no quadro · extra
ordinario, etc.; de.20:000$. 
na sub-consignação· des
tinada ao pagamento das . 
gratificações de accôrdo 
com a ultima parte do 
art .. 3• .da lei n. 2.290, 
de 13 de dezembro de 
1910, e de ·10 :000$ na 
sub-consignação destina-
da ao pagamento ·da quota 
addicional de que trata o . -
·art .. 4• ·e § 2• do art. 28 ' 

Ouro 

· da mesma lei. ~ .......... . ·' •••••• o •• ' • 

V crba s• ·- Co.rpo de .Mari· 
nheiros Nacionaes - Re
duzida de 70 :248$ pela 
suppressão das compa
nhias fluviaes do Ama

. zonas e Matto Grosso; 
de 40:000$ na sub-con• 

. signacão · c Fardamento 
(ma teria prima)) corre- • 
spondentes tí suppressão 
das duas ·COmpanhias flu.-· 
viaes referidas; e de 720$ 
na sub-rubrica destinada 
no - Secretario ,;_ visto 
não . ter applicação. AU:r 
g menta da de 9:000$, 
quantia esta . vinda da 
«Forca Naval, e desti- . 
nada á sub-rubrioa « Se-
cJ•elal'ia do· Corpo» ..... . 

Verba 8"- Ba.talht1o Naval
'Hecluzida de 7:.!0$ desti
nados ao secretario, visto 
~er os seus 'vencimentos 
pela tnbella 7'; de 5$ de 
erro de calculo existente 

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

Pnpol 

' 

U .i:LS :940$000 

2.02!,:376$500 

i 
i 
I 
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na sub-consignaoão
<1: pagamento aos soldados 
que tl'abalham como ope
rados:~>-; c 2:196$ pela 
suppressão. de · dous re
madores de escaleres .... 

Vm·ha lO"- A1•senaes- Au
·gmentada de 5:520$, J'a
zcndo-se na tabclla a se
guinte alteracão: Onde se 
diz: «Ama nu e :n SAo }1 
J. :440$000. :Escreventes a 
1 :200$ » diga-se: « Ama~ 
Imenso a 1:440$ (gratifi
eucão) quando inferior 
reformado c a 2:400$ 
(ordenado c gratificação) 
quando civil. Escreven-, 
l.cs a 1 :200$ (gratifica
ção) quando inferior re
formado e -a '1 :800$ (or
denado ·e gratificacão) 
quando civil; de·102 :240$ 
vindos da «!?o r c a Na
val», e destinados ao 
serviço marítimo dos ar
sénaes do . Pará e· Matto 
Grosso e 5 :040$, desti!fl'a
dds a um amanu·ensc, 
dous escreventes e i.Jm 
servente da Dirrrcloria de 
Electricidade, Diminuída 
de !1: 560$, provenientes 
da reduccão a ''20 guar
das de policia. iE,m Jogar> 
de dous contínuos, ...... . 

-. . ~ :260$, diga-se : , um 1. • 
continuo, 2: t100$ c um 2" 
continuo, 1 :800$, ...... . 
4:200$000 ............. . 

Verba ii' - lnspcatm'ia ele 
Portos c Costas·- Redu
ldda do 20 :000$, na stib- · 
eonsignacão de!ttinn:da ao 
.pagamento de alugueis de 
preâios em que funccio
nam as capitanias de 
portos; de 32:250$ na 
!ub-rubrica < J)raticagem' 

&aro P•P•I 

············ . 302:31:1$000 

............ 3,346:001$GS7í 

... 

' . ,, 
~ '' 

., . .. 

. ' 

. ' 
'. •:' 
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da barra ) que indevida-. · 
n1ente foram transferidos 
da Forca Naval para a 
mesma; de 21:600$ pela 
suppressão · da consigna.; 
cão destinada ao reboca
dor de alto mar em São 
P.aulo e que. passa para a 
Superintendencia de Na
vegação. Augmentada de 
1 :200$, q u a: n t i a esta 
vinda da Forca Naval e 
destinada ao pagamento 
do pratico de .S. João da 

Ouro 

Barra .............. ,• . . . . .. , ............ .. 
Verba •12• - Deposito& Na

vaes - Augmentada de· 
13:505$ destinados ao 
pessoal do deposito da 
ilha do Bom 'Jesus. Di- ./ 
minuida de :14:000$ na 
sub-consignacão « quota 
para as . despezas de des-
pachos . · das ·mercadorias 

.,, que se "destinam ao Mi;. 
ni~terio » . .. • • . • . • • • • • • • • •• · ••••• ·~.• • •' 

Verba 13" - Força Naval -
Diminuída de 334:168$, 
assim discrimil!l:ados:. 
9:000$. ·transferidos para 
a. tabella vm. destinada 
ao secretario do Corpo de 
Marinheiros Nacionaes; 
transferida pura a tabella 
XI, . «Inspectoria de Por
tos " Costas » a quantia . 
de 1. :200$, para um pra
l.ico mór de S. Joã() da 
Barra;· para a tabella X 
« Arsenaes ) a . importan
c!a . de 102:240$, desti
nada ao serviço marítimo 
do Pará e Matto Grosso; 
para a tabella ·xv a im- . 

· portancia · de 125 :920$. 
para o servico marítimo; 
a de :15:120$, para.a Di
rectoria de Phar6es: de 
5:760$, para dous moto-. ' 

• • 

'. 

455:445$000 

:1.42:300$000 • 

.. 

• 
,. 
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" 
ristas; para a tabella XVI 

· c Ensino Naval:., a im.: 
· portancia de 6:1. :·968$, . 
para· a sub-consignacão 
~Diversos empregados da 
Escola Naval:.; e 12:960$,
para a de ( Instructores 
da E s ·c o I a -de Marinha 
mercante do Pará :.. Das
tacada a quantia de .... ; 
213 :900$, parà pagamento 
dó p,essoal extranumera
rio da Patromoria do Ar
senal de Marinha do Rio 
de Janeiro, necessario ao 
serviço da rríesma patro-
rnoria, de accôrdo com a . 
tabella annexa n. :1.: .... · 

Vcrba-14•- H os pi ta e s -· 
Augmentada de 52:000$ , 
na sub-consignação «me-

Ouro 

-• O f O f O f O o O 0 I 

. dicamentos, apositos, va-
silhame, utensilios, etc». . ....•.... ,_ ... 

• Verba 15' - Superintenden-
. cia de Navegação -'- 'Au:.. 

. gmentada de 169:000$, 
se n do: tranSferido dal 
Forca Naval para esta: 
15:120$ para a directoria.· . 
de . p h a r 6 e s, 125 :920.'!l 
para o serviço niaritimo 
e 5 :760$ para dous mo
toristas; transferidos para 
esta da rubrica- portos 
e costas : 21': 600$ desti-

. nados ao rebocador de 
· alto mar Tenente Lamaya 

e 600$ destinados· ao ser
vente do paiol. Reduzida' 
de 7.9:560$, na sub-con
·signaéão < P h a r 6-e s ·e 
pharoletes:. e de 27 :690$ 
na· destinada ao « l\Ial.e- Q 

·ria! », de accOrdo com a 
tabelln annexa sob n. 2.. .. ......... . 

VN•ba Hi" - Ens'i?io Naval
Deduzida do ti9 :'571$400 
correspondentes á redu
~çúo de 200 g r.u m e te 11 

Papo! 

1.883:721$648 

267 .:•500$0{}0 

• 

1.530:040$000 

• 
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(sendo 36:000$ de. venci
mentos. r. 23 :571$400 de 
fardamento); e de ..... . 

1 256 :231$200 p e I a sup
. suppressão de sois esco
las d·e aprendizes (sendo 
185 : 5~'0$,ém·respondentes 
ú adminlstracão e apren
dizes e 70:714$200, ,cor
respondentes· ao farda
.mento). 
,\ugmonlada de JS :000$ 
para pagamento de diffe
l'úll0a de vencimentos de 
ti :000$ im:a 9 : liOO$ a cada 
um dos professores vitnli
eios da :Escola Na v a I; 

·O l : flt\8$ para pagamento 
do pe:isoal do servi1:o ma- ~ 
ri timo, dous J'ieis'lle arLi-
1 hal'ia ou um dos torpmlos 
'da Escola Nttvar; e de 
l:l ;IJ,,QO$ destinados aos in
structores da Escola ·de 
Marinha Mercante do 'Phrá, 
passados da For1}a Na-
''al .................... . 

V crba 17" - Di!•ectoria. tla 
· Bibliotheca, Mv.selt e Ar

eh-ivo - Diminurda de 
JS :0.00$ pela .suppressão 
da consignaoão destinada 
á Revista Mm•itim.a, que . 
será impressa '11'U Tm-
p!•ensa Naval. ........ .. 

Vrrba IS'- Classe.H.nacti1Jas · 
-(como na proposta) .• 

Vel'ha 19' - A1mamentos ·c 
eq~t·ipamento - Dimi
nuida de' I00:000$000 .•• . . 

V or.fJ!J 20' - ~fu.niçür:s de bocca 
Ueduzida de ü5fl: !40$, sendo: • 

· '129: 7!llt$ provenientes da 
suppressão das duas. com
J)Unhias rtuviaes de Matt.o 
G r; osso l' · .<\:mazonas, IJOI'
J'f!spondr.ndo a 25/f rar;õr.s; 
383 : ::!00$ provenientes da 

0Ul0 

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

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

············ 

. ....... ·~· ' . 

Pupol 

' 

'·' 

70:700$000 . r. 

3.785:5:18$041: 

200:000$000 

• 
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suppressão dfl seis escolas 
de aprendizes, coi:respon
cleodo a 750 rac;ões; .... 
J02 :200$ provenienl.es ela 
l'eclue~•ão de 200 grume
tes; o 43: !l46$, proveni
entes da rcducc:ão de 8li 
pracas do Balalbão Na-
val .. ~ ................ .. 

Verba 21" - Munições na
\ "Vaes - (Como na pro-

posta) ............... . 

Verba 22•- ,lf a te 'I' i a l de 
. constl•uc(:iío navctl----< ( Co-

mo na proposta) ...... . 
Verlla 23" - 0/n·as - Redu

zida do 100:000$000 .... 
:V crba 2!;' __:. Co'lltbnstivr.l - · 

Reduzida de 500 :000§000. 
;V eÍ'ba 25" __:_ Frete;·, passa

(Jans, a,iu.das de custo e 
cotmnissões de saques -
(Como. na proposta) ..•. 

Verba 26' - Eventuàcs -
(.Como na proiJOsta) .••. 

.Vorlla 27" - Di1'ecto1·ia do 
armamento-.. A ugmen
tada de J ':825$ para um 
operaria de 5• classe, que 
por omissfLO· não figura 
na respectiva. tabella .... 

Verba 28' - Comrrrissões no 
t!Stranttcb•d- Reduzida 

Ouro 

• O O I o I O I I 'I 0 I, 

o O o O o O I O I' I O o 

0 O O t O I O I f 0 0 O 

o I o O O O O O O . I O o 

o O o O o I O O O o o 

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

I o O O O ,O o o I• I o O 

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

Papo! 

·4·. rm :270$ooo 

1.000:000$000 

• , OOO:OU0$000 

·íOO :000$000 

1.000:000$000 

150:000~000 

150:000$000 

. (i28 : 94•5$000 . 

. '12. 437:733$647 

cle·180:000$000......... 120:000$0QO 
:Verba 2!!" '-...., Paymnento do 

matel•ial. cont1'actado -· 
(Como na proposta) . . . . LOO :000$000' 

. 
· 'l,otal ... ........ . 220 :0001~.000 35. 948.:•806$882 

Al'L. :!.'' l~' u Pre~idenle dn Republica auto1•izndo: 
I, a· rever as Labollas dos al'senaes de Mur•i:nha, reduúudo 

tanto quanto possivel o pessoal, observadas as necessidades 

•' 

; 

·; '.~:.: 



, :-\NNAES DO SENADO 

do serviço c respeitados os. direitos dos operarias, na confor
m irlado rio t'I'J:l'U lamr>n to ael.uahnente em vigor; 

II, n dispensm· ·o pessoal · nrt.istico dos arsenaes, na vi
.f!OIWht desta lei, eoH.t 213 dos seus vcucimenLos actuues, destlo 
que não seja m•<JfJSsario ao sm.·viço publico; 

III, a passar para a reserva, sem vencimentos, os offi
ciaes e licenciar· nas . mesmas condições os empregádos c i v is 
do ministerio que solicHarem tal situação; . 

IV, a extinguir o quadro supplement.ar, passando pww o 
quadro extraordinario todos os ·officiaes que exeveem cargns 
vil.alicios c extmnbos :ao serviço da marinha de guerra; · 

V, dispensar do servico com 2[3 dos vencimentos o pf)s
. .o;oal que não 1'ór necessario ao mesmo; respeitada .a antiguidade; 

VT, a supprimir ás companhias i'luviaes do Amawnas e 
dJ !lftttLo Grosso; · ' 

VII, a. ·r.eo~m· seis escolhas de aprendizes qur; niio eon-
t;ribuam sul'l'icientemente para o eontingente naval; . 

.. . VIII, a reduzir o ei'fcctivo da Escola de Grumetes pam 
300 grumetes; · .. :'i.11r ·":ii! 

IX, a rever o rfJgulamento das Escolas r.lc A.prondizes Ma
l:inheiros, sem augmcntar o pessoal e denbro da ~erba consi-
gnada; · . 

X, a rever, sem . augmento de 'dotação orçamentaria, os 
l'%"lllnmenl.os da;; capiLanias dos portos (decreto n, 6.617, de . 

, ~o de agosto de 1907), do Corpo de ilün·inhei;eos NacionaeR (de
creto n. 7 .124, de 211 de setemoro de 1908), das Escolas de 
Grumetes e Aprendizes i\faTinheiros (decreto n. O. :38(;, de :28 
de fevereiro· de 1 !l12), das es·colas profissionaes ( dcc;ret.o nu- . 
nn•co 8. 7G2, de :23 do noverr.·bro de Hl09, na Supcrintcllldcncia 
de Navegação (decreto n. 6. 064, de 29 de maio dci1908), da 
Directoria de Armamento (decreto n. 8; 5:23, de 29 de setembro 
ele 1910), do. Corpo de pmticos (decreto n. 27-1, de 1.8 d~J mruoço 
dfJ 1890), ne.lles i!ltroduzindo os mtllhoramentos determinados 
pela experiencia, c pelo progre~so; a. ordenanca geral para o 

. ~ervico da Armada decreto n. 8. 290, de H de outubro de 1 !H O) , 
e a desenvolver e corporificar as disposioúes existentes ·sobre 
serviço internQ: o regulamento da Escola Naval·de Guom·a (de
CJ'eto n; 10.787, de 14 do fevereil•o de :1914). o regulamento 
pnra o !Estado Maio1• da AÍ'mada (decreto n. W. 7 H, de H de 
fevereiro de 191ft), c dos mecanicos navaes; 

XI, a rever, sem augmento · de despeza, o · reh'Ulamcnto do 
Corpo de Comrnissurios e modificar a lei de Fazenda ele modo 
que corresponda •tl actual necessidade do scr1•i~; . 

XII, a rever, sem augment.o de despe7.a; o regulamento do 
Co.rpo de patrões móres da ilfm•inha, no sentido de observar 
os dispositivos do art. :1." da loi n; Ci95, de 3 de outub1··o de 
1900 e elo decreto n .. 5. 882, de 6 de feveroiró de i !JO{i e dar 
outras providencias; . 

XIlii, a 1•eorgauizar, sem augmcnto de despcza, t) GabineLo 
de 1\nalyses da :Marinha, destinado á fiscalizacão. do fabrico e , 
conservação das polvora~ e explosivos, bem como ao exame. de 
todo o material destinado á MarLnha e Guerra, · · 



. 

SESSÃO E!IÍ 27 DE DEZE:'.!BRO Dll 19i'-l: / líOf 

~ :V Esl.e scl'viço ficar:l n cuPgo de officiaes especialista~ 
· · eseoHiidos deutrfJ os do quadro dr~ phal'mncouticos da Al'mitda: 

a) os officiacs nomeados não abrirão vn:;a no quarlt·o, 
continuando n · elle pertencer para os effeitos da promor)ãn; 

b) o pessoal destinado a este servico será assim consLi-
tuido: · · 

1 director, que será o chimico mais antigo; 
3 chimicos; 

. 3 a,iudantes; 
3 sub-ajudantes, (sub-officiaes). 
c) o servirJO · technico-analytico. da Armada constará cl•J 

tree seccões, comprehendendo: 
' 

1•, polvoras e explosivos; 
2•, exame das substancias organicas ou mineraes; 
a•, resistencia dos materiaes. • 
§ 2.' ·A primeira seccão funccionará na Dil·ectoria do At~

mamento e a segunda e terceira no Deposito Naval do· Rio dr; 
Janeiro:· · 

d) as exigencias para as promocões dos officiaes perten
centes ao servico technico-analytico da Armada serão as 
mesmas estatuidas para o Corpo de Engenheiros Navaes, con
tando-se como tempo de officina o de servico nos laborp,-
torios· · · · · 

I • . 

: a). os of!iciaes nomeados para este serviço receberão a 
denomi,nacão de « Chimicos da· Aramadu; · · · 

f) as nomeações de director e chimicos serão feitas por 
decret.o do Governo e as de ajudantes e sub-ajudantes por 
portaria do Ministro da Marinha, sendo estes ultirrios (sub
officiaes e sub-ajudantes) reversíveis aos respectivos quadros, 
por conveniencia do servico e a juizo do Governo. · 

XIV, a vender o materialr·eputado iriutil, inclusive navios 
,iulgados imprestaveis, applic~'ndo o producto. da venda em 
reparos de proprios nacionaes, acquisição de materiaes ne
cessarios á instrucção pratica que devem ter as Escolas de 
Aprendizes Marinheiros, ·am concertos de navios e outro ma
terial flucbuante, podendo 11ara esses concertos abrir os cre-
d itos 'necessarios; · · . · 

XV, a vender· ou. pCl'!llutar os edii'icios e terrenos dus 
. extinctos arsenaes da Bahia e Pernambuco, in·clusive o da 
antiga Capitania do Porto, em Corumbá; 

XVI, a T'ealizm.· eontracLos por t.empo nmvca mafot· . ki<' 
cinco anrios, quando versarem sobre alugueis d13 casa; · · · 

XVII, a clcsapJ.:opriar, por utilidade publicn, ou permul.ar 
a ilha do· Mocanguê Grande,· no. interior da bahia do Rio de 
Janeiro, pode•ndo no caso do desapropriação offectuar as ope
l'aoões pe credito que forem neoessarias; 

' I 

. ' 

. . 
'" ' 

' ~ .. .":;· .. ,, 
... ; 

, f ,. "I·,, •' 

'· ., .. 
. ··, 



~NNA~S DO Sl.iN.\DO 

• 'Ar L 3.'' O Go\•erno só .fornecerá ·t·ações: 
1", ao pessoal e111llarcado nos navios· de guerra; 
2", ao pessoal militar e assemelhados que servem nas 

fortalezas, corpos e escolas; 
3', ao p·ossoal que set·ve no hospital a· enfermaria de Mn

l'inha c Sanntorio de Friburgo; 
~!•, t'ts pra~.as invalidas, a razão de 1$ cm 365 dias (quando 

crn dinheiro); · 
· 5", tí patromoria, pessoal da ú.s1mt clect.rica, dos diques c 

mortonas e dos rellocador:cs e lanchas do serviço da marinha. 
•Art: -i.'' No cxe•l'·Ci{Jio ele HHtí só podertí .rna~rieular-so 

niJ primeiro anno da Es-cola Naval,. preenchidas as condições 
.regulamentares e prohibida a admissão de ouvintes, o numero 
maximo de 10 alumnos,. além dos matriculados neste exerci cio 
o que tenham o direito de repetir o anno. 

· Art. 5.'' Os ol'ficiaes que al\tualmente desempenham fun
C~Iões de instructores, além do soldo .e gratií'icação de suas · 
patentes, continuaJ·ão no goso das vantagens cspeciaes até que 
1'ind'e o prazo das l'espeetivus commissões. . · 

' . I'" 

ArL. li." Os professores o mestres . das escolas de apren
ilizes que forem. fechadas, serão distribuídos .pelas demais, e 
as vagas que ·se forem dando não_ set'ão preenchidas, até que 
fiquem as mesmas escolas com o numero de p!·oi'ossorcs c 
mestres estipulado pelo regulamento. . · . 

Gamara dos DerJUtados, 21 de· dezembro de HlU ,.;.._ ,1s
tolpho Dntm. Nicacio, ·Presicinnte .-Antonio Sim,eão dos Santos 
Leal, 1" Secrctario.-Elysfo de A1raujo, :z• Secretario. . 

I 

TABELLA N. i. , 

20 machinislas, a ...... , . , . , .... , . 
10· patrõe8, n.: . .................. ~ .. . 
30 'fosuistus, a . ................... . 
50 l'etnadoros, a . ................... . 

• 
Dique fluctuanle: 

n 1nach inistns, n 0 'O 0 O I O 0 O 0 o, O o o' I O O : 

15 l'ognisl.asJ a ....... ~ .......... ~ .. 
~to . .-:.-:,.~....... . ' ' , 

.Ordoundo 
mcrisnl 

216$000. 
216$000 
150$000 
i5$000 

' ... 

216$000 
150~000 

G:?:000$000 
26 :000$000 . 
-15:000.$000 
45:000$000 

23:400$000 
22 :1500$000 

213:900$000 

,• 
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Verba 15•-Stipllrintentlencla de Navegação 

Numero do pegsoal....:. Natureza da despeza 

"' "' 

PESSOAL 

Repartição Central e Superintendencia 

I superintendente ••.•• , •.••••..•. · .•••.••••.••••••••••• 
f assStente •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• · 
t ajudante-de ordens ..•.. ~ .•••...••• ••••••••••· .•••••• 
f commissario. ~ ••.•.••. -~ ..••.•...•••••••••••..•• ~ ••••• 
t - • 

fie1 • ........... • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • •·• • • • • • • ~ 
arclüvista • ....••..• ·• .... ~ ••• ' .•.•••••.•••••••••.••• ~ •• t 

{ 
i 
f 
{ 
t 

amannense •. .••.•.•.. -..•.....•...•••••••••••.•••••••• 
escvevente ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
ml33tre das embarcações •••• •••••••••••••••••••••••••• 
continuo {vencimento) ................................ . 
servente .fvencimeoto) . ............... ~ ••••• -. •.•••••••• 

Directoria de Hydro(J1'aphia 

l dir_ootor • .......................... ;. • • •••••••• ~ ••••••• 
i chefes de s:ocção •.••.••...• • -....... ~ ••• • ••.••••• • ••••• • 
.i auxiltares ....... ......... •·· .•..•••••• • ••• • •. • • • ••• ••••• 
t desenbista-_d_e t• classe .•••...••••.•.••••••••••••••••• 
{ dito.de· 2• classe ..••.•... ............................. 
t escrevente ........................................... . 
t servente .. •••• ·•• ••• ••· •• ·•· .~ •.•• -'•• ••••t••••••_•• • ·~·· 

·. 
·~---·-:-:,.-.\_~~-~/io -~~-~~ :·., ;~; 

~--~\;_~?~~~\~~-~~--~~:.~ •· . .. ·· 
.. 

s 
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2:4005000 
t:soosooo 
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4:8008000' 
3:6005000 
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Di1·cctoria d~ Pltai'Ôcs 

f. directOr . .••••.••....• : •.. ·• ••...•..••••••••.•• • • • • • • • • 
2 chefes de sccçlo .•.••.••••.••••••.••.• · •••••••••.••..•• 
2 auxiliares~ ..• , .•••..•..••.... -. ..•.. -•..•••••••••••••• 
i dcsãnbista de· 2a classe ••.••. ~ .•••.••.• ~~ ••••••••••••• 
i escrevente .. ··• .. · •••.. · ••••••.•.•. ~ . . :. : • ••• ; •• : •• •• _ •• 
I Servente .•••...••••••••••••.•. ; ............. , •• -••••• _- •• 
l operario lampista •••••••••.•.••..•••••• !' ••••••••••••• 
~ Caldeireiros de ·cobre .• ~ •••• ;, •• • .•••••• -••••••••• -••••• 
i serralheiro ••••••••.•••••.•.• ~ •. .•...•••••••••••••• _ •• -
i macbinista cimtractado para a- omcina •••••••.••••• · •• , • 

Serviço Ma1·itimo 

2 p·raticos ••••••.••• • -•• ;, ••.... : • .•.•• ~. ~- •••• 
'4 Patrões: .••.•.••••••.•••• ~ •••••••. · ...... _ •. _ •• 
6 machinistas contractadoS .• •• • •..•.•.••.•..• 
6 foguistas contractados ••.• , •......... , •.•••••• 
6 carvoeiros tontractado3 . •. ~ .• ~ .. , ... ~ . • ••.• 
8 marinheiros dé t • classe . ....•......•••. ~ ••• 
8 marinheiros da 2• classe .......... ··•· .•.••. 
8 marinheiros de 3a Classe . ..•.. , ..... , . ~ .••. , 

-, 

Diver8os empregados 

i:320S 
i:3201J 
1.:3208 
2:8808 
2:8808 
t:8008 
t:üOS 
i:200S 

2 motóristas (vencimento) •••• •., ••••••• ,. • • • • - 2 :_880S 
i paioleiro .•. . ·· ........•....••• ; •. -••••. • • • • ·,. • •. • • ... ••• • 
t serycnte do paiol ............................. • •• · •• ~ •••. 

" . 

s 
5 
s 

3:6005000 
s 

{:8008000 
3:6008000 
3:600SOO() 
3:6008000 
i:3205000 

8:6~0SOOO 
{7: 2808000 . 
25 : 9205000 ' 
i7;280SQOO 
17:2808000 
U:iOOSOOO 
{5:5208000 

9:6008000 -----
5:7608000 
!:8008000 

-{ _: 2001JOOO 

20:520JOOO 

-125: 920S() oo 

8:7608000 
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Rebocad~r de alto mar <<Tenent~ Lamaya .. 

I patra.o a. 3008 m·énsaes ...... ........•.•• I •• ~ ••••••••••• 
f ma:eb.iuiSta idem ••••• ~.·; ........................ -•• ••• •• 
i ·r<>z:,auist&s a tsos mensae:; .............. • -••••• - t :800S 
6 marinheiros a· IOOS mensaes........ • • • • • • • • f :2008 

t• Sacoão- 1" Grupo 

' (Extremo norte} 

. ESTADO DO AMAZONAS 

Pharol da Correnteza 

f i 0 pharoleiro I e I I 1 I I I e I I I I I I I I e I I I I I I I I I I I e e I I I e I I I I I •. 

f 3D dito,,,,,.,, .. ,,.,~•·•-•••••~•••••••••••••••••••••••• ~ 

ESTADO DO PARA~ 

Pha1•ol do lJailique 

f 2° (iharoleiro ..................... -.•••••••••.••••••••• 
2 aos ditos a •• ; •••••••••• _ ........... ~........ 2:1-00JOOO 

Pharol do Jlaracá 

i 2a pharóle"iro .•••••• ............... · •.•••••• :. • • ••••• • • 
i 3° dito ••..••..••• _ ••••• ~···~··-·····-·················· 

.. 
-?"-"· . . . - . 

3:6008000 
3:6005000 
7:200$000 
7:200SOOO_ -----

o 

~:ooosooo 
2:4005000 

3:000$000 
4:BOOSOQO 

3:0008000 
2:4008000 ----

21:6005000 ----

'5:4008000 

7:800JOOO 

5:loosooo· 

~~ti?J;~-0~!J~z~~~~~~t~~~.t~~:~-~-~~{~~~~i~~~~}~~~~:~~~?k~J~~i~~~~-iJik!i~~~~1~;~-~Ú~-~iit.~cif~~i~;J:tt:~~i~~~ L~: u>-~~~; --~~-;-~_c::;.~;-_.~ f .. !;·~-~ 

!91:200$000 
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Pharol da Ilha elas Flcehas 

t 2° pharoleiro ••.•••••••••••• • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
t 3° dito . ................. • · • ~ • • • • • • • • · • • • • • • • • · • • • • • • • 

Pharol diJ Machadinha 

t 2,o pbaroleiro .•. ............. • · · · · • • • • • • • • • • • • · • · · • · · • 
{ 3° dito .••••••••..••••••.•••..•••••••.••••. . • • • • • • • • • 

Pharol dr: Simiio 'Grande 

t 2~; pharolãiro • ...... · ...••••• ~ •...••.••..•••..•.• · •.•••••• 
t 3D dito .......................... •••·• • • · • • • • • · • • · · · · • .... . 

Pharol de Caeté 

' 
i 2° pharoleiro .••..•.••.•. ••.• • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
f 3° dito ••• -••••••••••••.•••••••••••••.•••• -••••••••••.• 

' - --
Bar:Ca-pharol-dr: BraganQa 

1 t" pharoleiro •• •• ••••••••••••••••••• ~ •• ; ••••• e •••••• ~ 
t 2° dito ••.•••••••••••.•••••••..••• -........ • •••••••• 
2 305 ditos a ............................. ·•••• 2:1001000 
t ·mestre~ . ••••••••• ~ ••.•.• •....... •• • • • • • • • ••••• -••• 
3 toarinheiroS a ••••••••••••••••• :......... t:200IOOO 
3 ditos a •••••• .-.-•••••••••••••••.•••• ~..... 9601000 
' dito; a ••.•••••....• -••••••••..••••••• ~... 1201000 

3:0008000 
2:4008000 

3:0008000 
2:IOOSOOO 

3:0008000 
2:1008000 

3:0005000 
2:4008000 

----- .. 
3:7205000 
3:0008000 
4:8008000 
1:8008000 
3:600SOQO 
2:8808000 
2:8808000 

5:1001000 

5:1008000 

5:!-008000 

5:i00S000 

22:680~000 
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Phar~l de Salina• 

t 1° pbaroleiro ..• .................... -••...••••••.•••••• 
t 2'l dito •• ~ ....•.••..••.... ..•.••....••.••• -..•••• ~ .•••. 
I ~, dito .••. ...••••• ~ ................... •. · • •~· .•... · •. • 

Pharot de Soure 

t. 2° pbaroleiro ••.. .._ •..... ~ ............... · ·. · · • •• • • · · • • ~ • 
t 3° dito •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pharot de Joannes 

1 2° pbaroloiro: .••.. .•..• • .. · · .. · • • · • • · · • • • • • • •• • • · • • • • 
f 3D:dito ••••••••• _ ••••••••• ~········-·············-····· 

Pharol de. Collare• 

' t 20 pharoloiro .•••• • · •..••...•••.•..••••••.•••..••••••• 
1 3° dito 1 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a I a a a a a a a a a a I I. a a a a a a 

Pharot de Gurupy 

t _lo pharoleiro ............ •.•• •• .••. · •· • · · · • • • • • • • ••••• 
t ~dito •..•.••.••.•.•.... ~ •••.•..•.•••.•••..••••.•••• 
t 3° dito ...... ...... _ ......••••••.• -: .... •-•.• .............. . 

Pharol de Chapéo \'irado 

t 2° pharoleiro •• ·• ••.•• · . • • · • • • • • • • · · • • · • • • • ' • • • • · • • • • • 
t 3° . .ti to ••.•.•••.•..• ....••••••••••••••••••.•• ·-· •••••. 

• 

3:720SOOO 
3:0008000 
2:iOOSOOO 

3:000SOOO 
2:4008000 

3:0008000 
2:4oosoqo ----
3:0008000 
2:4008000 ------
3;7208000 
3:000SOOO 
2:4008000 ---:--
3:0005000 
2:iOOSOOO ------

9:1208000 

' 

5:4008000 

• 

ã:400SOOO 

5:4008000 

9: 1208000 . 

5:WOSOOO 
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Pkat·ol da Tatuoca 

' --.1 20 pharoloiro ••• , • , •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·t 3° dito. I. I I • I I t li I I I I I I I III I I I I I • I I I I I I I I I I I I I I li I I I li 

Doias de luz e balizamento do Rio Pará 

f 3° pharoleiro~ I I I I I I I I I I 1.1 I I 1•1 I I. I I I I I I I!' I I I I I I I I I I I 

Pharol de Cotijuba 

t 20 pharoleiro ••••• •••••••••• •••••••••••••••~•••••••••• 
i 3° dito ••••• ~ ••••••••••.•••••••• ~ ••••• ,·, •••••••••••••• 

Pha'rol do A1·rozat 

f 2° pbaroleiro, ••• , ••••••••••• ~' •••• , •••••• , ••• •.,. • •••• 
t 3° dito. 1 t 1 I 111 t 1 1 1 I I tI III III I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Pharol do Capim 

t _2° pharoleiro •• · ..... • •••• , •••••••• ,., •••••••••.•••• , •• _. 
·i 3° dito ....................................... ;.~ ••••• . ; -

Pharof de · Mindahy 

t 2° pharoleiro •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 
i 3° dito .•••••••••• -•• ~ •••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 

3:0005000 
2:4:008000 ------
2:(008000 

3:00ÓSOOO 
!:4008000 ----
3:0001000 
2:4008000 

-
' ' 

3:00oSOOO 
2:400SOOO 

- --' 
3:0008000 
2:400SOOO -----

5:-WOSOOO 

!:.WOSOOO 

!:í:iOOSOOO 

• 5:iOOSOOO . 

• ã:4008000 

5:4008000· 
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Pharol de Buisn! 

· i 2° pharolelro. , ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
{- 3° dilo •• I I I I I I I I I I I III e I I I I I li f 1 I IIII I fI 1 I I li I& I I I li I 

Pharol tU> Cameleão 

f 2° pharoleiro ~I ._ 1 I I I & "' I I I I I I I I IJ I I I I I I I I f •. I f -· I I I I I I·. I I 

I 3° ~iito ••••••.•• ~···········••••••••"•.••••••••········· 

ESTADO DO IIARANBAO 

Pl!arol de S. João 

t ! 0 pharoleiro •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f 2° dito, & 11 1 .. I & I 1 1 1 e I I t .. 1 1 fI I I I I I I I I I fI I I I I I I I I f fI I I I 

l 3° dito fI & I & I I I I & I I I I I I & I I I I I I I I I I I f li I I I f f fI I I I I I I I I 

Pharol de Itacolomy 

i f O pharoleiro; I & I 1 I 1 f I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I fI fI i I I I I I I I I 

I 2° dito. I •· •••••••••• I ••• · •••••••••• I I •••••••••••••••••• 

i 3° dito ••••••••••••••• -•••••••••••••• : •••••••••••••••• 

Pharol de Sarlt' Anna 

:1 o pharoleiro •••••• ~ ~ ...................... , ••••••••• , •• 
2° dito~ •••••••• -....................................... . 
3° dito ........................... ~···············Jo .... . 

1 

3:0008000 
2:-WOSOOO 

3:0003000 
2:~008000 ----·--

3:7208000 
3:0008000 
2:4008000 

3:7208000 
3:0008000 
2:4008000 

3:720íJOOO 
3:0005000 
2:4008000 

' 
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li :~oosooo 

ã:iOOIOOO 

' 

9:!201000 

9:1208000 

9:t20SOOO 
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Pliarol de Alcimtara 

2° pbaroleiro-••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• • •• 
~o dito••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pliarol de S. Marcos 

I ~· h I . . :.. p aro etro •••••••• ••.•••••••••••• ~ •••••••••••••••• 
1 a~ dito •••••••••• ~ ...... ~ ••.•••••••••••••••• ~ •••••••••• 

Pha1·o1 da Barra 

t 2:1 pl1aroleiro ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 
l-.3°.dito ••••••••••••••••• •••• ••• •••••••••••···~···•••• 

Pharol de Darreirinhos 

~~ f.o_p~arolairo ••••••••••••••••••••••••••• · ••••••••••••• _ 
{ 2° dito .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-t 3° dito •••••••••• -••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 
• 

Poste da Tutoya 

t 3° pharoleiro • ........................................ 

ESTADIJ DO PIAUHY 

Pharol da Pedra do Sal 

· t 2° pbaroJeiro •• •••..•.. ·~ .• ~ ..••.••••••••••••••••••••• 
l 3° dilo ••. !'•••····· . ....... .;. ·••·•••··••••••••••••·•••• 

' 

3:0008000 
2:iOOSOOO 

3:0005000 
2:iOOSOOO ----
3:0008000 
2:4008000 

3:7208000 
3:0008000 
2:4008000 

2:4008000 

3:000Sj)OO 
. 2:~11000 
--~-

li:IOOJOOO 

!l:iOOSOOO 

5:1008009 

9:t20SOOO 

2:iOOSOOO 

5:l-OQSOOO 
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·;.:.-<:;. .. -... ;;.."_ --;_ -.-: 

Boia de luz e balizamento da ÀrmaQão 

i 3° pharo{ei~o. ~ .• , ............. • ••••• • .• • • • •••. • •. • •. • 

ESTADO DO CEARA' 

Pharol de ltapagé 

i 2° pbaroleiro ••••••• ~ .... ~.-.................... -••.••••• 
f 31 dito ..................................... ~····•••••• 

_ . .;.,.- Pharõz· de Camocim 

f 2° pharOleiro • ..•••.•...•.. ~. • .-. · • • • • • • • • • • • • • • • • • •! • • 
L 3° dito ..• : ••••.••••....••••.•••.•...•..••••.•••••.•• 

/ 

Boia de luz e balizamento de Camo~iin 

t 3° pharoleiro •••••••••.•••. ............................ 

Pharol de ,uucuripe 

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

Pharol de Aracaty 

f · 2° pharoleiro ••• • -.•.• _ ..•••. : ••• ~ .. : •••.••••••••.•••••• 
( 3° dito •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

/ 

. _ -·- ~--:.::~. -····.>"'.~- .... ::_::.:.~.·.<~·.·:'i·,_,·.·,:,:: • .=. -.·. -.. - .. _ ;. 

. : 

2:i005000 
.----'---

3:0005000 
2:4005000 

3:0005000 
2:iOOSOOO 

2:!008000 

3:000SOOO 
2:!008000 

3:ooosooo· 
2:4005000 

.. 

2:4005000 

5:iOOSOOO 

5:4001)000 

2:iOOSOÓO 

5:4008000 
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t• Sec?âo- 2• Grupo 

( Il'orte ) 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTB 

J>harol de, Mos1oró 

l 2° ni•aroleiro . ............................... ~ ........ . 
t 3° dito ••..... ··-· ••.......... -...• -.- ••••••.•••..••.•••• 

Pharol da Ponta do ll/el 

i { 0 pbaroleirQ-•••• • •.•••• : ••••••• • • •• • • · • •• • • • · •·• • • • • • 
t 2° dito.,' e e' e e e I tI e e e e. e e I • • • t t e e e e t t' e'.-••• e t te t e tI e 

! 3° dito., .. ,., ....... ~ ........... • .... • • • . ., • ... ~ • • • • • •• 

l'harol de Macáo • 
·-90h I. , f ... p aroetro ......................................... . 

f 3° dito .............................. ~··•·•.••••••••·;~ 

Pharot de Olhos ~·Agua 
/ 

i 2° pi•aroloiro ...... . _ ••.....•..•.•...••..•••.. • • · · · · · · 
2 3°5 ditos a:.. •••.•••.•.•..... ~............ 2:4008000 

Phttrol de S.· Roque 

i 2• I . . . p 1arole1ro ••..•••••... • .•.....•••••••• , •• , •• • ••• • • 
1 3° dtto .•..••••• • · ..................................... . 

3:0008000 
2:4008000 

3:7208000 
3:0008000 
2:4008000 

3:000SOOO 
2:400$000 

3!ooosooo 
4:800$000 

3:000SOOO 
2:4008000 

5:illOSOOO 

9:t20SOOO 

5:4008000 

7:8005000 

5:4008000 / 
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Poste de Santo Alberto e · boias de luz do canal dtt 
S. Roque 

. 2 3°! pharoleiros & •••••.••• • • • • • • • • • • • • • • • • 2:400JOOO 

Pllarol dos Rcis.Magos 

i 2° pharoleiro . ............... · · • · · .. · · • · • • • • · • · • · · · • • • • 
t 3° dito . •••••••.••.••....• ~ ...... ~ •..•.•• '-... .•••.•.••••• 

ESTADO DA PARAHYDA 
' 

Pharol da Pedra Secca 

t 2° pllaroJeiro, •.••.• ••.•.• ~ .... ·. ·• ; .. • · ••• • • • • • •• • • • • • 
2 aos ditos a., ............. ~.............. 2:4001000 

Boias de luz e balizamento de Cabcdello 

J 3° pharoleiro,.,,. c ••••••••••••• • •• • • • • • • • • •-• • • • • • • • • 

ESTADO DE PERNAl!DUCO 

Pharol de Fernando Noronha 

:1 ~. f 0 pllaro1eiro .•..•..•.••...•...•. ~ .••••.••.••• · • ••••• 
! 2°dito .• ~.-.- ............... _ .......••.•••. p~ ••••••••••• 

i 3° 'dito • . , , • , • • ~ • • • • • • ·; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
:t. patrão .•.•...••.••••••••••...•. ~ .•.••• _ .•.....••••• .- .• 
.§. romadores a 600S ...... , ..• 1 ~,, ••• , • ,, •••••• 1, • • • • •. 

4:800SOOÔ 

3:0008000 
2.:400SOOO 

3:0008000 
4-:~oosooo 

- .............. . 

3:7208000 
3:00()8000 
2:4006000 

6708000 
2:400SOOO 

& 
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:1:4008000 

7:8005000 
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2:4008000 

{2:2408000 

' ,-
. ,; -.:..~ r·:·- _- --~ - ·, 

U> 

"' m 
rn ,., 
o 

"' , 
~ 

t-o ...., 
B .. , 
t:> 

"' N 
.t'õl 

l<' 
t;; 
ê: 
t:> 

"' ,_,_ 
<!) ,__ 

*'" 

C> 
o .... 

.' 

;_ ...... -;· ·. 



Pharol de Goyanna 
/ 

f l 0 pharoJeiro •.•.•.••.....••• • .... _. •• ·•• • • •·• • • ••• • • ••• 
f. 2° dito ••.. .•..•••••...••..•....••••••••...••••••••••• 
f 3° dito ..••••.• ~ ••.• -••...•• ~ .••..•••••••• ,., ••••••••••• 
· .. 

Pharot de·Olinda 

l 2.0 pharoleiro ••••.•••.•.......... · •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
f 3°dito .•.•.•••• ~ .•...•..•••... -....••.••••••.•.•••••• ~ 

Pharot do Piciio 

i f 3 pharoJeiro • •• _ ..... :-. •.•••••.••..•• ••• •· •• •·· ....... . 
f 2°dito ••••••.•.•.•••••..•...•..•.••••••••••••••••••• 
t SOdito ••.•••••••••••••••••••••••• ·.~ •••••• _ •••••••• ~ •• 

Pharot de Sanlo Agostinho 

t f 0 pbaroleiro ••• , .-. ~ ••••••.••..••• · ••• · • · • • • • • • • • • • • ~ 
:1. 2° dito ••• _ •. ~ ••••••.•••••.••••••••• -.~.-••••••••••••••• 
t 3° dito •• ·- ••••• •• -· .•.•.•••.••...•.•.•••.••••••• ~ •••••• 

Pharol de Tainandart! 

pharoleÜN> •••••• ~ ••••••••••••••••••••• ••••••••••• 
dito .••••••••• · ••••••• : •••••••• ~ •••••••••• ~ •••••••• 

t t• 
t ·2" 
f 3° dito . . . . . ... ~ .•.•.•.•....•.•.......•...•....••••.••.•• 

• 

~ -....., .:.· 4 

3:7208000 
3:0008000 
2:iOOSOOO 

a:ooosooo 
2:iOOSOOO 

3:7208000 
3:000SOOO 

· 2 :iOOSOOO 
~---

3:720$000 
3:0008000 
2:.wogooo -----
3:7208000 
3:0008000 
2:!008000. ----.-

9:1205000 
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ESTADO DE .&LAGOAS 

Pharol de Maceii 

t t
0 

pharoleiro •••• ·• .••. •••• • • .-. • • •· •• • • •• • • •• •• · · • • · • 
I 20 dito •••••••••.••••••••••.•••••• •-• ••••••••••••••••• 
f 3°dito ...•.•.•... ~··························~---~··· 

ta secção- s• grupo < 

(Sul) 

ESTADO DE SERGIPE 

Pharol d11·S. Francisco do Norte 

i 2° pharolairo • ... • •••••.••..•••••• • • · • • • • • • • • • • • • • • • • 
t 3° dilo .•..•••••••.••••••• ~ •••.•••••••••••••••••••••• 

• 
Pharol de Araeajú 

f 1~ pbaroleiro • .-........................... ~ ............. . 
f 2c dito ••.•• ~ •••••••.••••••••••••.••••••.•••••••••••• 
t 3° dito ..••••.• .; •.••..••...•.•..•••••.••••••••••••••• 

Ph~rol d_o Rio Real 

f 2"' pharoleiro., ••• •••••••••• ~. ~ ••••••••••••••• • • • • • .,. 
.1- 3° dito, ...••••• , •••. ••••. ••• •• •• ••• ••••• •••••••••• _ •• 

• 

/ • 
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. -'-. --. ,_ .. :_., ~ .-.. ~-: 
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3:7208000 
3:000SOOO 
2:iOOSOQO -- ;,. 

3:0008000 
2:4008000. 

3:7205000 
3:00()8000 
2:4001)000 
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3:0008000 • 
2:4008000 
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ANNAES DO SE!\.100 

o 
,.O 

~ 
o 
"'11 •• 
"" 

00 gg 
c.:...:. gg 
O"''' .. .. 
CQIN 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . 
• • • • .. . 
• • • • • • • • • . 
• • e . ·- . -ã. ... . 

"'.9 I ,.c:l ..... 
Q."', 
o o 
<»<r> ... ... 

I 
I 
I 

.ggg 
000 ... ...:. ... ooo 
<>i! OO 
r-o""' ...... 
cY)'c:r,) ~ 

• • •• • • . .. 
• • •• • • • •• • • • • . ·• .. . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . .... 
• • • . . ·• • • • •• • • • • • • • • • _g : : 

-ã : .: ..... 
m,S.S .d ........ 
Q."' 'O 

~&!~ ... ....... 

" 

o 
o 
o 
"" o 

~ 
<M 

• • • • .. 
• • • • • • • • • • • • • • • ,. 

• .. 
• • • • • o 

·~ 
8 
"' 'ã 
~ ... 

i o 
o 

""' . .. 
"' 

o o o o 
00 ...... 
00 g!; . ... 
"'<M 

• • •• . ·• • • • • . •. 
• • • • • • • • • • . .. 
• • • • • • • • • • • • • • • 

... .-
• • • • • • • ·• • • •• • • e : 

! : e : 
"'.9 'ã:a 

.. 

', 

,. ' 



Pharol àe Santa Marfa 

f 2° pbaroleiro •••••••••••••• ~ •• ~ ••• ~ ••••••••••• ·-•• • ••• •. 
f 3° dito •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Poste da Pedra da· Baleia e balizamento de 8. Salvador 
• 

f 3° pb a~oleiro ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• -: 

Pharol de Sanw Antonio 
,_ 

f { 0 pbaroleito •••••••••••••••••••••••••••• •.••• • ••••• •. 
I 2° dito •••••••••••• ~ •••••••••••••• • .• ••• • • •• • • •• • •·• • • 
t Se· aíto: . .•.....•....•.•.. • .•... • · • · • • • • • • • · • • • • • ~ · • • 

Pharol do Morro de s. Paulo 

I ! 0 pharoleiro •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
{ 2D ditoaa~l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
{ 3°_ dito ••.•••• : ••••• · ••••••••••••••••••••• ~ ••• / •••••••• ~ 

/ 

Pharol de Belmonte 

:f { 0 pharoleiro •••••••••••••••••••••• , ••••••• ;. •••••••• ~ 
f 2• dito •• .-., •••••• ,, ••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
i 3° dito ••.••.••••••..•••.•••••• · ••••••••••••••••••••• ·-

i 2° 
t a• 

, 

Pharol de PortÓ Seguro . 
. . - ~ . 

pbarolelfo ••.•••••••••• ~ •••••••••••••••••••• -...... 
ditQ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' ~~.:.~:-.<.:--!:..<:-_-.;. -"~ _:._·.:;,~.-.....~ -,·.:.:-::-:-':_~5\::.:5·· i ____ :-.~:::·;~~ ~:~-:.1~_: ~ ;-..,_ :._. __:_-_ . ,_--: 
___ ,___, .:-. ' 

--".~'-{ 

3:0008000 
2:iOOSOOO 

2:iOOSOOO 

3:7208000 
3:0008000 
2:4008000 

3:7208000 
3:0008000 
2:4008000 

3:7208000 
3:0008000 
2:4008000 ----
3:000$000 
2:400SOOO ----
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• ~:400SOOO 

9:{203000 
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9: {20$000 '· 

5:!008000 
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· Pharol da llha do France.l 

~· :"{ 
2° pharoleiro •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3° dito .•••••• ~ •••••••••.•••••• ~ .......... -•••••••••••• 

~ ::; 
ESTADO DO RIO DE JANEffiO 

Pharol de S. João da Barra 
' 

f 2° pharoleiro •••••••••••••••••••••••• ~····••••••••••• 
f 3°_dito •.•.••••••••••••••••.•••••..•..••••••••••.•••• 

Phárol de S. Thomé 

• t• h I . . . I x .p aro el.l'o •••••••••••••••••••• • _ ••••••••••••••••••• · 
I 2° dito •••••••••••••••••..••.•••••...•..••••..••••••• 
I 3° dito ••. .•..• -..••.•.•.•• • •••• · .•..•.••..•.•••.• • ... • 

Pharol de Sant'Anna 

i 2° pharoleiro. ~ .•.•••••.•••.... 4 • .- ••• 4 ••••••••••••••• 

2 aos ditos a~ .......... · .. ;.................. 2:iOOSOOO 
I patrão •.•........••.• ~ ~ ••••••••.•.••.•••••••••••••••• 
'remadores ~···~························• 6008000 

Pharol da Laginha 

g f 3° pbaroleiro •• ~ ~ ~ ••••• ~ ••• • • •• • • • • • • .• • • • • · ~ • • • • • • • • • 
2 remadores a •••••••••••••••••••••••• t. • • • 600SOOO 

'-

.. ...,· -:-o - . 

3:000SOOO 
3:4008000 

a:ooosooo 
. \2:4008000 . 

3:7208000 
3:0008000 
2:4008000 

3:0008000 
4::8008000 

•7205000 
2:4008000 

2:4008000 
1:2008000 

5:4008000 

5:400SOOf• 

9:!208000 

10:9208000 
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Pharol dá Ponta Negra 

i 2° pbaroleiro ................ . -••.••• • • • • • • •; • • • • • • • • • • 
{ 3° dito .......•..•.••••••••••.•••..•..•.••••.•••••••• 

Pharol de Cabo Frio 

i ! 0 pharoloiro ...•••.••.••••...........• , ~ .•.. , .•. ,, •. 
.. 1· 2(1o dito ••••••.•••••••••••••••••••.• ; ..••••••••• , •• ., •• 

I 3? dito ...•.•..••••..•..• , .. • •......•• , • , •. , .•.•• , • , • 
i patrão ......•. ,., •••••.• , •..•..•. ... , ..•...•.....•.. 
i remadores a ••.•..•••.••.• -~.~ ..•• , .. ~.. • • 6008000 

Pharol da Ilha Raza 

{ to phã..roleiro •••••••.•. •••••••••... -; · • · · • • • · · • • · • · · · · · ·,, 
i 2°dito .••..•.•..••• ~······~···••••·················• 
i 3° dito. e-.- 1 I~ I I I e • I.-. I I I li I. I I I I I I I fI I I I I I I I I ••• I I I O I. 

l servonte ..... ~ ..•••......••••.•••.. _.. • .••.•••... ~ ... 

Boiat de luz c balizamento do Ri~ de· Janeiro . 
i i o pharoleiro . ...........•.•....... • ..•.•• ~ ••....... .; . 
2 pbaroleiros a., .•••..................•. _ 2:4008000 

Pharol de Guaratiba 

t 2° pharoJeiro • .......... -..•.. ~ ......•... 1 •••• •• 1 •••••••• 

l3°dito .•............. ' ................ -._ ........................ . 

3:000SOOO 
2:4008000. 

3:7208000 
3:0008000 
2:4008000 

7208000 
2:4008000 

3:7208000 
3:0005000 
2:4008000 

6008000 

3:720SOOO ~ 
4:8005000 

a:ooosooo 
2:4003000 ----

"> 

5:4008000 

t2:2iOSOOO 

9:720$000 

8:5208000· 
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ã:400SOOO 
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Pharol de CasÚlhanos 

f to pharoloiro . ................................. • • . , • • . • 
f 2°dito•••••••••••••••••••••••:••••••••••••••••••••••• 

":1 3°_dito.-. ........................................ -•....• 
! encarregado do transrortc do supprimento e da éonser-

vação da estrada •. . -..•...•••••••••. , ......••.•.• 
f conservador da linha telephoniea . .• ; .•......•.•...•• , • . 

Poste e boias de luz do. balizamento da Ilha Grande 

f f. 0 pbaroleiro .....•• ~ .••••••••..•. • • • • • • 
f 2°~to ..........•...................• 
2 3• ditos a •. ...... : . .............. , ._, •..• 

2• Secç.iio - 4° Grupo 

{Extremo sul) 

tsTADO DE S. PAULO· . . . 

• e e e I te I' I 

• e e I I e. e e 

2:WOSOOO 

Poste dás ,\foleques e balizamento. de S. Sebastião 

i 3° pbaroleiro, e • e I I ' • e e • e e e e e • e ; I e e e I. 

2 remadores a ...•.•.•.•..... .......... 

Poste dos Alcatrazes 

2 3[• phai'oleiros a •. ·· •..•••.........•. 
f patrão .....•. ..•••.•••.•••• , •....•... 
2 remadores a ••••••••••••••• , ••.• .!_• •• 

••••••• 
6008000 

2:•oo5ooo .......... 
6008000. 

-~·l.::'l:_:_i_,7-.:.;.;:~_ :; ''"'" ~ :.::; <" . ,.~.---~ ~c--=:::--"-~-~"-~.:;~..,::·_-:: ~--:~ .,_~.---;.. -•-~~-:;.-=-·-

3:720j000 
3:0005000 
2:4008000 

5i0SOOO 
l:OSOSOOO 

3:7205000 
3:0005000 
4:8005000 

2:4008000 
f :2008000 --
4:8008000 

7208000'" 
i:200SOOO ---
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{0:7405000 

U:520SOOO 

3:6008000 
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Pharol da Ponla do Doi 

l i o pharoleiro •••.•.•.•.•• _ •.•...•••••.••••••••••• i ••••• 
I 2~dito ...•.••••.....•..•.........••..••.••••.•.....•• 
I 3°- dito: .•••••••••.•.•••• ~ .•.. · •••••••••••.•••••••..•.• 
I patrão ••••••••••••.•••••••••••• !" ••• · •••••••••••••••••• 

i r~~adores a......................... 600SOOO 

Boias de luz e balizamento tfe Sántos 

t _3tt pbaroleiro .• ••.•.••••••.....•.•.•••.•••.•••••.••••••• 

Pllste da Lage de Santos 

t. 3° pharoloiro ••• ••••••••••••••• • • •• • • • • • • •· • • • •• ~ • • • • • • 

Pharol da aiof!la 

I ~o pharol~iro ••• •.•........ : .......... · • · · .• .•. • • • · • · · • • 
• -.,. d"to 
'1 .... 1 ··············:-······························· t 3° dito • ••••••••••• · •••••.•. · .•....•••.•..•••••••••••.•• 
i 
4 

pat~ão ......•........•.................. , ••...••.•.• 
reiDadoresa 6008 •••..•.••••••••.•.••••••••••••••••• . ~ 

Pharol da Queimada Grande 

t. 2° pitar oleiro.-~ ................... ~ •••••••••••••• : •••• 
2 3~ ditos a 2:iOOS •. , •...•.••..•.....••...• ••.•••..... 
I patrllo.- •••• ••••••. .- ••......... -.... -. ................ -... 
're01adores a 600S ••••••••••••.••••.•••••••••••••••••• 

' 

3:7205000 
3:0005000 
2:4008000 

7205000 
2:4005000 

• •••••••••• 

'-········· 

3:7205000 
3!0005000 
2:WDSOOO 

7205000 
2:4005000 ----
3:7201,1000 
4:8008000 

7205000 
2:4005000 

t2:2WSOOL• 

2:400800{• 

2:4005000 

12: 240SOOC• 

H :6408000 
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Pharol do Bom Abrigo 
. . . 

f 2° -pbaroleiro •••• ••• • ••••••••••••••••••• • ... •• •• • • • • • • • 
i 3° dito ••• .-••.•••••...••••••••••••••••••••••••.••••••• 
I patrn.o ••• ••••••••••••..•••••••••••••••• _ ••••••••••••• 
i reiDadoresa600S ••........•..•.•.•••••••.•• ~ ••••.••• 

... ESTADO DO P.lll&NA' 

Pharol da Fortaleza 

t 2.0 pbaroleiro ••......•...•••••.•• • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • · 
{ 3°dito .•••••••.•..... -..••..•••.•.••••.••• ~ ••.••••..• 

Boia de luz da Baleia e baliZamento de Paranaguá e 
. · Antonina · · · 

f a• pbaroleiro. '• ~ ••••••.....••••••...•••••••••.••••••• 

Poste lfe Cuyabá e btilizàmento de Guaratuba 

t 3° pbaroleiro •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pharot da1 Conchas 

:f. t • pharoJeiro ••• ••.•.•• · ..•••••••••••.••• , ••••••••••••• 
f 20 dito. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, • • • • .-.• • • • • • • •• • • • • • 
1 a• dito • ...••.•• . : .. •• • ............ -.•...•••• -.••.•••. • •••. 
2 rem apores· a 6~1 .. ........ -.. , .... , ..•..• ~ . , ....•...• 

• ,. 

. 
~ .. -:~: !}: .. ~0-:~ .. r--J.:L~ ;: .. ;;.§;_.t:_t-;: (-:_:/~c;_ ~.C.:.---~--~:"~--~\:~~-~ .:..:'~ ~:~--_,.;-· -:-r: . c . 

-::.:::-.•- ~--~.-· .. _,·o-; 

3:000JOOO 
2:iOOSOOO 

7201000 
2:WOSOOO 

3:000JOOO 
2:400JOOO 

..... 

........... 

3:720SOOO 
a:ooosooo 
2:iOOSOOO 
i:200SOOO ------

8:5201000 
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5:400$000 

2:WOJOOO. 

2:WOSOOO 

10:320SOOO 
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ESTADO DE SAl'IT.A CA.TUARUU 

Pharol do Sumidouro 

2 2°. pharoleiro .• ; , .... , ••.••••••••••••••••• • • • • •• • • .. • • • • 
f 3° <.lito .. I •.• I I I. • & I && & t "''tI O 4 e & & tI I t 6 I & I & ... I tI 9 l,t 9 I •.• I I 

Pltarol da Iiha da Paz. 

1 2° pha~oleiro. : . • ~ •••• ~ •..•..•.•.•.•.••.•••••••• , , •. •. 
2 3°5 ·ditos a 2:-'00S .................................... . 

Uoia de "Luz. e bati:amenro de S. Francüco 

f 3" pllaroleiro •••.• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· Pltarol de ltajahy 

:1. -2° p}!aro1eiro •••••••••••••••••••• , ..... , ••• , •••• •., • ••• 
j 3° dito .•••••••••••.•••.••••••••••••. -•••••••••••••••• 

Pltarof do Arvoredo 

i i o pltaroleiro •• ~ ••••••••• ~ •••••••••• · ••• -. •••••••••••••• 
i 2• dito •• ,- ........ ~ •• ~ ••..••••••.. 1 

............... ~ •••••• 

i 3') dito".' e:·. o~ te e 1 ~ 1 t ... & && .. & a.- 1 & e t ~ & & t t & 1 & 1 & 1 ~ •••.•• -_ ••• 

f patrão •••• -.................... ~~.,.......... • •• •••. 
4 t"emadoros a .•••••••••• ~ ............... ~ • • • • 600SOOO 

3:0001)00() 
2:-iOOSOOO 

--------: 

3:0008000 
i:SOOSOOO 

• •••••• ! •• 

3:0008000 
2:4008000 

3:7208000. 
3:0008000 
2:iOOSOOO 

7208000 
2:-iOOSOOO 
--~-

5:i00~ 

7:8008000 

2:iOOSOOO 

5:iOOSOOO 

tal :780JOOO 

i2;UOSOOO 
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:; .. ,~"2~-~j )~.:_---.j.:-_:...-_ :. 

Phal'ol de Anha!omirim 

i 2° pharoleiro •••••••••••• -••••••••••• -. • • • • • • • • .-..... • • • • 
f 3° dito ••••••••• :.-•••••••• •.•• ••••••••••••••••• ······-· 

Pharol de Sant' Anna e- balisamento r/11 Florianopolis 

• f 3° pl1aroleiro. I I 11., <O I I I I 1 I I I 1 I 1 I I I I I I I 1_1 I I I I I I I .. I • I I I 

Boias e _balisamento até a Barra thJ Sul 
' 

t. 3° pbarol8iro •• , ••••••••••••••••••• ! ••• • •• • • • • • • • • • • • 

Pharolàos Naufragados 

.t.· ! 0 ptlaroJetro .................... .-•· ~ •••••••••••••••••• 
-f 2° dito., • 1 a, •, . .',, • • • • • • • • • • 1 • • • • • a • • 1 • a • • 1 • • • • • • 1 e •• 

i 3., dito ••••••••• _ ••• -............................... ·-· •• 

Poste e balilamento da Laguna; 

i 3° pharoleiro 1 .. 0o I 1 I I I• I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Pharol ri e -Santa Martha Grande 

I ! 0 pbaro1eiro •. i ••••••.•••• ~ •••••••• ~ •••••• 
f 2° dito .•••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
2 ac.s ditos a;, I t t t t t t. tI I t I I I I I I 1.1 I. I I tI t ~I. 

- ~.' 
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Pharol de Torrer 

1 t 0 pharole~o. ·• .................. · .. • • • • • ••• • • .-. • • • • • 
t 2° dito ••••••••.•••....•.•..•.•...•••••••.••••••••••• 
I 3~ dito ••••.•••.•••••..•.•.. ·~· ••••..••••••••••••.••.• 

Pharol da Oidrt:ira 

t 2° pbaroleiro •.• ....•....•••.• · •• • • · · · · • · • • • • .• • • • • • · • ~ 
t 3~ dito ...•••..•..•••••.•.••..•••••••••••• -............ 
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Pharol de napoan ' 

I 2° pharoleiro •••••.••••.• • ~.--. • • •·• • • ·! ••• • • • • • • • • • • • • • 
I 3° êrrto •••••••••••••••••••••••••••• ~················· 
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Pharol do Capão da Marca 

l 2°.pharoleirQ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
f 3° dito •••••••••••••••••••.•.••••• ~ •••••••••••••••••• 

Pharol do Baiurtl 

t 2° pbaroleiro •.•.••. .•••.•••••.• • · • • • • • • • • • • • · • • • • • • • 
2 3° dito •••••.•••••••.•••••••••• '! ................ ~ ••••• 

Pharot ,do Eslreíto 

t 2° pharoleiro . •••. ·• ••.••••• • • • • • • • • • • • • • • 
2 305 ditos a ••• ·- ••.••••••••••••••••• -••••••• 
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{ 2° dito .••••.•••••. ................................... 
t 3° dito ..•.•.•.••...•.•..••.. ••••· • · • · • • · · • • · • • • • • • • • 

Pharol da· P~nta Alegre 

i 2° pbaroleiro ••••..•.••.••• • · · • • • • • • • • • • • •·• • • • •; • • • • • 
f 3° dito ..••••••••••••••..•••••••••••••••••••.•••••••• 
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Pharol de Torre6 

1 t0 pharoleiro •. • ..................................... · • 
t 2° dito .••.••••••••...••.•..•••...•••••••••.•••••••.• 
t 3~ dito ••.•••••••••••..•.••. ·-· •.••.••••••••••••••••.. 

Pharol da Cidrsira 

2° pharo1eiro ••••. ••••••.••• · • • •• • • · • • • • • • • • • .• • • • • • • • ~ t 
i 3° dlito •••••••••••••••••••••••••••• ~················· 

., 

Pharol de ltapoan ' 

f 2° pharoleiro •.•••. ••...•• ~.- ..• ··· •• · ~ ·••• • • • • · · • · •• · • 
i 3° dlto ..••••••••••.......•........ ~················· 

Pharot ds Christovão Psrsira 

t 2.0 pharoleiro .••• ~ ................. •••••••• ••••••••••• 
t 3° dito ••••.••..•••.•.......•• · ..•••• · ••• · .•••••••• ~- ••• 

Pharol de Mostardas 
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~ t 2a dito •.• ~-· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i 3° dito ••••••••••••••••••••••••.•• · •.•••••• · ••••••••••• 

' 

3:7205000 
3:0001000 
2:!005000 -• 
·a :ooosooo· 
2:4,008000 --
3:0008000 
2:4005000 

3:0008000 
2:4005000 -
3:7208000 
3:0005000 
2:4008000 

9:120SÕOO 

ã:iOOSOOO 

5:400SOOO 

5:1005000 

I 

9:1205000 l 

o ,.,. 
o 

> z 
_z 
:.. 
l>:l 

"' "1:1 
o 
·rn 

"' z 
> 

"' c.. 



620 AN,NAES DO .SENADO ll. . 

Outro do mesmo senhor, communicando ter a Camara dos 
Deputados re,jeilado o véto .do Sr. Presidente .da Republica. 
opposto ú .resolução do Congresso Nacional, ;que modifica m: 
arts. 277 e 278 do C o digo Penal da Republica e remettendo 
os respectivos papeis.- A' Commissão de Justiç.a· c Legislação; 

·um do Sr. Minist.rQ .da Fazendb., restituindo as autogra .. 
phos da rosolucilo do Congresso Nacional, sanccionadà, qu~ 
:.~broél um credito de 1. :093$312, para pagamento a Julio Vi
ctor Ross, em virtude de sentença judiciaria. - Archive-so 
um dos nutogrnphos e remetta-se o outro ú Cam[LNll dos Depu-
ta;dos. . 

Dois do Sr. :\l·inistro da Viação,, t•r.stiLuindo dois dos 
au·~ographos das rl:'soluções do Congvesso Nacional, sanccio-' 
nadas, que concedem licença a Aldo Kepller da Silva e Mnnoel 
Pascboal da Faria, funccionarios da Estrada de l!'e!'l'o Central 
do Brnzil. - Al'chivo-sc um dos autogrnphos e remetta-~e o 
outro t't Cnmnra dos Deputados; 

Um do Sr. Ministro da :\Inl'inha, I'eslituinclo dois dos au
tographos da· I·csolução do Congresso · Nacional, sanccionada, . 
quo abr·e o credito de 68: 44ü$7GO. para . occorrer U.) paga-' 
monto de despez'US feitas com os concer~o's da ·· canh(lneiro. 
Missões; c dtt outras providencias; - Archive-se um dos au
Lographos e remr.tta-se o outro (t Camar.a dos ne·putados. 

Dois do Sr, Ministro do Interior, restituindo dois dll:l 
autographos das resoluções dia Congresso Nacional, sanccio
naclus, que abrem os creditas de :13:412$905, para pagamento 
elo pessoal dispensado do Laznrebo Tamandaré, e de 02:000$, 
par:a, . pagamento de officiaes 13 praç[Ls dia · Brigada PulJcial. 
que se reformarem. - Archive-se um dos autographos e re
mctta-sc o out'ro tí Gamara dos Deputados. 

O Sr. 2• Secretario procede ~ leitura do seguinte 

· PARECER 

N. 105-1011 

A Commissão de Policia, de accôrdo com a exposição que 
lhe submetteu o director da secretaria, sobre a · necessi·dndo 
da. abertura de um oredito supplementar, para pagamentos, 
qwe nito puderam ser feitos, por não haver sido conveniente
mente dotada a cousignacão oroamentaria, de gratü'icac;ões 
addicionacs e accresc'ilnos de grati:ficacões a que· tcom .direito 
a!suns slos funccionarios da·quclla secretaria, apJ•esenta ii con-
Slderaçuo do Sena,d'o o seguinte · 

PRO,TECTO 

N .. 20-d9H 

O Congresso Nacional decrrta: 

-· 

. ArL 1." E' o Pt·o~idonlr dn Rnpublicn autorizado a abrir, 
I) elo Ministcrio ela Justiça e N cgocios Interiores, o crcclilo 

' 

,/ 
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do ii :812$, supplcmentar (L VCJ'ha da consignação « Cil'aLiJi
car;ões addicionaeu, da ;rubrica ü" do·art. 2" da lei n. 2.lH~. 
de 3 de jÚuciro do iOi•-í, para: pagame-rilo de accrcscimo de 
g-ratil'icacão, <Jorrespondente a 5. % dos respecUvos Vl!lld
menLos, a que teem direito no cort·ente exercício, um o1'1'icial, 
de i de ;ianeiro.:-a 27 de abril, 15ü$, outro ol'J'icial, de I do 
janeiro a 27· de julho, 27M.; outro ol'ficial, de .1 de maio a 
31 de dezembro, 320$; um redactor de ·debates, de J do su
Lt1111hro a 31 de dezembro, 120$·; o auxiliar da redacção da~ 
actas e dos Annaes, de .1 de janeiro a 24 de maio, 144$; o 
porteiro da secretaria, de 1 de março a 31 de ·dezembro, 300$; 
o porteiro do salão, de i . de julho a 3i de dezembro, i80$; 
-pagamentos da gratii'icaoão do 15 % sobre os respecLivos 
vencimentos a um ofl'icial, de i de janeü·o a 31 de dezembt·o, 
1 :VtO$; e a um eonlinuo,. de i de janeiro a 31 de dezembro, 
7i2.$800; a outro -continuo, de i de juuho a 3i de dl!zcmbro, 
-íJ5~1blOO; .a outro, de i de setembro a 3i de· dezembro, ·rM~ 
.237$1GOO; a outro, de·-r a 31. de dezembro, 50$/jOQ, c pagamento 
da de 20 % a um continuo, de i ele janeiro a 31 de dezembro, 
U50$ilt00 •. 

ArL 2." 'Bcvogam-se as clisposicúes em contrario. 
Sala das Commissões, 27 de dez'embro ele 101-í .- Pinheú·u 

;l[acltado, ·Presidente.:_ Manoel da .A. mujo Góes, 1" Secretario. 
- Pcd1'o t1uausto Boraes, 2" Secretario.- Gon:aaa Jayrne, 
14• Secretario, servindo de 3" ,_ L4ntonio A:eredo, .supplente, 
servindo de .4" ~ecretar.io . 

.. 
E:rpos·iç'ão a que se 1'e(&l'a o parecei' supra 

Consig-nando a lei elo orçamento vigente, na rubrica « Gra
tificações addicionaes » aos l'unccionarios da Secretaria ··do 
.Senado, verba apenas para pa·gamento das que ;já vin!Jam.sc11Cló 
;percebidas, não puderam ser pagos, no exct·cieio eOt•rente, .os 
:wcrcscimos ele gratificac;ões a .que alguns dc!Jes -Jizcram jus, 
pm• haverem completado o tempo de sctvir;o que lhes dá di
reito á percepção da gratificação irnmediatamente superior, 
nem as que outros começariam a percebet·. 

. Pertencem úquelle -11umero tres officiacs, um redactor de 
debates, o auxilia r da J•edacção das actas, o porteiro da .Secre
taria c o do salão. Estão no segundo caso um official e quatJ'O 
continuas. 

Ncccssarioé, pois. a abertura de um credito supplemcntm· 
llU imp·ortancia de 5 :3-12$, •que assim se cliscrhnina: 
Offir:iul José Fernandes de oOliveim (5 % Robrc " 

· oR vencimentos, ele I de Janeiro a 27 de abril. 15()$000 
Ofl'icial ·Bencvcnuto dos Santos Pereira (idem de, 

1. de Janeiro a 27 do ,julho)............... 2iG$000 
:OJfficial Gil .Goulm't Filho ( idem ele ·l ele mtlio a 

31 ele dezembro).......................... 320$000 
Ilcdaetot• Julio •Pimento! (idem de 1 do setembro 
. a 31 do dczCinbro) ................ ·~· ...• , .. 1:20$.000 

• 

1-·. 
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"\uxi!iar :!las actas (idem ele 1 de OÍllllCÍl'O a 2·1 de 
1na1o ............................................. . 

Porteiro da f:lecretaria (idem de 'i de maroo a ::li 
de dezembro) ......................... M •••••• • •• 

(Porteiro do salão (idem de 31 de julho a 31 de 
.dezembro) ........ · .................. -· ........ ·-· 

Official Ubaldo . Rodrigues de Andrade !Pereira 
(:1.5 % de :1. de janeiro a 31. de dezembro).·: 

Continuo Cecilia de Carvalho Britto (idem de :1. 
de janeiro a 31. de dezembro) ..•........... 

Continuo Luiz Jos'' da Cunha (idem do· junho a 
31 de dezembro) .............. ; ............ . 

Continuo Hilarino Romualdo da Silva. (idem de I 
· de setembro a :J:I. de dezembro) ...........•. 
Continuo Bento de ·Pinna (idem de i a 31 de-

zembro) ............................... · . ." .. · ........ . 
Continuo Francisco Bernardo de Senna (20 % de 

1. a 31 de dezembro) ...................... . 

144$000 

300$000 

:1.80$000 

:L:440$000 

718$800 

4:1.5$800 

237$600 

59$400 

950$400 

5:3:1.2$000 

Secretaria do Senado, 26 de dezembro de :1.9:1.4.-Lui;: 
O. GJJ,illon Ribei1'o, director.-:- A' Oommissão de Finanças. 

N. :1.96-:1.9:1.4 
• • 

'A proposicão da ·Gamara dos Deputados, .. que fixa a des
peza do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, 
para o anuo de :1.!115, reduz o total das verbas que no actual 
exercício era de 23.707:357$158, papel, e 796.800$, ouro a 
::1.984:402$6:1.8, papel, e 290:472$064, ouro, com uma diffc
-renca, portanto, para menos de :1.8. 782 :954$540, papel, e 
476:327$936, ouro. · , . 

"fotivaram certamente tão ·grande reduecão nas despezas. 
de ·um dos mais · inportantes departamentos da administracão ·· 
rla República as exeepcionaes condicões em que se acham ás 
financas do paiz, aggravadas pela crise universal, que tão 
duramente se reflecte na vida economica de nossa Patria. 

E essa reduccão, · esse profundo córte, que a Camar& dos 
Deputados fez no areamento do i\finisterio da Agri'cultura, 
deve ser estendido a todo . o trabalho or,camentario dos · dií'fc
rentcs ministerios, não por cautelosa providencia, mas por in
dispcnsavcl e irremediavel necessidade .. Só adiando servicos 
adiaveis, suspendendo a execução de outros que embora 
utcis e neeessarios, são superiores no momento,· ás forcas de 
nosso ~Thesouro, cortando pela raiz a possibilidade de desper-

. dicios, é que poderemos, não conjurar de vez a crise em que 
nos achamos, pm•que ella não se con,iura eín um só exercício, 
mas soffrel-a menos desastradamente, procurando meios de 
atravessai-a D?Bnos rudemente e asuardar dias melhor~s P,ara 
a nO&II& Patna •. · 

I' 
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' lFoi o l\Iinistorio da Agricultura o que até agora mais di-
minuída teve a sun. 9otacão orc.amentaria, e a Commissão de 
Jfinancas, acceitando os c6rtes que nelle foram :feitos, sub
mctte-se ás circumstancias do momento, procurando, com as 
emendas que offerece á considel'!lcão do Senado, collaborar 
90m a .Camara em sua obra patr~otica. 

EMENDAS 

All art 1", verba 1• -tG:abinete do Ministro-Pessoal: 
Eliminem as palavras (incluída nesta a despeza de conduccão, 
,que será paga pelo ministro). 

Accrescente-se: consultor jurídico, 12.:000$000. 

Na. somma- diga-se: em vez de 92 :q,OO$- 1014:...100$000. 
No material- c~:ccrescente-se: · 

Conducção do Ministro, 12 :000$, elevando-se o total da 
.':verba de igual quantia. . . 

. Na sub-consignação-/Para auxilio aos creadores que. im
portarem animaes de raca, 100 :000$, accrescente-so depois da 
palavra raça: <.:.e para transporte de reproductores no paiz l), 

Restabeleça-se o Jogar de ajudante do porteho, com os 
mesJill.os vencimentos. 

N erba 3•- Servico de Povoamento- I Directoria..,- Pes-
soal.· · · 

:Accrescente-se: um intendente de immigração, :LO :SOO$. 
' . . 

'' L 'I 
' 

Onde se àiz: 130 :SOO$, diga-se 142:800$000. 

II-Hospedaria de Immigrantes ·da· ilha ''das Flores. 

iA'crescente-se : um ·escrevente, 3 : 600$0QO .• • 

Onde se diz: ajudante '(medico)', supprima-se a. palavm 
[(medico)., . · . · 

Onde se :diz: 125:400$1 diga-se·: 132:600$000. 
IY ":""' Ser:vico de .Co!on1zacão •: ... ' ,J 

. ' 
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!A:ugmcnle-se de üdO$ a sub-con~ir;naoão seis· inspectores, 
u7 :000$, visto ser de !l :üOO$ o vencimento annual de cada, 
in~pector. ·· 

Consigmc~ão «O necessario ao serv~ço, etc.», substitu'a-se 
pelo seguinte : «O necessario ao serviço das inspectorias com
prehcndcndo os zeladores para os I'luclegs emancipados, bem 
·como· o aluguel de -ca-sa, diarias, ajudas de custo e despezas 
de transporto, conservação e custeio de H nucleos coloniaes; 
inclusi-ve trabalhadores 2-1 O: 000$000 ». 

V crJJa G"- Restabeleçam-se os vencimentos fixado ti no 
docrcto n. !J.21'ü, de -18 de dezembro de 1914, elevando-se a 
verba da importancia correspondente. · 

Verba ü"- Material- Consignação « acqmsição e emba-
1-ag:clln, etc.»: au:gmente-se de 30:000$000 . 

. Consib'llação « diarias, aJudas de' custo, :Passagens, etc.»: 
uugmente-se de 20 :000$000. . . 

Ve-rba :l-1" _,Directoria do Serviço de EstaUstica. 
!Substitua-se ú -consignação typographia, pela seguinte': 

Pascoal Ordenado Grutificu~iio Total 

-1 .c hei' e de .ol'ficina ......... '.. .. 3 :200$ 1 : üOO$ 
:! !inotypistas ......... :.. . .. .. • 4:000$ 2:000$ 
a compositores de -1" •classe. . . . • 6 :000$ 3 :000$ 
:r-- impressor de 1" classe....... 2:000$ 1:000$ 
:1 encadernador de 1" classe...... 2:000$ 1:000$ · 
~ ·compositores ele 2• classe..... 3 :OOQ$ 1 :500$ 
:1. impressor çle 2" classe ..... ,.. 1 :500$ 750$ 
1 o1'1'icial de -pautaçãa·... . . . . . .. . 1 :500$ 750$ 
l estereotipista imp1·essor. . . . . . . :1. :500$ 750$ · 
2 encaclernfrdores de 2" classe.. . 3 :000$ . 1 :500$ 
2 compositores de 3" classe..... 2 :~00$ ·1 :200$ 
:~raterial: o que i'õr nocessario aó serviço da oi'ficina. 
2 serventes (salar:io mensal de 150$) ••.••.• , ...• 

. ' • 

4:HOO$ 
6:000$ 
9:000$ 
3:000$ 

. 3:000$ 
4:500$ 
2:250$ 
., • ')r; O$ 
.Wo<oiU I 

2 :2·50$ 
~ :'500$ 
3:600$ 
4:800$ 
3:600$ 

53:.550$, 

iV.crba 12"- Diroctoria de Metereologia c :Astronomia. 
J\Iat.erial-•A:ccrescente-se: para conclusão das obras do 

novo obsel'vatorio, iniciadas em 19-1-1, 80:000$000. 

LelLru c- EsLwcõcs mcLcreologicas c pluviorricLricas
SUIJlll'ima-se. 

• 
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Verba 13•-Museu Nacional. 
iA.ccrescente-se um bibliothecario, .7 :200$000 •. 

Verba 14"-Escola de Minas: 

.. 

. Pessoal- Equiparados os 'oi·denados dos lentes, substi
tutos e professores 1aos dos institutos do ensino superior e 
secundar i o suboi'dinados ao .l'lfinisterio do Interior. 

Verba i5•: 
Jlessoal: 
Em vez de «tres », .diga-se: « dous ajudantes.» 

· Em vez de «quatro· auxiliares da bibliotheca l>, diga-se:: 
« dous auxiliares ), com· a respectiva reduccão da verba. 

Material: 
Em vez de «30:000$», diga-se: «20:000$:000.) 
Verba 16•- Accrescente-se: 
•Subvenção ao Instituto Oswaldo Cruz, de aocôrdo com ci 

art. 125 do regulamento, 48 :0()0$000. 

Verba ·. i 7• - 1Servico de Protecção aos Indios e Locali .. 
za.cão de Trabalhadores Nacionaes : 

Substitua-se pelo seguinte: 
I -Pessoal: · · 

Directoria: 
i director .......... ; .. . .. . : i2: 000$ 
i i• official .. .. .. .. . .. .. .. 8:400$ 
1 2• official • .. .. .. .. . . . .. . 6 :000$ 
.i servente ...• ; ...•.... , . . '1 :800$! 28 :-000$ 

Inspectorias: 
6 inspectores ........ · ..... ; 

. II - Material : 
Para objecto de expediente da 
·.. . directoria e inspectoria .. 
Para asseio do edifício, car-

. retas, despezas miudas e . 
de prompto pagamento .. 

• Para occorrer ás despezas com 
a · manutenção dos 12 
postos de indios mais pro-

. speros, sendo . · 
2 na inspectoria do Amazonas . 

e Territorio do Aôre. • . . . . 25 :000$ 
·2 na do Maranhão e :J>ará;.. 20:000~ 

Val. vm 

57 :6()0$ ..• 

' i':200$ ,, 

2:000$ 

.. ..... . 

' ,, .. 

. ' 

.. .. 
' ' 

.' ,;: 

I' -;· 
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2 na do Espirita Santo; Bahia. 
e Minas.- ~ , ........ ~ .... . 

2 na .de S. ·,Paulo' é ··Goyaz .. 
2 na do :Pará e 'Santa Catha-

I'Ina .............. ·-· .. . 
· 2 na de tMatto Grosso .. :· .. · .. 

Povoações in'digena:s : 
Obras, cust~io conservação e 

desenvolvimento das po-
voaçõe indigenas creadas 
pelo decreto ·n. 8. 941, de 
30 de agosto de 1911: 

·'No Estado ·de S. Paulo ... , . 
No ~Estado ·do Pavamí ..... . 
No Estado de Matto Grosso, 

:tO:OOO$ 
. . 10 ;1000$ 

20:000$ 
25 :0()0$ 11'0 :000$ 

. \ 

30:000$ 
30:000$ 

· ·sendo : 15,000$ destinados 
ás colon~as ·dirigidas pe 
los salesiimos, inclusiye 
Lyceu de tCuyabá ....... ; · 45 :'000$ 105 :000$ 

·'Centros 'agrícolas: 
Obras, custeio, conservação e 

desenvolvimento dos cen-
. :tros agrjco\as ·creados .pe..: 

los decretos ns. 8. 937 e 
8. 71-2, de 30 de agosto de 
1911 e 14 de setembro de . 
1912, inclusive · despezas 
com passagens e trans
porte de trabalhadores 
nacionaes para os wes
mos centros : · 

· No Estado ~P \l\'~~~ranll~o .•... · 
No Estado ·cto P1auhy .. , ... . 
No Estado da Paráhyba ... . 
No. Estado çl~ :Pernambuco .. 
No Estada 'cl3 A1agoas ..... . 
No Estado de Sergip·e ...•.. · 
No Estado da Bwhia ....... . 
No Estado 4o. Jtio Grande· do 

Sul .................. . 

36:000$ 
25 ;1000$ 
25:000$ 
25:000$ 
25:000$ 
20,:000$ 
25:000$ 

i~:'OM$. 
, Verba 18"- Aprendizados 'agri'oo,las: 

• 
fOi :1000$ . ·405 :.000$. 

Pessoal: , . !li.' 

Accrescente-se: . para um medico .do aprendizado agricola 
de S. Luiz de Missões, Rio Grande .do ·Sul, 4:000$000. · 

Material: 
Accrescente-se paEa a .conclusão díiS obras da . Escola de 

Lacticínios de Barbaoe~a, iniciadas em 1914, 20 :000$000. . . . . . ' .. ~ 
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'Ao art. 2.•, accrescente-se: 
· N. A· expedir regulamento para a fiscaliza1~ão da pesca, 
· .. em ·todos os Estados, com;prehendido o Districto ;Federal, esta-

. belecendo multas contra as contravenções, e nomeando. tres 
fisca·es, 110 maximo, por Estado, com vencimentos .que não po
lier;lo {!Xccc)er .de 2: WO$, annuaes. Com este serviço poderá 
IJ Governo dispender até a quantia ·de' 130:200$, rficando auto
rizado a abrir o necessario credito. 

~o mesmo artigo, n. I,_ Em vez de « congeladas :., .diga-
se «refrigeradas.:. · -A.o mesmo artigo-Supprima-se QS ns •.. V, 'VIII, IX, X, 
40', XUI,. XVffi e XIX. -.. 

A.o art. a• ....;, .Supprima-se 

iAo art. 5•-Supprima-se. , ' . -
Ao art. fiO-Supprimam-~c: u palavra « bibliothecario) e 

o par_agrapho unico. · · -
Ao, art. :1.2-'Supprfma.:se. 

:Art. :1.4 -Redija-se assim: · 
'«(Os auxiliares creados pelo art. 47 da iei n. 2.738, .de '4! 

de janeiro de 1913, e que são agora supprimidos, ficarão equi': 
parados aos· terceiros officiaes da Secretaria de· Estado, para 

.. os e:tfeitos de aproveitamento no respectivo ·quadro, por oc-
casião. de ser elle reorganizado, de conformidade com a 
presente lei, nas vagas que então existirem ou que posterior-
mente se derem. · . ~ . · · 

· '.0 .off.icial-pagador da Directoria do Serviço do 1?ovoa
mento ficará ·equiparado· aos primeiros of!iciaes da mesma di
·rectoria para o .apl!oveitamento do respectivo quadro, ·nas con

.. di.cões .acima indicad~·. 

' ..... 

-· 'Art. 115...,... Supprima-se. 
. ' 

íArt. 115- Supprima-se. -Onde convier: 
· . Fica o Governo autorizado a pagar os v-encimentos atra- · 
zados dos medicos elos aprendizados agricolas de :S. Luiz de 
!Missões no Estado c!,; ruo Grande. do Sul, e de Igarapé-Assú, 
no Esta<to· do Pará, aL . : ndo para esse :fim ó necessario oredíto • 

• 

• 

., 

... 

..... 
•·~., I . ~ ,. .. . ·, 
:;i 
, ;•p . .... 
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L<\ccresc_ente-se: 
Art. Os funccionarios effectivos deste ministerio, dia.:· 

pensados em virtude desta, continuarão addidos com os seus 
vencimentos, ás repartições de que fazem parte, até que sejam 
aproveitados em cargos de identicas categorias pela reforma 
autorizada dos serviços publicos, podendo o Governo abrir, 
para pagamento dos relferidos vencimentos os necessarios ore-
ditos. · · · 

Verba .4•: 
Supprima-se a subvenção de 10:000$ á Camara de Com

me~·cio Internacional do Brazil, com séde no Rio de J'aneiro,, 
Onde convier : · 
Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas 

necessarias para attenuar as consequencias da crise de preços 
da borracha, podendo, para 'tal· fim, entrar em accórdo com 
os Estados productores, tendo por base qualquer ajuste a re
duccão do imposto de exportaÇão desse producto. 

. Onde convier: . . 
· Ficam elevados a trinta dias, os prazos para a remessa. 

dos livros e. documentos· dos responsaveis sujeitos a prestação 
de contas, fixados no art. 210, n. UI, § 12, lettra O do regula

. mento annexo ao decreto n. 8.890, de H de agosto de 19H, 
da União c no Lloyd Brasileiro, para os animaes de raça dos
posição. 

Onde convier : . · 
Será concedido transporte gratuito nas ·estradas de ferro 

da União e no Lloid Brazileiro, para os animaes de raça des
tinados_ á reproducção e para ·o material agrícola,- pautas. e 

. tinados que, em virtude d-e pedido dos interessados fôr re
quisitado pelo Ministerio da Agricultura, Industria e IOom
merc_io, observadas as disposições do art. a• · do regulamento 
n. $.537 de 25 oe janeiro de Wli. · . 

Onde convier : 
, Fica o Governo autorizado a abrir, desde já, o credito quo 

f.~r necessario pa1•a indemnizar, mediante jogo de contai, o 
cofre da Villa 'Piroletaria ·Marel)hal Hermes, Aia renda prove,
niente do aluguel dos predios da mesma villa, applicada no 
pagamento do. pessoal que alli trabalhou, durante· o anno de 
'1914, em serviço extranho a instal!ação de esgotos, e para com-

. pletar o pagamento das folhas que não puderam ser attendidas 
pela dita renda. . ' 

Onde convier: · 
Os cargos technicos •que exi.jamconhecimentos de especia-

ljdades deverão ser providos por concurso. , · · · 
Onde convier : . 
Fjca elevada a S o/o, lÍ. porcentagem estabelecida no 31'

tigo 84, do I'Íl'gulall'iento approvado pelo .. decr,eto n_. 9. 081, ~e 

,··'' .. 
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3 de novembro. de 1911, para a concessão de lotes a trabalha-
dores nacipnacs. . · . . 

Onde cinvier: 
· Fica o Governo autorizado a exigir das estradas de ferro, 

que pretenderem innovar ou reformar seus contractos, o 
transporte gratuito dos animaes destinados á reproducção, quer. 
importados no estrangeiro, quer dos Estados. 

Sala das Commissõcs, 27 de dezembro de 1914.-F. Gly
cerio, presidente.-Bueno de Paiva, relator.-Erico· Coelho.· 
-A. Azeredo .- Victo1·ino Monteiro.- João Luiz Alves.
Gonçalves Ferreira.- Alcindo Guanabara, · · . ' 

DISl'OS!ÇÃO DA CAJifARA DOS DEPUTADOS N, 10.2, DE 1914, li. QUE 
SE REFERE O'PARECER 

O ,congresso Nacional resolve: 
'Art. · f.• E', o Presidenw da Republica autorizado a des

pender pelas repartições subordinadas ao Ministerio da it\gri
cultura, Indu~tria e Commercio, ·.no exercício de 1915,. ~ · 
quantias de 9. 084 :402.$618, papel, e 299.:472$064, óuro, ass1m 
discriminadas : · 

VERBA i• - SECRETARIA DE ESTAOO 

I-Gabinete do Ministro : 
!'e&soaJ·: 

Um Ministro de Estado: 
Vencimentos . . . . . 241:000$000 
Representação •... 24:000$000 

[(Incluída nesta a despeza de con
ducção, que será paga pelo 
proprio ministro) ; um .. secre
tario, 14 :t!OO$ (,gratifieacão) ; 
um dfficial de . gabinete, réis 
12:000$ (gratif~acão); um en-

• genheiro, 10:800$ (vencimen
tos); uma dactylographa, 3 :000$ 
(vencimentos);· um continuo, 
2:400$ (!vencimentos) ; e um 
servente (salario mensal de 150$), 
1 :800$000. Som.ma 92:400$000. · 
II- Directoria Geral de Agri-

culfura: . 
·um director geral, 1'8 :000$; dous 

directores de secção, 24 :000$; 
dous 1•• officiaes, 19:200$; dous 
2•• officiaes, ·14 :400$; dous 
~·· od'fioiaes, 10 :800$; um. con-

Ouro Papel 

/: 

. ':· 

.' ,, 

:. ; 

.\ .. . ' .•··· 

•• ,'J• 

·-·~ 

··~. 
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. 
tinuo, . 2 :·400$, e um servente 
(salario mensal de 150$), 11 :800$ 
Somma: 90 :600$000. · ... 
III....,.. iDirectoria .Geral ode In- .· 

dustriá. e Commercib :: 
Um director geral, 13:000$; dous' 

directores de secoão, 24 :000$; 
tres i" o!ficiaes, 28 :SOO$; tres 
2•• officiaes, 21 :600$; tres 3" 

· officiaes, 16 :200$; um continuo, 
2 :400$, e um servente (salario 
mensal de 150$), f :800$000. 
Somma: .112:800$000. 
IV-Directoria Geral da Conta

bilidade:· 
Um director geral, iS·: 000$; dous 

directOres de secção, . 24 :000$; 
seis t•• officiaes, 57 :600$; fO 
2·~ .. officiaes, 72:000$; 10 3" o'!,.. 
ficiaes, 54 :000$; um continuo, 
2; 400$, :e doll/3 serventes (gratifi- · 
cacão mensal de 150$ cada um), 
3 :600$. (Somma: 231: 600$000) • 

V- Portaria : 
Um porteiro, 6.:000$; dous con
. tinuos, 4 :800$; dous correios, 

4':800$; dous serventes (salario 
. mensal ae 150$ a cada um), 

3:600$. (Somma 19 :200$000). 

VI- Installac.ões · electricas: 
Um .encarregado, 3:600$, e um 

ajudante, 2:400$000. (Somma: 
6 :000$000). Somma geral da 
verba. «Pessoal»: 570 :600$000. 

Material: 
:Artigos de expediente e machinas 

de escrever, acquisioão de livros; 
revistas, jornaes e outros . im- · 
pressas, encadernacão e impres'
sões, 16 :000$000. Publicacão do 
relataria do ministro, 8 :000$000 . 

. roespezas miudas e de proinpto . 
pagamento, 3:600$000. , 

Conservação e custeio das instai-· 
lacões electricas, comprehen
dendo o elevador, campainhas, ~ 

• 

Ouro 

.. 

Papel 
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apparellhos telephonicos, con
sumo de gaz e energia electrica, · 
6:000$000. . . . 

Conservacílo ido jardim, ferramen"' 
tas, adubos, material para irri
gação e o pagamento de dous 
j ardinheiros com a diaria cor-

. rida de 4$ cada u~·3:200$000. 
. Para asseio do edificio e paga

mento a tres trabalhadores, 
3:380$000. . 

Par~ .con.sumo d'agua, 1.:080$000, 
Aux11Io ao porteiro para aluguel 

de .casa, 1 :200$000. 
Fardamento dos correios, COÍl'

tinuos e .pessoal das iristallações 
electricas, de conformidade com 
a observação VI da tabella ím:.. 
nexa ao regulamento de · :1.1 de 
agosto de 1911, 1:800$000. · 

Para auxilio aos criadores que im
portarem animaes de raca, ...• · 
100 : 000$. Para o serviço de re
gistro geano!ogico de animaes e 
registro e archivo geral de mar- . 
cas para animaes, . ·comprehen
dendo o pessoal commissionado 
para a execução do mesmo se~
vico ·e. acquisição de livros e 
mais objectos, encadernação e 
impressões r e I a t i v o s ao .1'-S
s u m p t o, 18: OOO$ •. Somúur---
162:260$000. 

Ou:o 

rTOta} da Verba. ~ • . , . , , .. : .A.,, , , , .",, . , • , ; • .. • • , •·, 

·VERBA 2'- PESSOAL. CONTRA(]T.fdlO 
Como na ,Pr~pOsta: ~ .•..... ~ .. · . .'. . ......• , ....... . 
:VERBA a•- sEavico nE rovoAME:Noro . . . 

I .. Directoria- Pessoal: 
.Um director, 18 :000$; tres cíhef-es · 

· de secção, 36 :000$, tres 1'~ o:f:fi
·Ciaes, 25 :200$; tres 2'' offioialls, 
18 :·000$; tres 3" officiae~, .....•. 
i 4 :400$; um traductor, 8 ~~00$; 
um interprete, 7 :200$; um au
xiliar de interprete, 4 :800$; .um 
porteiro, 4:800$;. um continuo, 
2 :400$; dous serventes (s~Jario 
mensal de 150$) 3:600$. Som
[Oa; 130:800$000, · . . . ' . . . . 

Papal 

,_ 

.714:860$000 . 
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Material: 
!ArtiiOS de expediente, despezas 

miudas de prompto pagamento, 
fardamentos, despezas postaes e 
telegraphícas, acquisição de re
vistas e jornaes, publical}ões, 
encadernações bem como auxilio 
para aluguel de casa para o por
teiro; á razão de 50$ mensaes, 
15:000$000. 

H- Hospedaria 1de immigrantes 
da Ilha das Flores : 

1 director ..... · ...... · 
1 esc;ripturario almo-

xarife ............ . 
'i ajudante ........... . 
1 especialista de mo-

lestias de olhos .... . 
·:~. medico ........... . 
1 pharmaceutico .... . 
:1 fiel de armazem de 

bagagem . ~ ......•.. 
:1" interprete ........ , 
. 1 enfermeiro, que sená 

pratico de pharmacia 
1 enfermeira, que será 

10:800$ 

5:'400$ 
7:200$ 

7:200$ 
7:200$ 
4:80.0$ 

3:000$ 
:.4 :200$ . 

2:400$ 

parteira . . . . . . . . . . . . · 2 : 400$ 
1 machinista de desin-

fecções e illuminação 
electrica ......... ~ .. 

2 cozinheiros · (salario 
mensal de 120$) ..•. 

1 ajudante (saI a ·r'i o 
mensal de 90$) .• ·~. 

iO serventes (salario 

3:ot0$ 

2:880$ 

1:080$ 

mensal·de iDO$).... 12:000$ 
!Pessoal para o serviço marítimo : 

3 patrões de lanchas. . 12 :600$ 
3 machinistas .. .. .. .. i2 :600$ 
5/foguistas (saI a r i o 

10:800$ 

U:!i20$ 

mensal de 180$) .••. 
8 marinheiros (salario 

mensal de 120$) ...• 
i tripulantes de batelão 

(salario mensal de 
120$) ,, . .. .. .. .. .. . H :520$ 

Somma O o I I f f 125;400$ 

Ouro Papel 

,. 

• .. 

I 



'· 

SESSÃO E:M 27 DE DEZEMJ3R0 DE 1914 r e33. 

' 

1!\laterial : 
. ' ,., .,.. 

:Alimentação de immigrantes e pes
soal assalariado, material para 
dormitorios, enfermaria, phar
macia e material maritimo, con
servação e reparação da hospe
daria e suas dependencias, com
prehendendo pagamento de ope
rarias .e trabalhadores, até o 
maximo de 15, com salarios de 
60$ a 150$, e quatro remadores· 
com salarios de 120$ cada um; 
artigos de· expediente, impres
sões e despezas de prompto .pa
gamento, 150:000$000. 
m ~Serviço de immfgrantes : 

Para restituição de passagens de 
immigrantes .que tenham che

. gado em 1914 e repatriaéão, 
38:000$000. 

Transportes no interior, recepção · 
e hospedagem nos Estados, pas
sagens e diarias do pessoal in-

. · cumbido de acompanhar. os im
migrantes,:nos termos do art. 182 
do regulamento, 100:000$000. 
IV- Serviço de oolonizacão: 

Inspectorias e nucleos coloniaes. 
• 

Pessoal effectivo: 
Seis inspectores, 57 :uOO$; seis aju

dantes ou prepostos, 43 :200$; 
somma, 100:200$000. 

' ' ' . 

Material e pessoal em com-. 
missão: · · · · 

. Quatorze nucleos · coloniaEls .. 
Para cada um: 
,Um adinistrador do nucleo, 3 :600$; 

um professor primario, 3 :000$; 
um medico,. 6 :000$; um phar
maceutico, · 3 :000$; um mestre 

·de cultura, 3:000$; um servente 
(salario mensal de 100$), 1 :200$. 
Somma para :1.4 nucleos, ..... . 
277:200$000. . 

O necessario ao serviço das inspe
ctorias, inclusive aluguel de. ca,-• 

Ovo Papel 
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sas, diarias, ajudas· de custo e 
de.spezas de transporte, conser
vação e custeio de 14 nu.cleos 
coloniaes, niclusive trabalha-: 
dores, 210:000$000 ... , ... , .•.. 

iWmBA 4' 

Ouro· l'apel · 

. .......... ; . 1;158:600$000 

EXPANSÃO J::CONOMICA 00 llRAZIL 

Manutenção de escriptorios de in
formações e mostruarios ou 

. museus de productos do Brazil · 
na Europa, compreqéndendo: 
:alugueis, a~seio, conservação dos 
respectivos edificios, impostos, . 
seguros, illuminacão e aqueci
mento, compra e conservação de 
moveis, utensHios· e artigos .ne-: 
cessarias á installaoão dos mes- · 
mos escriptorios e suas dopcn
dencias, taxas de correspondencia 
postal e te!egraphica no exterior 
da Republica, artigos de expe
diente inclusive a acqtiisicão de 
machinas de escrever e ·calcular, 
despezas imprevistas e eventuaes 

·:Paris ..... :.. . .. .. . · 30 :000$000 
Genebra . . . . . . . . . . . ·12 :000$000 . 

:Paga.mento aos directores ou en-
carregados ·dos escriptorios .:e 
seus auxiliares e do pessoal ad
mittido em. commissão para o 
serviço dà. collecta e propaganda 
dos productos do Brazil,, para o 
serviço· de. correspondencia em 

· proveito. da mesma propaganda 
· e para obter e divulgar dados e . 

informações concl)rnentes á si
tuação eeonomica, agricola e in
dustrial,· ·comprehendendo grati
ficações, diarias, ajudas de custo 
e representação, sendo: 

Paris · . . . . . . . • . . • . . 42 :000$000 
Genebra ....•..... ; 38:000$000 

' ' 

Despeza de publicidade, impressão 
e distribuição de boletins offi

. ciaes, annuncios e car:taJi'es~ 

Ouro . Papel . 
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. compra, publicação e d i s t r i -
buicão ·de obras, folhetos,· map
pas, photographias, films, es
.tampas e gravuras; assignatura 
e acquisicão de jornaes é re
vistas; publicação das leis, regu
lamentos e actos · do -Governo, 
cuja divulgação seja conveniente 
fazer, elaboração· e tradúcção 
dos trabalhos em 'proveito da . 
propaganda das riquezas na- · 
turaes e do desenvolvimento · 
agrícola e industrial do Brazil, 
conferencias sobre cousas· do 
Brazil, comprehendendo todas 
as despezas referentes,, oomo· 
aluguel de sala, luz; apparelho 
dé projeccão, operador, convites, 
etc., etc. : · · 

Paris . . . . . . . . . . . . . 28:000$000 
-Genebra . .. .. .. .. ... . 17:000$000 
Compra · e distribilicão de' produ~ 

ctos do :Brazil para o effeito da . 
propaganda; idegustação de café, . 
matte e outros· productos , do 
Brazil, comprehendendo todas as 
despezas referentes. ás mesmas; 
despachos, seguros, fretes, car
retas, · passagens · e ·transporte, 
custeio ou aluguel de automo.veis . 
empregados no serviço de . pro.:. 
paganda, objectos-reclames para 
propaganda, utensilios para de~ 
gustação, etc.: 

Paris ....... ; .. .. . . ii :ooosooo 
Genebra ....... ; .. . 10:000$000 
Representação do Iirazil no .Jnsti~ 

tuto Internacional de 'Agricul
tura . de Roma, comprehendendo · 

. gràtificações, diarias, passagens, 
ajudas de ·custo e despezas de 
material, 24 :000$, ouro .. · 

!Auxilio ás Gamaras de· Commercio 
. Internacionaes de Paris, Ham- · 

burgo e BruJ;ellas, 30 :000,, 
ouro. . 

Subvenção · á IAssociaoão Interna
. cionaJ. do Frio (frs .. 5. 000) e 

contrjbuição ao c Burea-q ~ter-

l'apel Ouro 

•. 

I . 

I o 

. ' 
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. nacional de la IPropriété Indus
trielle , (frs. 1. 920), .2 :800$, 
ouro; · · 

Subvenção ú Gamara de Commer
cio Internacional do Brazil 
com séde no !Rio de Janeiro 
(papel) 10:000$0000. 

• 

lmportancia necessaria . para pa
gamento de 112. 000 francos, 
,pela tiragem de um mappa 
geral do Brazil em quatro côres, 
de uma geo.zraphia atlas do 
Brazil e da Impressão do tra- · ' · 
balho intitulado c Commercio ex-
terior do' Brazil, 1910..:... 1912 ,,. 
sendo: 32. 000 francos do pri-
meiro, ·15. 000 francos do se- • 
gúndo e 65 :000 francos do ui- · 
timo; 39:569$712, ouro ....... 288:369$7!2 

VERBA 5• .....;.JARDIM BOTANICO 

Pessoal: 
Um director, 18 :000$; um chefe 

de secção de botanica e physio
logia vegetal, 12 :000$; um aju
dante de secção de. botanica e 
.physiologia vegetal, 8 : 4 O O $ ; 
um escripturario, 4 :800$; um 
preparador desenhista, 4 :200$; 
um naturalista, (auxiliar da 
secção de botanica), 6 :.000$; · 
dou s naturalistas · viajantes, 
1 2 : O O O$ ; um conservador do 
herbario e. do Museu, 3 :000$; um 
jardineiro-chefe, 4 : 2 O O$ ; um 
porteiro, .3':000$;. um feitor ·réis 

· . · 2 :400$; um pedreiro ( salario 
mensal de 200$), 2:400$; um 
carpinteiro (salario mensal de 
200$), 2 : 400$; cinco guardas 
(saI a r i o mensal. de 150$), 

·. · 9 :000$; tres serventes. (salario 
mensal de 150$), 5:•'.!00$; 15 jar
dineiros ( salario . mensal de . 
150$), 27 :000$; um •carroceiro 
(s a I a ri o mensal de 150$), 
lf :800$; 20 traballhadores (sa-
l a r i o m e n s a I de 120$), 
28:800$000. Somma 151 :800$000). 

• 
- I . 

' · Papel 
' . 

10:000$000 

.. 
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Material: 
Custeio e conservação dos labora

torios, herbarios e mus~u, com
prehendida a acquisicão do que 
fór necessario ao funcciona
mento de s s a s dependencias, 
4:000$000. 

· Acquisicão. e conservacão de in-
. strumentos, ferramentas, ut!}n

silios .e outros materiaes para o 
jardim; embalagem das plantas, 
ferragens e forragem para ani
maes, illuminacão .e despezas 
miudas e 'imprevistas, 10:000$000, 

Objectos de expediente, publica
ções scientificas, editaes, enca
dernação .e acquisição de.livros, 
folhetos, revistas e jornaes para 
a bibliotheca, 5:000$000. · 

Consumo de agua, 3 :000$000. · 
· Transporte .de pessoal s met~rial, 

comprehendendo as passagens 
. dos naturalistas viajantes e o . 

frete de suas bagagens, 5 :000$000 ... 
Diarias do pessoal technico e admi

nistrativo, de accórdo com o re
gulamento; pagamento de um 
dactylographo, em commissão, á 
razão de 300$ mensaes; farda
'mento do porteiro, á razão de. 
200.$ de uma só vez, e 2:000$ 
para o fardamento· dos guardas, 
9:000$000. . 

Conservação do. edifício e obras 

·.ouro 

. de arte, 1 O : 000$000. (Total, ma- . 
teria!, 46 :000$000) : . • . . • . . . . . .· •••.••..• 

VERBA 61
- SERVIÇO •DE INSPECÓÃO E 

. DEFESA.'AGRICOLA . 

. Pessoal: 
'· 

Um director, 1B·:OOO$; dous chefes 
de secção, 24 :000$; dous aju
dantes agronomos 16 :800$; dous ' 
auxiliares agronomos, 1.4 : 400$; 
tres i" officiaes, 25 :200$; tres 
z·· officiaes. 18 :000$; cinco 3•• 
officiaes, 24 :000$; tres, escre
ventes dactylograp'hos, 12 :000$; 

' dous auxiliares de defesa agri-

Papel 

'197 :800$000 . 

• 

·, 

" .-... . ·. 
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'I 
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cola, 9:600$; um encarregado 
·de despachos, 4 :800$; um en- . 
carregado · de distribuição ·de 

· pla~tas e sementes, 4 :800$; dous 
auxiliares de . distribuição de 
plantas e sementes, 7 :200$; um 
guarda do material, 3 :600$; 
um Porteiro, 3 :000$; um con
tinuo, 2 :400$; dous serventes 
(salario mensal de 150$), 

· 3:600$000. (>Somma, ...... ~ .. . 
192:000$000. . 

Inspectorias : . . 
14 inspectores a 8 :•400$· 
20 ajudantes . a 4 :800$ 
14 escreventes a 3 :000$ · 
14 servep.tes (salario 

mensal de 120$), 
20:160$ .......... . 

Fazenda de sementes 

117:600$ 
96:,000$ 
1412! :000$ 

29 :f:60$ 

Um agronomo, 7:200$ e um hor-. '· 
telão, 2 :400$000 ~ 

:Auxiliares d~ inspec~l'eS: 
Um auxiliar de inspector de .São 

Paulo, · 4 :800$ i. um auxiliar de 
inspector do . .l:'araná, '• :800$ e 
um aúXiliar de inspector do Rio 
Grande· do .Sul, 4 : 8'·0 O$. 
Somma 299:760$000.) . . . 

Material: , 
DIRECTORIA E SUAS DEPENDENCIAS 

Publicações ·de editaes, boletins, 
qu~stionarios, mappas agricolas 
e trabalhos para divulgar os 
methodos ·e instrucções desti
nados a _prevenir e •combater as 
pragas, 12 :000$000. . . 

Objectos' de expediente, 10:000$. 
:A.cquisição e ·embalagem de plan

tas e sementes para distribuição 
· gratuita aos agricultores ,e para 

. outros fins previstos no regp.l~~ 
me}!to approvado pelo de.creto 
n. 9.213, de 15 de dezembro de 
1911, 50:000$000. . . 

Para .o •custeio da fazenda já .ad-~ 
quirida para a produocão de se-
mentes e mudas, 25 :OOO$QOO.~ . 

· Ourei Papel 

' •, 

.. 
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:Alugueis de casas para deposites 
de machinas e funccionamento 
das inspectorias, 40.:000$000 .. 

. Diarias, ·ajudas de' custo, passa
gens, ·fretes, carretos e despezas 
de transporte de pessoal e ma- · 
teria!,. comprehendendo a· com
pra, tratamento e arreiamento · 
de animaes empregados nesse 
servico, 80:000$000. 

· Conser:vacilo e concerto de maehi- · 
nas, instrumentos, ferramentas· 
e utensílios agricolas, compra, 
tratanaento e arreiamento de 
animaes para o manejo dessas 
machinas ou instrumentos; . e 

.' acquisicão ~e combustível para 
o mesmo fim, sempre que· :fôr 
necessario, 10 :000$000 

!Acquisicão de adubos e correcti
vos para. os effeitos do disposto 
no art. 1•, n .. 9, .do ril~lamento, 
e de material e insecticidas .des
tinados ao serviço de extinccão 
de animaes ou parazitas nocivos 

' á agricultura, 12 :000$000. 
· Conservação e asseio dos edifícios 

da directoria e suas dependen- · 
•cias, conservação de mov.eis .e 
outras despezas imprevistas ·ou 
eventuaes, . inclusive o paga
mento do pessoal extraordina
rio, trabalhadores · e praticos 
agrícolas, a que se referem os 
arts. .42, 43 e 92 do regula
mento approvado pelo decreto 
n. 9.2:13, de 15 de dezembro de .. 
19f1, e auxilio para aluguei ·de 
casa do porteiro da directoria, 
á razão de . 60$ mensaes, réis . 
40 :000$000 • . ' 

. :Somma 279 :000$000 ........ ~ .. 

,VERBA 7•-POSTO ZOOTECUNICO f~ 
. DEFL~ . 

• Pessoal: . · 
" 

Um director, 12 :000$; dous auxi
liares, 6:000$, um ajudante ·de 
zootechnica, 6 :000$; um liju
dante de vetel'inaria, 6 :(100$; 
um ajudante de Iacticinios, ~is 

Ouro Papel 

.770:7'60$000 

v 
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G :000$ um s.ccretário · 3:600$; ·· 
um encarregado da contabili
dade, · 6:000$; um almoxarife, 
2:400$ e um continuo, réis 
1:800$000. . 
Somma- 49:800$000. 

Material: 
~limentacão, · ferragem e trata

mento dos animaes, comprehen
dendo compra de instrumentos 

. ·cirurgicos e med~camentos, réis 
20:000$000. . 

'Diarias e despezas 'de transporte 
' de pessoal e material, acquisi

ção de livros, revistas e jor
naes; encadernações e impres- . 
sões; artigos de expediente e 
despezas miudas, 5:000$000. · 

Compra e transporte 'de -animaes 
no paiz; acquisição e conserva
ção do material agrícola e para . 

· o laboratorio, mobiliarios, vehi
culos e arreios; illuminacão e 
forca motriz comprehendendo o 
pagamento do pessoal epcarre
gado das installações ele!)tricas; -· 
obras de conservação e outras 
que forem necessarias ás cul- , 
turas e ,demais serviços do Posto · 
e despezas eventuaes ou impre-
vistas, 18:000$000. . · 

Feitores, fiscaes, guardas, serven-
tes de laboratorios e de estriba
rias a vaccarias, trabalhadores 

. ruraes operarias, inclusive o 
· pessoal das estações zooiechni
cas· ambulantes, de conformida
de com o decreto n. ·9.217, de 
18 de dezembro de 11911, réis 
25 :000$000 •. 

Ouro 

. -· 

. 

Total da verba. . . . . . . .. . . . . . . . . ......... . 

.YERBA 8• -·ESCOLAS DE .APRENDIZES 
M:rJI."lCES 

Pessoal: ·. 
19 'directores, H4 :OOD$; 19 eseri

pturarios, 68 :400$; 95 mestres 
de. officinas, 342 :000$; 19 pro
fessores primarios, 68: ~QO$; 19 
p?oi'essores de desenh,.., réis 

• 

· Papel 

117 :800$000 
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'68 :-íOO$; iD porteiros conti
nuas, 45: GOO$, e i 9 serventes 
(salario mensal de 100$000). 
22 :.800$000. 
,(Somma 720:600$000.) 

Material: ' 
[Artigos. de expediente, objectos 

para as aulas, luz, agua, asseio 
das es·colas e despezas miudas 

'e· imprevistas 38 :OOOff1000. 
~1.uxilio para a compra de maLeria 

pl'ima j)ara as officinas réis 
58:oooeyooo. 

~ratii'ieacões dos contra-mestres e 
adjuntos . dos ·professores, de 
accôrdo com o art. :li do re
gulamento 150 :(}00$000.· . 

~í:mservacão do mobiliario, 'machi
nas ·e .seus accessorios, apparc-
Ihos e ferramentas 28:500$000. 

Subvenção a uma escola do mesmo 
tY!PO · 1!10 rEstado do ·Rio Grande 
do Sul, emquanto não fôr alli 
estabelecida a escola da ·União · 
50:000$000 : 
(Somma 324 :5ü0$000):., · 

I 

\ 

Total da verba ...... .' .•••••••. , .. ' 
,I •••••••••••••• 

iVEUBA 9•- SERVIÇO GEOLOGIOO · !lll, 
MINERALOGICO . · • 

Pes~oal: 

.Um director, iS :000$; um secreta-. 
·rio-bibliothecario, ·. 9 :600$; ·um 
phQtOS'rapho, 4 :800$; tres geo
logbs, .36 :000$; um petrographo, 
12:000$; um chimico, '12:000$; r 
um ·ajudante de· geologo e de 
petrograpbo, 7 :200$; um dese- , , 

. nhista-cartographo, 6 :000$; dous 
•oscripturarios, um dos quaes. 
servirá. de almoxarife, 10 :800$; 
um escrevente dactyloS'rapho, 
4:200$; um· porteiro, 3:600$; 
um continuo, 2 : 400$, e quatro 
•serventes . (salario mensal · do · 
150$) . sendo um 'para o labora- · 1 

torio de chimica e outro para a 
hibliotheon, vencendo·mais 100$ 
mensaes de · gratificacão cada 
um dos dous.. . .. r.':': . .. ~.. .. ' ... . vo1. vm 

:Papel 

1.054:100$000 

41 
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Material: 
O noeessario ao servico, compr~ .... 

!tuudendo graLií'icacões do pes
~o'al extranumeral•io, previsto 
no arL 38 do regulamento, pas
sagens, transportes, diarias re
gulamentares, publicacões, . im ... 
pressões e encadernações, C\f;l!!"'· 
pezas miudas e impreviste.s e. o 
auxilio para aluguel de casu 
para o porteiro,. á razão de 5.0$ 
mensaes - 31 :200$000. ':{'o.tal 

... da vei'b~. ~ .. : ................. . 
VERBA. 10' - JUN'rA COMMEf\CIALi· 

I> JUN'rA DOS. CORREn'ORES 

I-Junta Commercial:
Pessoal: 

Uni director tia Secretaria, 5 :0.00.~; 
dous 1 •• officiaes, 16 :800$ ;, cto.us 
2"' ofi'icia:es, 12 :000$; quatro s•• 
officiaes; 19 :200$; um por:te~ro, 
3 :600$; um ajudante de porteiro; 
3 :000$; um continuo, 2:400$. e 
um servente (salario mensal de. 
15,0,$.)., 1 :800$000. . . . 

Material: 
Artigos de expediente, 3:000$000. 
Publicações, impressões e enca

dernações, acquisicão~de livros, 
revistas e jornaes, coMerto. de 
moveis, d e s p e z a·.s miudas e. 
eventuaes, 5:000$000 •. 

Aluguel de casa para o funcoi:o
. namento da Junta, 6:000$000.. 
r:raxa de esgoto, 136$000. 
Consumo de agua, 36$000. 
Auxilio · para aluguel de casa ao. 

porteiro, á' razão de 50$ Dil.~li.l.
saes, 600$000. 

II- Junta de Corretores: 
Pessoal.: 

. Um syndico dos c· o r 'r c t o Ir eois, 
9: GOO: um escripturàrio, 3,:000$; 
um auxiliar, 2:400$ e um se1~..: 
vente (salario mensal de 15.0$), 
1:800$000. Total de 17:400$009, 

Our~ :Papel 
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Material: 
Aluguel de cása para a SecreLa!'ia 

da .r unta, 6 :000$000. . 
Ob}ecLos de expediente c assigna

Lu r a de ,jornaes, 2.:000$000. 
Eventuaes (can·ctos,' vasilhame de 

amostras, ·etc.), 1 :000$000. 
(Somma da 9 :000$000'.) . 

'ToLa! da verba ............ ; . . . . .:. . . ... ... • • 104:972$000 

VERBA 'if!'- DIRECTORIA DO SEIWIÇO 
DE ES'l'ATISTICA 

· .· I-Directoria: 

·Pessoal: 

Um director, 18 :000$; quatro che
fes de se c r;. fL o, 48 :000$; um 
bibliothecario, 8:400$; um ar
chi vista; 8 : 4 O O$ ; um carto
grapbo, 8:400$; oito 1"' offi
ciaes, G7 :200$; 12 2•• officiaes, 
72 :000$;, 24 3" o fJ i c i a e s, 

· 115 :200.~; um porteiro, 4 :800$; 
oito auxiliares daclylographas, 
28:800$; :12 apuradoras,. , ..... 
3ü :000$; quatro· c o n.t i nu os, 
9:600$ e quatro servcnf,r;s (sa
la rio mensal de 150$), 7:200$. 
(Total 432 :000$000). 

Material: 
. . Cons~t·va~~ão de ,mo-

·Veis .....•.....• 
Ob,iecto de ex p e-

diente ........... ~ 
Publicações de cdi-

taes .......... ; .. 
o\luguel de casa para. 

1.:000$000 

16:000$000 

r.oo~ooo . 
o porteiro . , . . . . 720$000 

Taxa de esgoto . . . . H~$500 
Consumo. de agua ... · 1:080$000 
Impressões c onca- . 

· dernacões . . . . . . . 100: Otl0$000 
,llara des]le~as ·cven- · 

tuaes o imprevis-
tas . . . . . . . . . . . • . G :000$000 

Dcspezas miudus e . 
de prompto paga-
mento . • . . . . . . . . 2· ;000$000 

.. 

I' 



Ii - Typographia: 

Pessoal: 

:1 chefe de officina ••••....•..•.•.•.• •.; .• 
2 linotypistas .•.•.•••••••••... ; ••..•....• 
3 compositores de :1• classe. • •.. , •..•.•... 
:1 impressor_ de 1• classe ••••.•••• · .•• .' .•.•• 
i official pa·ra o pré lo .•...•.......•.•.•.. 
:1 encadernador •.• : • •..••••••••••......• 
~ compositores de 2• classe ••.•.•• ; .••..•• 

• d • 1 • i tmpressor e 2 c asse .••......•.•..•.•• 
I official de pantação., .•. ; •.•.••••••• ; .. 
1 stcreotypis·a .imprcssot· •...•. : . ..••.•.. 
:l ponsador •.•........ ; ..• : ;· ••.....•..•.. 
2 encadernadores de 2• classe ....•••••.•. 
2 compositores de a• C) asse •.••••.••..•... 
2 serventes (salario mensal de :l50SOOO) ••. 

· 1\laterial: o que fôr necessario ao serviço da 
officina .......................... · •.· · •• 

Ord. 
--

3:2008 
4:0008 
s:ooos 
2:ooos 
2:0008 
2:0008 
3:0008 
1:5008 
:1:5008 
1:5008 
1:5008 
3:0008 
2:4008 
-
-

Grat. 

1:6008 
2:0008 
a:ooos 
:l:OOOS 
:l:OOOS 
:l:OOOS 
t:500S 

•7508 
750S 
7508 
7508 

1:5008 
:1:2008 
-

Total 

4:8008 
&:ooos 

IS:OOOS 

18:5008 
3:6003 
3:600S 

'5:0003 

Total da verba . ...................................•............ · · .. 

·'-. 

-

I 
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VERBA .. 12• - DlRJlCTOR!A DE ME• 
· '!'EOROLOGIA E AS'l'RONOM!A 

1 - Obse!'Vatorio Nacional: 

Pessoal: 
e ' ' Um director, 18 :000$; dous che-

fes de secção, 21, :000$; um se
crctario-bibliothecario, 9:600$; 
cinco assistentes de i" classe, 
1;8:000$; cinco assistentes de 2' 
classe, · (serido um creado pela ... 
lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 
1913) 36 :000$; quatro assisten-
tes de 3• classe, 21 :600$; cinco 
cscripturarios, 27:000$; dous 
calculadores, 10 :800$; um me- · 
canico,. 4 :800$; dous ajudantes 
do mecanico, 7 :200$; seis au
xili.ares, 21 :600$; um zelador, 

· 2 :.:100$; tres guarda-manobras, 
ü : 480$; um aprendiz de meca
nico, 1 :200$; e tres serventes 
(salario mensal de 150ill) réis, 

' 5 :400$000 •. 
Total: '2.:\.:í :080$000. · 

Material: 
a) expedie•nte, 'iuz, 

acquisicão de livros 
c revistas, publica- · 
ções, estampas, :;ra- , 
v u r as, en:~aderna
oões, trabalhos de ' 
· copia e traducções, 
productos chimicos 
e despezas miudas, 25 :OQ0$000 

· b) acquisicão, con-
certo e installacão 

·de instrume"ntos, 
custeio da officina,. 
pe,quenos reparos 
no . edificio, traba
b a I h os geogrruphi
cos e o necessario 
ao servico cm geral. 25 :000$000 

c) · consumo de agua. . ' 720$000 
r.l) para at.tender 

a necessidades im~ 

' 

• 

Ouro Papel 
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.. 
previstas, inclusive 
cliarias e passagens 
do pessoal, quando 
em serviço fóra da 
r'e par t,i o ã o, tran
sporte de material 
e o pagamento de 
pessoa I extraordi-
narlo c con tractado. 20 : 000$000 

II -íEistações me-
teorologicas e plu
viomet.ricas: 
a) pagamento do pes

s o a l das estações 
a que se referem os 
arts. 28 e 29 do 
regulamento e seus 
paragraphos, ·.sendo: 

12 observadores de 
estações de 2• classe 
especial a 1:440$ 
annuaes . . . . . . . . . . 17 :280~000 

45 observador'es de' 
estações de 2' classe 
a :1 :200$ annuaes... 54 :000$000 

43 observadores de 
estações de 3' classe 

· A e B a- 960$ an-
nuaes ............ 41 :280$000 

30 observadores de 
estaoúes pluviome
t.ricas a 480$ an-
nuaes ..... ·.. .. .. . H. : 400$000 

9r. ajudantes de es
tações de 2' e 3' 
classes· a • 480$ an-
nuaes ............ 45:600$000 · 

b) pagamento do 
pessoal das esta-
I}Ões a que se refere 

• o art. 75 do regu
lamento; custeio de 
t. o d a s as estações, 

· inclusive . as .geo
physicas, · despezas 
de installacão, re
paros e adaptação, 
comprehendendo ~ 

I 

Ouro 
.. 

Papo! 

., 
.~- ..• 

• 

... . 

. 
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,. 
compra de terras ou 
predios e as obras 
que forem necessa-
r i a s; acquisição e 
conservação de mo-
veis, instrumentos e 
apparelhos, diarias, 
passagens, transpor-
tes e despezas im-
previstas ou even-
tuaes .. • • . • .. . . . . • 50 :000$000 

. c)subvencão para ma:
nutenoiío do serviço 
meteorolog.ico na 
fórrrta do art. 83 : 

:Ao Estado de S. Paulo 50 :000$000 
Ao E s·t ado do Rio . 
· Grande do Sul. . . . . 50 :000$000 

:Auxilio ao :Estado de 
· Minas G e r a: e s na 
fórma do art. 36, . . 
§ 2° ••. .' •..••••. •. • • 30 : :J60$000 

rl) subvencão á Asso
ciação Internacional 
de Sysinologia; com 
séde em Strasburgo, 
e á Commissão In-, 
.ternacional da Hora, 
.com séde em Paris, 
n primeira á razão 
rlo 3.200 marcos e a 

.. segunda á razão de 

Ouro 

.2. 000 francos . . . . . . 2:102$352 {167 :7·20$000 

. ··' 

• 

Par>el 

• 
. ' 

\ . 
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VERBA f3• - JIUSEU :'!ACIOXAL 

(Decreto n~ 9.21f, de 15 de dezembro de f9H) 

Pessoal 

:1 'director ........ -........................ . 
-i chefes de secção e professores .•.• ;; •••. 
3 substitutos ............................... ' 
f naturalista viajante ......... ; ••.••.•• , 

. 7 ju·epáradÇ>res ......................... . 
· t sacratario .................... .....• , .. . 
i csc1~jptu1~ario .•..... • -.....•...........• 
1 ájnd:mte de bibliothccario., •.•• , •.•..• 
f desenhista-calligi·apho .............. ~ ••• 
f' dactylogra pho •• · ...................... . 
f chefe ílo laboratorJO de chiruica .•••.... 
J assistente de i!himica geral.·.' •••.•.••••• 
f assistente de chimica vegetal. •••• ; •.••• 
f. c\lefe do laboratorio de entomologia .••• ·• 
f assisicnte de entomologia. ............ ·;. 
1 chefe do Jaboratorio de phytopathologia. 
·f conser\'a.dor de archeo!ogia ••••••••••.• 
2 praticantes de zoo I o g i a· (gratificação 

mensal de f 50SOOO ) •••.•••••.••.••••• 
f porteií·o •.•••••.•.•. : . ........ ' ....••..• 
:1. COl'l'eÍO .••... ., ........ · .... , •.•.•.••..• 
Guardas, serl'ellll}s, jardinqiros, modelador 

e carpinteil'Q ••• • _ •••.• ~ .••..... ~.;. ...• 

., 

Ord. 

!2':0008 
8:0008 
'6:400S 
-1,:80Óll 
3:6ÕOS 
4:soos 
3:6008 
3:2008 
4 ooos 
2:400S 
8:0008 
6:4008 

. 6:4008 
8:000S 
6:4008 
B:OOOS 
2:400S 

3:200S 
f:600S 

30:ooos_ 

Grnt. 

6:0008 
4:ooog 
3:200S 
2:4008 
t :SOOS 
2:4005 
!:8008 
I:600S 
2:0008 
f :2008-
4,:0001 
3:2oos 
3:200S 
4:ooos 
3:2008 
4:0008-
1:200$ 

f:600S 
8008. 

Total 

!8:0008 
48:0005 
28:800S 
7:200S 

37:8008 
7:2008 
5:4008' 
4:8005 
6:0008 
3:600S. 

f2:000S 
9:600S 
9:6005 

i2:ooos 
9:600S 

12:000$ 
~:6oos ' 

3:GOOS 
±:8008 
2:·100$ 

Ouro , P:~rel 

C> 

t.; 

> z 
z 
!>-

"' "" 
t:l 
o 

"" "' z 
> 
t:l o 
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Material: 
Livros, jornnes e revistas, lt :000$000 • 

. 'Objectos de expediente, r.ncadernacão, 
impressões, editaes. e outras publi
cações, rotulas e gravll1'ns; compre
hendendo a impressão dos <i Archi
.vos do Museu~. G :000$000.-

Instrumentos, modelos, apparelhos e 
utensílios, acquisiçilo de drogas e 
substancias para os Jaboratorios, ox
.cluido o de biologia, 6:000$000. 

Compra e concerto de apparelhos de · 
gaz e consumo. deste para a illumi
naçilo e para os labor.atorios; custeio 
o conservaçilo das installaoões ele~ 
ctricas ·e consumo de electricidade, 
G:000$000. 

1'axa de esgoto, 136$118. 
Consumo de agua, 1 :872$000. 
T1.·ansporte de pessoal e material, dia-

J•ias e ajudas de custo,- 6:000$000. 
Pam auxilio de aluguel de casa para 

, ·o porteiro, :í razilo de 60$ mensaes, 
720$000. 
Despezas miu,das · e oventuaes, r•lis 
/f :000$000. ·' 

Obras de conservação e outras, repa-
• ros e limpeza do ~dificio do Museu

e ·suas dependencias; concertos de 
vitrinas, armarias e outros moveis, 
2 : lt00$000. ' ' 

Para o Horto Botanico e ,iardins an
. nexos (pe-ssoal o material); .•.•..•.• 

1.0 :000$000. 

Total da verba •......... ~ ..... 
' 

VERBA f!t"- ESCOl.A DE l'.[[NAS 

Pessoal: 
Um directol', ·!8 :000$; - '1-5 lentos 

192 :000$; oito substitutos, ü7 :200$; 
dous PJ.'Ol'essores . de . d e s o n h o, 
1G :800$; um propamclor · analystn 
ehim ico, li :000$: um seerotn,rio, 
8 :IJOO$: um hiblio(;hecur·io, 8 :HIO:ii: 
tt•es amaimensrs, :IO:ROO:j;; um ·con
servador. m~canico, 3: liOO*; dous 
nuxiliar•es cJ.p gabinete (nwslJ•os· do 
ol':fieiua), ü: 00.0*; üm portciz:o, 

'' 
,. ., . ' ' "")' ' ' 17.,; :· ... · : 

Ouro P•p•l 

.. . .. . . . .. 322:128$118 

• 

' ., 

• 

' ' 

I 

I 

' '· 
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3 :600$; cinco bedeis, 10:800$ e sete 
serventes, 8:400$000. 

Grn.tificaoão addicional a lentes que 
contem mais de 1.0 annos de 
c:ffectivo e'"ercicio de magisterio, 
26:700$000. . 

Gratificação ao director e aos lentes 
que dirigem turmas de alumnos em 
e:xcrcicios praticas e excursões, 
3 :600$000. ( Somma 39.0 :300$000 ,) 

Material: 

ObjectoR de expediente, 2:000$000. 
·Excursões e estudos praticos,6 :000$000. 
Ol'l'ir:i·nas, 5 :000..'!l000. 
:Jfodclos, desenhos e.. bibliothecas 

5 : 000$000. . . ' 
Collecções àe . mineralogia e compra 

de. mineraes, 1:000$000. · 
I,ahoratorios e gabinetes, inclusive a . 

quantia dn 7:000$ pal-a o gabinete 
ele elcctroLechnica,· 12 :ooo.;ooo. 

Tllnminação, 1 :000$000. 
Impressão dos Annaes, 2 :000$000. 
Impressõ-es avulsas, puhllcaoões, a,iu-. 

das de custo,· conservação e asseio 
do edifi.cio e despezas eventuaes, 
(i :000$000' . 

Pr:msão a tres alumnos, 1 :800$000 .. 
Para conservação de machinas e appa..: 

J•elhos dos gabinetes, 2:000$000. 
(Som ma 43 :800$000.) ' 

Ouro . 

Total da verba .................... . '·····.····· 
VImlilA 15°- SER.VIQO DE INFOI\ML'\ÇÕEB 

E DIVULGAÇÃO 

, Pessoal: 
' Um dircr.t.or, IS :000$; tres ajudantes; 

25:200$; um bibliótheoario, (l :000$; · 
l.res auxiliare~ revisores, 1!1: 400$; 
um dactylographo, 3 :6()0$; um en
carregado da expediccão, 3 :000$; 
um •porteiro-continuo, · 3 :oOO$; um 
guarda da•bibliotheca, 2 :'•00$; quatro 

· nuxil ia1•es, !l: 600$ e dous -.serventes 
(salnrio mensal de 150$) ,, 3:600$000. 

:(Total de 88:800$000,) 

:Papel 

. -
.\ 

' . 

• 

434:100$000 
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Material : 
· Expediente, 3 :000$000. 

Para acquisição, encadernaoão e ex
pedi(iÜO de livros e outras publicà
uões 4 :000$; impressões e publica.:. 
ções, 30:000$000. . 

'J'olal da verba .................... . 

VERBA 16'- SERVIÇO DB »ÉTERINARIA. 

Pessoal: 
Um director .. 18 :000$; dous chefes de 

secção, 24.:000$; um bacteriologista, 
9: GOO$; tres ajudantes technicos, 
28 :SOO$; dous auxiliares technicos, 
7:200$; um veterinario"S:400$: um 
1." official, .8 :400$; um 2• · official, 
6:000$; dous 3"' officiaes, !l :GOO$; 
um p h a r m a ·C eutico-chimico, 'L'éis 
5 :400$; um dactylographo. 3 :600$; 
urn encarregado do material, 3 :600$; 
um pratico de p.harmacia, 3 :000$; 
un1 porteiro da directoria, 3 :000$·; 
um continuo, 2: 40uiti: dous guardas, ·'I' :320$ c quatro servont:es, 7 :200$0110, 
(Total de 151 :520$000.) 

"'1nspectorias .. veterinarias 

10 insr>cctores veterinarios, !JG :000$; 
· 20 veterinarios, 144:000$: 1'0 auxi

liares de. 1• c las sr 36 :000$;. 20 au
. ·xiliares de 2' classe, . 60:000$, e 20 
serventes e guardas ( salario ,mensal, 
100$) 24 :000$. (Total de 360 :000$.) 

' ' 

\ · Posto llr1 olmirvaçüo e cnf ermaria ve
ter'ina?•ia tl~ Bello Ho'l"(:onte 

Um director (medico bacteriologista.), 
10 :800$; um veteri'nario, 7 :200$; 
dous auxiliares, 6 :000$;' um escre- · 
vento, 3 :000$; um porteiro-continuo, 
2 :~00$: dous serventes .(salario.men
Ral, 100$). 2 :~00$000. (Somma réis 
3l :800$000.) 

II- Material: 
Directoria e. suas dependeneias: 

• 
'Arf.igos· de expediente, in-

. Qlusiv~ a compra .e con-

Ouro 

•••• .!.) ••• 125:800$00(1 

, 

',·, 

\ 

• \ • -~. 1 

I 
... ! 

,,·, 

/ . 
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servação elo mo.chinas de 
escrever . . . . . . . . . . . . . . . . 8 : 000$ 

Publicações do ediLaes, cir
culares o outras, no i1lle7 · 
resse do serviço,. compro
hendondo ·a Re1J'ista. de 
Veterinaria e Zooteclin·ia; 
accjuisição e encaderna
ção de livros; revistas.· 
o .iornaes scienti!ficos e 
officiaes .... , .. , .... : ;. 10:000$ 

Alugueis de casas ou salas 
para as inspectorias e as~ 
, seio das mesmas ...... . 

Aequisiçãp de vaccin'a,s, mc
dieamentos, instrumentos 
cirm:gicos, utensilios · e 
material de combate '-do 
opizootins, inclusive me-
d icnmentos e vaccinas 
pa1·a distribuição g-ratuita 
aos lavradores ü cr.iooo-

30:000$ 

I 

res . .. .. .. .. .. .. .. .. .. WO :000$ 
Diarias o :ajudas de custo, 

comprehendendo o pe!
soal extraordinario admiL
tido para o combate e er
radicação de epizootia,s; 
para o serv.if.)o de. -obser
vaoão, prophylaxia o in
speccão voterinarias: para 
a montagem e :fiscalização 
de banheiros insecticida,s 
c de postos de ohservaoão · 
e desirii'ecção; e auxilio 
para aluguel do casa do 
porteiro da directoria :í. 
mzão de. GO$ rnensaes... GO :000$ 

Dosper.as de transporte de 
pessoal e materia-l, com
]>ra, alimentação o fer
ragem de animaes; -ac:. 
quisição e ci:mservaoão de . 
vehiC!_ulos ·para a. cob-. 
ducçao do pessoal ·nas 
r.onas cm que não houver 
meios rapidos de loco
moção; arreios e accc.S- • 
sorios para esses nnimacs 
(J vehiculos; custeio · e . , 

' \ . 

, ' 

.. ,. 
' I 

. I 

O.ura I'.avel 

• 
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.... ,'1 • 

Ouro l'~pel 

co~scrvaciip c1 e au tomo- _ 
ve1s .................... . 

. Custeio de pharrnacias, po
liclinicas o laboratorios 
da directoria e inspecto~ 
•rias, inclusive acquisicão 
de animaes para experi
m o n t ação, fornecimento 
de productos biológicos e 
conservação de moveis .. 

Indemnizaoão o reexporta
ção do animaes e outras 
despezas imprevistas e 
cventuaes ............ . 

'Som1na .... I •••• I • 

ll'o lal da verba ........... · . 

. :Verba '17.•- Serviço de pro
tecção aos Indios e Loca
lização de trabalhadores 
Naoionaes: 

Insi!eetorias 
' 

lllaterial : 
' . ' 

X1am obJectos de expediente. 
pum as ins,~pctorias, pu

, lJJicuções, impl·cssõcs o 
eneadernacõcs ..... : .... 

· llara asseio dos edifi.cios, 
carretas e despezas miu
das e de prompto paga-

t • ' 111cn o .. o ••.• o •••••••••• 

iíO:OOO$ 

' .. 

40:00{)$ 

G:OOO$ 
. . -· 304:000$ 

1•0 o I I I, O I 

5:000$ 

' 3 :000~ 

Povoações indígenas : 

Obras, cust.eio,. conservação e 
desenvolvimento . das po
voações indígenas creadas 
pelo dectleto n. 8.9-H, de 
30 de agosto de 191:1.: 

.-

' 

••••• ·o •• 

·' 

No Estado de S. Paulo ...... . 
.No .Estado do ·Paraná ....... . 

30: 001)$000 
:30:000$000 . . 

No Estado de · Matto · Grosso, 
sendo : 15: OOOS destinados 
ás colonias dirigidas pelos 
salesianos, inclusive· .o· Lyceu 
de Cuyabá .• ..•• I • I • •• I I • ~. I I • 

. ' 

30:000$000 

' ' 

847:320$000 

·-

I ' 

' ' ' ' .'( . ' 

\ 

•) 

·. '~ 
••'1 

. ;· 
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• 
Ceóttos bgricolas : 

Obt•as,. custeio, comervação e 
desenvolvimento dos centros 
a.gt'icolas creados pelos .. de
cretos ns: 8. 037 e ll. 7i2, de 
30 de agosto de l () 1:1 o 14 
de· setembro de 19i2, inclu
sive despezas com passagenA 

· e transporte de trabalhado-
1'ãs nacionaes para ·os mes-
mos centros·: · 

No · Estado do Maranhão ....... . 
· No Estado cl•) Piauhy .... 0 .... .. 

No Estado da Parahyba ... : .. .. 
Na Estado de Pernambuco •.•.•• 
No Estadv ·de Alagôa.s, · ........ . 
No Estado de' SergiJ>e ...... · .... . 
No Estado da Babia .......... .. 
No Estado do Rio Grande do 

Sul ...•..•.•.••••.. ~~· ••.•• 

Dcspezas imprevista~ e 
cventuaes inclusive aju
dàs de custo ao pessoal 
da directoria, inspecto
ria c mais dependencias 
do serviço, e diarias ao 
pessoal da directoria 
quando em serviÇo fóra 
da'.· Capital :Federal. .. . 

'rotai· da verba ..... . 
12:000$ 

I I o O o O o .. 

!.81 ENSINÕ AGRONOMICO. ' 

Pessoal: 

Escola Superior de •. Ail'ricultura 
.· e Medicina Veterinaria: 

.Para pagamento aos . lentes e-· 

. ·'• 

~ . 
.. Ouro Papel· 

36:0008000 
25: ooosooo 
25:0008000 
25:0005000 
25.000SOOO 
20:000SOOO 
25: ooosooo --

iO:OOOSOOO 

\ 

,•• I .. & I I I I 301:000$000 

· . substitutos que tiverem di-
reito á vitaliciedade.. ... .. 112':800$00& 

Faze~da .Experimental:. 
Um· direct.or . ............ ·· ... . um auxiliar ................. . 
Um jardineiro horticultOr ..... _ 

Somma., . .................... . 

7 :200$000' 
4 :.l:I00$000 
3:000$000 

i5:0UO.OOO 

•. :· ' ·, . ' 
,. 
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Horto Florestal: 
Um director ......... •;• ... · ... . 
Um ajudante ................ . 
Um auxilia-r . ................ . 
Um chefe d~ culturas ... ,' .... . 

Somn1a . ................ ·~ 
··Escola de Agricultu. 

,ra annexa ·ao Post.G 
Zootechnico Fede
ral em Pinheiro.: 

Pessoal: 
Quatro lentes : Orde- i 

nado ............. · 
Gratificação .•...••. 
T r e s preparadores- · 

re.Petldores : . . . 
Ordenado ......•••. 
Gratificação · ••...•. 

5:6008 
2:800$ 

3:600$ 
1:800$. 

dous conservadores, ordenado 
2:000$,. gratificação· 1 :000$; 
um inspector, ordenado 2:000$, 
gratificação 1 :000$; um me
dico, ordenado 4 :000$, grati- · 
tií'icacão 2 :000$; um pharma-. 
ceutico, ordenado2 :000$, gra
tificação 1 :000$; dous mestres 
de officina, ordenado 2 :000$, 
gratificação 1 :000$; um chefe 

·de cultura, ordenado 3:600$, . 
. gratificação 1 :800$; um escri~ 
pturario-bibliothecario ~éis 

·a:600$. Somma 81:800$000 ... 
Escolas medias ou theorico-pra

ticas de S. Bento das Lages, · 
Estado da Bahia; e de Porto. 
Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul; dous directores, réis 
7· :200$ (gratificação); 14 .len
tes, 117 :600$; 14 preparado.- . 
res-repetidores, 75 :600$; dous 

·professores de desenho, réis; 
· 10 :800$; quatro conservadores. 

inspectores. de alumnos, · réis. 
12 :000$; dous economos, réis 
6:000$; dous 'chefes de prati
ca agrícola e. horticula, réis .. 

· :1.0:800$; ·quatro mestres de 

:1.2:000$000 
9:600$000 
4:800$000 
4:200$000 

:10:600$000 

• 

Papel 

... 

• 

, I 

.. 

· .. , 

! . 

'·,.; 

•.• 
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' ·' . 
' ·. officina;. 12 :000$; dous escri

pturarios, 7 :200$; dous por
teiros, · 6 :<000$; dous secreta
l·ios-bibliothecarios, 9 :600$; e 
quatro continuas· 7:200$000 • 
. (Somma 282 :000$000.) 

:Aprendizados agrícolas; de Sa
tuba, Estado de Alagõas; da 
Bahia, Estado · da Bahia; de 
S. Luiz . das Missões, Estado 
do {tio Grande do Sul; e de 
Barbacena, Estado de Minas 
Geraes; quatro directores, ré is 
24 :000$; quatro aúxili.ares
agronomos, 19 :200$; quatro· 
p·roi'essores primarias, r é i s 
12:000$; quatro chefes do 
•culturas, .14 ;1,00$; quatro. ad-. 
juntos de professor primarip, 
9 :600$; s e i s conservadores-. 
inspectores de alumnos, sendo' 
dous para S. Lliiz das Missões 

·e dous para Barbacena, réis· 
H: 400$; quatro escriptura-

' rios, 14:400$, quatro eco
nomos, 9 :600$; quatro' prati
cas de industrias agrícolas, -' 

· !) :.ô'OO$; oito mestres de ·Offi
cinas, 19 :200$; e qua:Lro po1·.:. 
teiros-continuos 9 : 600$000 .. · 
(Sornma 156 :000$000) • 

Estações exper'fmentaes; de Co
roatá, Estado do. Maranhão 
. (para o cultivo do algodoei
J~o) ; da Escada, !Estado de Per
nambuco, e Campos,, iEstado 
do Rio de Janei·ro (para o cul
tivo da canna de assucar) .. e 
Viamão, no· Estado do Rio 
Gr•ande do Sul, decreto nu
mero S . .S•iO, de 5 de julho 

' de 1911; quatro directores, 
48 :000$; quatro c•hei'es de 
sec~~ão technica, 33 :600$; qua
tro ajudantes de secção,· réis 
24 : 000$; quatro :i ardineiros 
horticultores, 9 :600$; quatro 
escripturarios biblioUhecarios, · 

: · H :200$, e quatro .porteiros
•continuos, 9:600$. (Somm!' 
139:200$000.) 

' ''5 

'·' 

Ouro Papel · 

..... 

. . . 
. ' 

... 
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Postos Zootechriicos: de Ribei
rão Preto, Estado de S. Paulo, 
Lages, Estado de Santa Catha
rina, e Viamão, Estado do Rio· 

. Grande do Sul, decreto nu
mero 8. 81 o, de 5 de JúlhO de . 
1911; tres directores, 36 :000$; 

. tres chefes de .seccão technica,. ·· 
25 :200$; tres· ajudantes, réis 
18:000$; tres auxiliares (pi-

. cadores), 7 :200$; tres prepa
l'adores, :!& :800$; tres ·secreta~ 
·rios, 14:400$; e .tres porteiros
continuas, 7.:200$000,. (Som-

. ma 120 :600$000) • 
:Fazendas modelo de ·criação: de 

Caxias, Estado do Maranhão; 
de Santa Monica, Estado de 
Rio de Janeiro; de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná e 
de Uberaba, Estado de Minas 
Geraes : q u a t r o di·rectores, 
38.:400$; quatro encarregados 
de contabilidade, 19:200$; tres 
auxiliares, se.ndo um rpara 
cada uma das l!'azendas de Ca
xias, Ponta Grossa e Uberaba, 
10 :800$; tres chefes de cultu
ras para as mesmas Fazendas 
c · um pharmaceutico para 
S a n t a Monica, 14 :400$000. 
·(Somma 82 :800$000.) 

Campos de Demenstração : de 
· M a c a h y b a, Estado do Rio 
. Grande do Norte; do Espírito 
Santo, Estado da Parahyba do 
N arte; de rtaocúra, Estado do 
Rio de Janeiro; de Itaj 111hy, Es
tado de Santa ·Catharina e de 

. Lav:ras, Estado de Minas Ge
raes; cinco directores chefes 
de culturas, 30 :000$ e ·cinco 
,iar~dineiros-hortieultores, réis 
12:000$ •. (Somma 42 :000$000). 

Escolas pe11manentes de lactici
'!'lios : de Barbacena, Estado de 
Jl.finas Geraes : um director, 
G :000$; um auxiliar agrono
mo. 3 :600$; um professor pri
maria, 3 :000-$; um escrevente, 
3:000$: um mestre para o fa
brico de manteiga, 3 :000$; e 

Vol, Vllt 

Ouro ·. Pa,el 

•• 
• J 

'. . 
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um mestre para o fabrico de 
queijo, 2:4.00$000. (Soroma 
2ü : 000$000) . 

Estações serioiilolas; de Bento · 
G o n c a 1 v e s, Estado' do Rio 
Grande do Sul; e de Barbace
na, Estado de Minas Geraes: 
dous directores, 16 :800$; dous · 
ajudantes technicos, 9 :600$; 

· . dous escripturarios, 7 :200$; e 
· dous porteiros-contínuos, réis 

4:800$000. (Soroma , .•..•.• · 
38 :400$000) • ' 

Cursos ambulantes: seis profes- · · . 
sores, 36 :000$; e tres mestres 
de .acticinios, 9 : o o O $ o 00. 
(Somma 45 :000$000). (Total 
- pessoal do !Ensino ~ono
mico-'-- 1.167 :200$000)' .. 

. 19" - l!:VENTUAES 

Para occorrer a quaesquer des
pezas extraordinarias e im
previstas, inclusive o paga
mento de gratiftcações por 
s e r v i c o s extraordinarios e 
vencimentos a empregartos em 
dommissão; passagens e aju
das de custo, não •comprehen
didas em outr.as verbas., , 

Ouro 

. 

~ I I ; ., 

Total da :verba ........... .. . ............. . 

' 

'" Papel 

• I ~--
109:000$000 

~<\rt. 2.' E' o Presidente da Republica autorizado: 
I. A abrir o necessario .credito parâ o fim de da~ cumpri

mento. ás disposicões regulamentares do decreto n. 9 .194, de 
9 de dezembro de IW.U, e estabelecer o scrvico de inspecção 
Vül.cl'inaria .iunLo ús fabricas de carnes.congcladas. · . 

/ 

II. A despender 30:000$ com a conservação e custeio do 
lanchas, serraria e material das fazendas de Rio. Branco, no 
Estado do Amazonas. . . . · .·· 

III. A:. entrar em accôrdo com as associações ruraes do 
paiz, eom suas uniões c com as camaras municipaes, para a 
execução do serviço do registro genealogico. . 

,J7V. A vender as lanchas o todo o material adquirido para· 
o sorvioo da defesa da borracha, recolhendo ao '11hcsouro o 
producto das vendas, que serão feitas em leilão, guardadas as 
formalidades legaes. 

V. A despender a verba de 50:000$, que opportunamente 
será devidamente especificada, com ·a oreação âe um labora
torio ou estação de biologia marinha. 



I· 

!\ 

SESSÃO EM 27 DE DEZEMBRO DE 1914 6U!) 

· VI. A dar um auxilio, que poderá chegar a 80:000$, ao 
i\Iuscu Gomrnercial elo llio elo Janeiro. 
. VIL~~ transi'erir para o MinistoL'io da l<azenda as villas 

operarias Orsina da Fonseca e i\Iarechal Hernres, ·que fi1arão 
· ::;ob a immediata Jiscalização da Director·ia do Patrimonio. 

YIII. A subvencionar com a quantia de 10 :000$ a cada 
uma ·das escolas . de agr·onomia e veter·inaria e de commer:cio, 
au:'>':iliadas pela União até este e:xercicio, depois de, mediante 
r·igorosa inspecção, veril'iear haver·em eslses institutos func
cionado regularmente, enrquanto subvencionados, est.avem o:r
ganizados com os i:J.ecessur·ios ·estatutos e regulamentos e appa
I·elhadós para ministrar o ensino .com corpo docente e material, 
sendo que as escolas de agronomia e veterinar·ia com labo
rator•ios para o indispensavel estudo Ol::perimental. · 

Esta disposição é extensiva a todos os institutos uteis {L 
agricultll,I·a ·e· industrias connexas, instrucçá{) technica e PrO
fissional, etc., que, a juizo e mediante verificação do Governo, 
se mostrarem ictoneas par·a consecução dos fins a que' se desti-. ' ' 
!llarem. . · 

~X~ A modificar a actual organização das escolas de aRren
dizes artífices, que·· serão mim tidas aos E~tados com o· aétual 
pessoal, de accôrdo com as necessidade do ensino, sem au
gmento de despeza. 

Esses departamentos do :Ministerlo da Agricultura serão 
considerados autonomo8, descentralizando-se os servicos pela 
melhor fórma possível. . . 

O Ministerio da Agricultura nomeará uma commissão dos 
directores das escolas para regulamentar esse seryico ' de. ac
côrdo corri o .que a experiencia tem aconselhado. 

Ficam mantidas tão sómente diarias aos alumnos dos 3• 
e 4• annos, respecUvamerrte, de t?OO e 800 réis, corrertdo essa 
despeza pela renda dos estabelecrmentos. · 
· X. A promover a annullação do contracto celebrado com 
Carlos C. Wigg e '!'rajano S .. Viriato de ~fedeiros ou, para 
o fim de assegurar a livre concurrencia na industria .side'- · 
r·urgica, a esiender a todas as emprezas que organizarem, para 
os fins da lei n. 2. 40ô, de 11 de j11oneiro de 1911, ·OS pr.emios, 
favores e vantagens constantes do#Jecreto n. 8.5711, de ·22 de 
fevereiro de 1'911, e do art. 71, da lei n. 2. 356, de 31 de 
dezembro de 1.010. . · 

XI. A reorganizar ó Ministerio da Agricultura, Industria 
e Commercio, submettendo ao rete1•endum do Congresso os 
pontos em· que reforma haja, porventura, de ultrapassar a 
competenoia do Executivo, e não p'odendo exceder de 1;000 :000$ 

·:papel, além do orçamento do art. 1 •, desta lei, o. custeio dos 
serviços remodelados. , · · 

· XII. A tornar. extensivos aos diplomas conferidos pela Es
cola Superior de Commercio do Rio de Janeiro os .dispositivos 
da lei n. 1.339, de 9 de janeiro de 1905 • 

. XIII. A emprestar ás sociedades cooperàtivas de credito 
agr10ola dos Estados, onde se tiverem organizado, ou se forem 
organizando até 50 % das quantias ~acolhidas ás caixas ()OO" 

\ 
' ... 

·,• 

•, ·,,• ., 
.. ) 
. ~ ,. 
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ncmi~as, como. auxilio á pequena lavoura e industria~ auxi
liar•es. 
· .. § L" As quantias recolhidas tts caixas economicas do cada 

Estado poderão ser dadas por emprestimo rJs sociedades coope
rativas do mesmo Estado, tí taxa nunca superior a 5 o/o an-
•nuaes. · 

§ 2." Só terão direitos aos favores da presento lei as so
ciedades cooperativas organizadas de accôrdo ·com o decreto 
legislativo n. 1. 6•37, de 5 do janeir.o. de 190i. 

· § 3.• Os emprestimos feitos ús sociedades cooperativas 
serão amortizados por prestações, calc:uladas de modo .que a 
amortização total não exceda do •prazo .maximo de 25 annos. 

§ 4." Todo o activo e bens das sociedades .cooperativas 
garantirão os ·emprestimós de que trata. a. presente lei, de 
accôrdo com o que fôr estipulado nos respectivos contractos. 

§ 5." O Governo expedirá regulamentos para a bôa ex-
ecução deste artigo. 

XIV .. A transferir para o JHinistet•io da Marinha. o navio 
de pesca Jdsé B'oni{acio. , 

XV. A declarar suspensos, desde i de agosto do· '10'14 a.tó 
a data que fixar, após a terminação da conflagração européa, 
·OS prazos a que se referem a lei n; 3 .129, de 14 de oUtubt·o 
de 1882, os decretos ns. 8 .. 820, de 30 de dezémbro d!)sse mesmo 
mmo, L23õ, do 2r1 de setembro de 190r1, e. 5.424, do 10 de 
janeiro de 1905, e, .bem assim, . os do que trata a. Convenção 
J•evista pela Conferencia Internacio·nal de Washington cm 1011. 

XVI. A manter ou supprimir os· cscriptorios de· expansão 
economica do Brazil cm Paris c Genebra, ·conformo julgar 
conveniente aos interesses do servico que devem 'pJ·estar. 

'XVII. A ·pagar a· J. ·c. Oaken1'ull a quantia de 28:000$, 
f]ue lhe ·& devida pela elaboração, impressão e distribuição do 
livro de propaganda, em inglez, « Brazil em '19'13)- podendo, 
para esse fim, ser aberto, desde já, .a necessario credito'. 

XVIII. A conceder renovação dos prazos para patentes do 
invenção aos concessionarias respectivos; por mais. 15 annos, 
mediante pagamento de nova taxa, com accrescimo de 50 o/o 
sobre o seu valor. , , · 

XIX •. A, sem onus pa.t•a a União, permHti!• exposições per- · 
manontes, para facilitar o intercambio directo. das mercadorias 
nacionaes com as mercadorias estrangeiras. · 

f>aragrapho unico .. Os organizadores de· taes exposições 
ficam obrigados a fazer propaganda gratuita de productos na.
cionaes nos respectivos pa.izes estrangeiros ·que l'Ccoberem tacs 
favores, Jazendo exposi1;üo i..le artigos brazileiros, conferencias 
e i,Útigos e j ornaes e revistas 1iara. a propaganda do Brazil. · 

. XX. A suspender o l'egulamento n. '10.105, de 5 de marco 1 
de, 1-013, e o de n. 'lO. 320, de 7 de ;julho do mesmo anuo, até · 

·que se org·auize a lei do terras que ~crá submcttida. ao voto do 
Cong!'esso. ' · . . 

"\rt. 3." 'l'odos. os vencimentos mat·cadós nesta. lei se en
tendem divididos em ordenado o S"L'aLi'ficação, sondo esta. igual ,. 
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a um -terco e aquelie a dous terços elo total, exc~ptuadàs as 
gratificações conferidas a l'unccionarios cm commissií.o. 

Paragt•apho unh:o. O secretat"io e o offieial de gabinete 
que sot·virem ,i unto ao ministro perceberão as . gratiJ'icaç'ões 
indicadas nesta lei, si não forem funccionaPios publicas; si o 
forem, porém, perceberão além dos ordenados dos seus cargos,· 
ns quantias que J'orem fixadas pelo ministro, dentro dos limites 
est(lbelecidos nas respectivas consignações·. . · · 

Al't. · 4." O Governo i'arú a dist.ribuição 11elo paiz, do modo 
que llw pat•ecer mais eonveniente, das dez (10) inspectorias 
vet.erinarias e quatorze (H) agricolas para as quaes .esta lei 
deu dotação orçamentaria. · 

Art. 5." A renda arrecadada na vigencia da presente lei 
,pelos Postos Zootechnicos, l<azendas :Modelos de Criação, ~>\!pren
dizados Agrícolas, Campos de Demonstração, Estaçúes Expe

. rimentaes e Fazenda Experimental annexa ú Escola Superior 
de Agricultura set•ít applicada ao custeio dos p1·oprios esta
belecimentos attl a .:importancia correspondente a 80 o/o das 
respectivas dotações orçamentarias, mediante prévia autori-' 
r.acão do, ministro da "~gricultura e prestação de contas na 
fórma da Ioi. A importancia que exceder a 100 contos ou •que 
niio exc~dendo esse ·quantia, deixar de ser applicada ao referido 
custeio, .serú reco I h ida ao ·Thesouro Naeional, como renda da 

1. União, antes de findo. o trimestre addjcional. 

' . . , '. ' 

· Art. ü," O Governo providenciará para qne a fiscaliza~\ãO 
dos contractos e serviços a "que se refere 'o art. 105 do decreto 
n. 0.5~1, de f7 de abril ·de 1912, seja feita por funccionariQS 
dos quadros elas reparlicúes d'ô ministerio, sem augmento de 

· despeút. · . . 
_ Art. 7." O. pessoal :eommissiohado para execuoão do ser

" viço de regist-ro genealogico de animaes o registro de marcas 
de animaes, na Directot·ia (lera! ele Agricultura, não poderá. 
excedet· ·de quatro ·auxiliares, com a gratificar.ão maxima de 
450$ cada um, mensalmente. . 
· · Art. S." :o .l\Hnisterio da· ~Agricultura, para a concessão do 

l'cgistro de marcas de gado, .iú em uso, exigirá dos pretendentes 
os seguintes elementos de idoneidade e identidade. 

§ i . o Requerimento do interessado com a firma devida-
mente reconhecida. . 

· § 2.• Apresentação do {ac-sirn'ile a fogo da marca que o 
requerente dese,ia conservar. 

§ ·s. o Declaração ou attestado da respectiva repartição 
fiscal federal de que o interessado é de facto criador, qual 

. /o nome de sua fazenda e em que ponto situada. · 
§ 4. • Certidão da estação fiscal estadual respectiva, em 

que se· declare qual 'a área de .campo dé que o requerente 
paga imposto, a denominação da Fazenda e o districto de sua 
situação. . . · 

§ 5. • Cert.idão· passada pela municipalidade da respcct.iva 
rosidencin, na qual se menciono qual a quantidade de gndo 
do que o interessado paga imposto nu sua fazenda, •cu.io nome 
e situacüo indicar no pedido. 

.. ' .. :+ 
., . 
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§ O Governo, logo que entrar em execução a presente 
lei, mandará submetter a· c·mcurso, de accOrdo com as in
strucções fornecidas pelo Ministério da Agricultura, todos os 
cargos .de lunt~s _e 'professores, que ainda não tenham ~lido 
submeLLidos a esta prova. · 
' O regímen da escola passa a ser o de externato, podendo 
ficar um grupo de alumnos mensalmente internados, afim de 
attender aos serviços e á pratica das diversas operaÇões exi-

. :;idas em uma "Propriedade agricolá. _ 
A turma em questão não poderá exceder de 15 alumnos; 

tirados em numero de cinco de cada. a·nno. A alimencãõ dos 
alumilos em serviço será feita por conta da renda do posto. 

Art. 12. O Governo' fará remover os mostruarios ou 
museus de producLos do Brazil e material dos escrip'torios de 
informações de Paris, Genebra e Bruxellas, para os edifícios 

. dos consulàdos ·dos respectivos paizes, podendo entrar •em . 
· accôrdo com a Sociedade para Animação á Agricultura, em • 
hris; quanto ú manutenção desse servico mediante auxilio 
que não.excederá de 20:000$000. 

Art. 13. Fica mantida a ·estação experimental da ·cultura 
da serimgueiTa, no 'Estado do Amazonas, abrindo o Governo os 
necessarios creditas. · 

Art. 14. Os auxiliares da J)irectoria Geral de Contabili
dade, creados 'Pelo art. 47 da lei n. 2. 738, de 4 de. janeiro 
de 1913, e que são agora supprimidos, ficarão equiparados aos 
'terceiros officiaes da mesma. directoria; para o& effeitos do 
aproveitamento no respectivo quadro por. -occasião de ser elle 
reorganizado, · de conformidade com a presente lei ou nas 
vagas que posteriormente se derem. . · · . 

Art. 15 .. Os cargos de inspectores agrícolas e seus aju
dantes, bem como os de directores de estações experimentaes, 
postos zootechnicos, campos de demonstração, respectivos aju
dantes, auxiliares e chefes de secção technicas e seus ajudantes, 
s6 podem ser occupados por agronomos titulados, por qual-

.. quer dos institutos de ensino do paiz, ou estrangeiros, na falta 
destes. 
· ··. Art. 16. Os lentes e substitutos da Escola Superior de 

Agricultura o Medicina Veterinaria que gosarem de vitali
-ciedade o qi.le nã_o forem designados ·para outras repartições 
do Ministerio da Agricultura, poderão ser aproveitados nas 
faculdades superiores do paiz, no Co!legio Pedro II, . ouvidas · • 
as respectivas congregações, no ensino das materias similares 
ús disciplinas de que .eram lentes -na extincta escola, funccio-
nando como professores extranumerarios. · · · . 

· O G<lverno fica autorizado a fazer á ·Faculdade de Medi
cina do Rio de Janeiro, afim de que esta para lá ·se vá trans

. portando da f6rma que melhor lhe convier, a cessão do_s edi
ficios e· terrenos em que funcqionava a Escola Superior _de 
Agt•ic.ultura e ~Iedicin.a Veterinaria, bem como todo o material 
de ensino ahi existente, mobjlinrio o insta_llacões. . . 

Aos alu'mnos do primeiro anno especial de engenheiros 
ag!'tmomos que tenham ter)llinado o anno, poderá o .Gov.e~o 

i• 
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conferü· o titulo de aggrimensor, visto lerem feito curso esne
cial de topograp)1ia e e~tradas, estradas de rodagem, desen~o 
geometrico. o topogra:pll!co, dando-lhes approvacuo pelas me-
dias do anno. . . '· 

Os alumnos do cur~o fundamental poderão, ·sem: exame, 
passar para o anno da Escola de ~fedicina, porque estudaram· 
physica, chimica inorganica, analyse chimica, botan ica, mor
phologia; zoologia góral e systematiea, ·etc. 

Os alumnos quB· t.iverem. terminado. o Ill'iJneiro an.no dól 
medicas vetorina1•ios poderão tm· matricula na Escola de J\Je-

. dicina no terceiro arino. ' · 
Os exames das ma terias professadas no cmso de· en

genheiros agronomos da Escola Super:ior de Agricultura e Ve
terinaria são validos para o curso superi.or da Escola ·Poly-
technica. ' 

Art. 17. O Governo não restituirtl em dinheiro o ,preço 
• das passagens :dos i mmigrantes cxpontaneos: creditai-as-á, de- . 
pois de localizados, pelo valor das mesmas, como adeantamento 
do preco de acqu isiçilo do lote de ter'ms que cada um .oc
cupar. No .caso do valor do lote, casa e bemfeitorias nelle 
existentes ser inferim• ao .custo total das passagens pagas pelos 
immigran:tes,. o excedente ser-lhes-á· entregue em sementes, 
ferramenta ou machinismos agrícolas. 

· Art. 18. Da verba «Ensino Agrcinomico », titulo- Mate
rial- consignação destinada íts estações· expcrimentacs, quota 
correspondente á ostaç.ão da Escada, sel'{t destacada a. quantia 
de 11 :000$ destinada á comf)ra de um laboratorio de anriJyse 
até a Importancia de. 5:000$, e o restante á construccão neces
§laria para guardar o mesmo laboratorio, reduzindo-se, da 
quota correspondente á mesma estação a quantia de 1 :úOO$ 
nu parto relativa ao «expediente, acquisicão de revistas, etc. », 
ele J :OOO~.na parte relativa tis « diarias », ajuda de ·custa, .etc.».: 
2:500$ na parte relativa á « •Conservação de machinas, etc.» e 
1 :000$ na parte relativa a « de:ipezas imprevistas, eto. ». . 

Caniara dos Deputados, 25 de dezembro. de 1914.-:As
tolpho Dutra Nicac·io, Presidente.- Ant'On·io 8-im.cão dos Santos. 
Leal, 1 • Secretario.- ltlusio da Amtt}o, 2' . Secretario.- A' 

\. Commissão de Financas. . , 
\ ' . 

' 
O Sr. ,Pires Ferreira-· Sr. Presidente graças ·á gentileza 

do nosso !Ilustre collegu, Senador pela Bahia, vou fazer uma 
declaração ao Senado. · . . · · . 

Uma vm•ia do Jm•na,l do Conwwr·cio de hoje, diz que o·Sr.· 
·Ministi'o da Viação l'f)meLLeu ao Senado as informacões por 
mim J'etJuel'idas .ha lres mezes sobro os negocias ·nacionaes a 
cargo da companhia •QUe constr6e ou ICJ'lte ·nng:e construir 
a Estrada de .Ferro de S. Luiz a Caxias. Elias, entretanto,· 
aindn não rhegm·am ao meu c·on:hecimento, porque n M'esa nii·O 
a:; rocellcu l 

São ·me manifestei jú a respeito do assumpto, mas estou 
observando ossn grossa maroteira . contra o Thcsouro, ma.ro-

• 
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teira, que t'ambem prejudica a ·funeêionarios brazileiros '•que 
niio teem · tmlpu dos e.stl'agos J-eitos ao era rio nacional, até 
hoje, par·a sr.r·cm. onemdos r.m seus' voncin:wntos~ Pal'a não 
tomar mais tempo uo Senado, per;o permissão á M csa. para 
fazer i!J.~ut•ir· junto no quo .acabo de· dizei·, a· sentmiça. do no~ 
t.avel Juiz Dt·. AII'I·edo llu:'!sel, sobJ•c esses cs.candalo~ ela S. 
Lui~ a Caxiàs, que. prendem a atten~;ão da N'ação. 

O Sr Presidente- .-\s informações a que se refere V. Ex. 
ainda niio ehegamm ao Sr.nado; 

O Sr .. Pires .Ferre ira- noz a assim a clausula XXV das so~ 
guinteil ao dec. n. 7. 073 citado, .CJUe autorizo.u a. empreitada 
da consl.rucr;ão da. Estrada de'.Feri.'O de.S .. Luir. a Caixias e 
ramal elo Itaqui ·(Lê) : 

«Sendo fedemos os serviços a cargo do contr·actante, estú. 
. ello isento de inÍpostos csta.duaos c municipaes .e; bem assim, · 

, dos impostos d-e importáçiio, de aceorclo com as leis e .regula~ 
mtmlos aduanci!!os cm vigor.». r . . 

Magnifico presente I Não sabemos ;ge bouve quem cal~ 
.cu lasse a som ma de sacrifícios que, sem compensação; . custam 

··aos cofres iJUblicos · as isen.cücs desta ordem. . . , 
E' VeJ•rlade que siío. fecleraes os serviços que o Governo 

mwJa1·a J'azor po1· om,w~eitadas; mas, si ia pagai-os 'aos cm~ 
preiteiros,· t' t1or um preço que causa invo,ia a. toda. a. gente, 
niío se aLina bom eom o motivo da libe!'l'ima. concessão da 
clausúla, concessão •q·uo. além do mais, como acontece, em 
güJ·al, com todas as da inesma. espeei(•, é origem quasi infal~ 
livr!l do inquali'l'ica veis abusos. 

Entretanto, pelo que em seguida di t•emos, se ficará amar~ 
gamento sahNido não se darem os primitivos contratantes da.~· 
quella. estrada. e .ramal, nem a ré, sua. mediata. cessionaria, de 
todo satisfeitos com a optima pre't·ogativa da. clausula acima 
transcí·ipta. ·E' impossível encher a. medida. de certas am~ 

' bicões, porque medida 6 cousa. que ella.s não teem. . 
· Póde~se assegurar que aquellas isenções de tributos vão 
sendo con1 a maxima exactidão respeitadas. Dizem~n'o os 
dircctorés da S. r.uiz a IGaixias nos setJs depoimentos de fo~ 

1• lhas 8•9 v. e fls. 05. Dtl mais disso inequívoca prova o facto 
da. prompf.a. res.tiiuicão de .que dera1n noticia. os peritos do 
exame de livros, em J•esposla ao 8' quesito do autor, a. fls. 164 
c fls. 179 dos autos. . . 

l?vlas si os empreiteiros não pa'garil impostos de importa.cüo, 
nem outros, pelos ma.tet•iaos que mandam vir do ·estrangeiro, 
1amllcm 'lhes não 1\ licito aqui nogociar com esses mnteriaes, 
fazet· rlelles objecto ·de venda lucrativa, seliam 'CJUaes 1rorem os 
compradot·e;;,. sem oahil•em.om crime de· caracterizado conl.ra~ 
bando. J.J pareee~nos CJU~ esl.uvam clr.sta Yel'dade eonvonciclos, 
lJtlando no contracto de fls. 7, da sub~omproitada. com o nosso 

, .. , 
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constituinte, concordaram com o ~stipulado na clausula xxVI,: 
concebida nestes ·termos: 

«.Todo~ material ne'cessario ás obras da sub-empreitada, 
será · fornecido pelos· empreiteiros e por precos previamente 
ajustadOS, salVO. OS I}Ue forem importados_ do. estrangeirO, que 

. o serão pelo custo cm S. Luiz, augincntaclo de •dez por cento.» 
O custo cm S. Luiz. mencionado na clausula, é o. custo · 

originaria, ou o custo CIP, abreviatura usada pelo commercio 
de todo o mundo, c composto ·das iniciaes destas tres palavras 
inglczas" COS'l', INSURENCI, FREIGHT, isto é, preco de mer
,)adorias no ... mercado exportador, seguro de)Ia contra riscos 
e }ref.c pago atá ao poí'to a que se destina. A descarga, con
formo o · convcnr;ionado, tanto póde ser por conta do impor
tador, como pelo ela embarcaoão .que trouxe a fazenda. Na es
pecie dos autos; o custo •CIF, só poderia ser: a ré sobrecarre
gada com dez por .cento para dii'ferentes despezas eventuaes, 
o que era sufficientissimo, attendendo especialmente a •que a 
viagem fluvial. dos materiaes, de S .. Luiz a Caixias, custa· ao 
'Governo CEM IlfiL R:E:IS ( 100) por tonelada, ·como declara o . , 
Barão de Ibirocahy a fls. 90 do ·seu depoimento,· o que dá para 
cada barrica ·de cimento de cento e cincoenta kilos, o exagerâdo 
:frete de ,QUINZE .l\I]L''RJH-8 mais ou menos ! · 

' Cumpriram os empreiteiros o .que na. clausula. ficou tão 
· ·csplicitaméntc contractado? Diz a ré que ·sim, no art. s• de 
sua contesta~.ão. Si i tivessem feito, si ao menos n8ste parti
cular fossem concienciosos · observticlores dos seus deveres, 
não Leria o auto r, em vez de um, dous poderosos motivovs 
para esta justíssima demanda. . · . . · 

Pensando que tratava com gente séria, absorvido por seu 
penoso labor, longe de· .qualquer centro commercial, ignorou 

_por muito tempo o nosso const.ituinte o preço real de impor
taç:ío em S. Lu ir. dos materiaes que l:he eram remtlttidos, 
acceitando, conseguintemente, como -verdadeiros, os constantes· 
do grande numero das guias de remessa de fls ., 19 a fls. 54 
elos autos. - · ·· 

NesLe facto, que só clama em pr61 da moralidade do il
ludido, encontra-se ·exadverso (art. 4• da contestação); um, · 
motivo para negar no assumpto, a opportunidade da presente. 
•acção . . F'o·i enganado?. Quei:r:a-se da sua pouca maldade?· O 
prec;o do cimento estava nas· guias. Si consentiu ·em pagai-o 
por ellas, é argumentar .. com burla. Pouco importa em direito 
que o seu consentimento tenha sido viciado l ,O mundo é dos · 
mais espertos e elos que, como o douto patrono da ré, são bem 
lidos na .cartilha da justiça ! · · · ," · 

mras, como afinal tude s·c vem a saber, chégou o autor a 
orientar-se a tal respeito. Viu, então, que a sua confiança e 
boa J'é haviam sido torpemente exploradas. O custo de·cimento 
qnc o nosso constituinte comprou .tí ré o aos nossos anteces
sores, desembarcado em S. r~uiz do 1\far.aDJhiio, livre de di
J'Cit.os · alfanclegurios c ele . outros qilaesquer, não' era. ainda o 
que, :POr informaoüo incompleta, na petição inicial foi indi-

' . 

' 



' .. 
• 

SESSÃO EM 27 Dl!l DEZEMBRO DE 191'.i 1 .•~M' · 

cada; porém, consideravelmenLe menor, como de modo. irre
futavel mais adeante se verá. · 

. l\fal chegou ao conlhccimento da fraude e lesão de que era 
· v1ctima, em virtude da clausula XXVI, do seu contracto de sub

emprei'l.ndn, o autor r~clnmou immediatamente contra. o logro, 
protestando .pela indemnizac.ão · ·ç~os preJuízos consequentes.· 
Note-se que poderia ter deixado .de fazei-o desde Iogo,.sem que 
a sua justiça soffresse. A prcsumpoão -qui tacet consentit 
- sô 1) verdadeira quando o silencio, por pt·olongado· om ex
cesso, tira a. eff.icacia á declaração contraposta. Ora, no caso, 
a prcscrip.ção é de 30 unnos. 

A verdade, porém, é .que o. autor protestou sem demora 
haver judicialmente, si tanto fosso necessario,. a importancia 
que tão deshonestamente lhe fOra subtrahida, por excesso no 
preco oontractado do cimento. E' a est:e facto que o barão de 

, ·Ibirocahy allude no seu depoimento a 'fls. 91, onde diz que, 
. em resposta a uma carta do autor, lhe telegrapbara com esta 

fidalga ·altivez: 
«'Dispenso consideraÇões; p6,de propOr aocão .l) 

'· Entretanto, .não duvida ·affirmar 'em outro ;ponto do mesmo 
depoimento (fls. 90 v.), que o autor nunca reclamou por es
oripto contra o preço do cimento: «mas -accrescenta ad 
ostentationem- em consideração ás. condiQões difficeis dos 
sub-empreiteiros, e de serem favoraveis as da companhia ré, 

· .ordenara ao engenheiro. ·chefe, Dr. ATmando Delamare, .de 
me~horar os preoos de todos os sub-erru:>reiteiros.l) Il faut se 
laisser vaincn; et. avoir de r hum.anité l-declama: um <los 

·. typos mais populares da eterna .galeria de Moliàre. . . 
. · · Bem difficeis ·foram sempre, ·na realidade, as condil;ões 
•. dos sub-emprcUeiros da 'S; Luiza Caxias. Nem podia ser por 

. menos ante o modo. deshumano .por que ella violava as con-
: · .vencões com -elles feitas. ·valendo-se exactamente dessa pro

,spcrid.ade de que nos. falia o barão; dessa opulencia attcstada 
.pela resposta ao' a• dos quesitos addioionaes ·á fls. •200, · de · 
onde se fica sabendo que a companhia ré, sem embargo de 
espantosos .gastos de ·administração, s6 no semestre de 30 de 
~iunho de i9i2 a 3:! de dezembro do mesmo anno, teve o lucro 
li·quido de •OITOCENTOR NOVENTA ~ SETE CONTOS SEjjS-

. CENTOS .. SETENTA E ,cmnco :MIL 1SEISCENTOS E VINTE E 
CINCO ~UL REIS (897 :675$625) ! l · , 

' . Não ·levou o Dr; Delamare demasiado longe a generosidade 
· _ por seu. sogro encommendada. ·naixou de TRESE MIL E DU

ZENTOS R:EIS (13$200) . para DOZE MIL RÉJS '(12$000) as 
· Jlarricas ele cimento. de .150 kilos. pois que supprim(u os i O .% 

estipulados na' citada clausula X."\.VV, que assrm :ficou alterada 
:por conta e risco .de uma só das partes contractantes. 

Esse pc!queno abate. cm quo não· 'llou\'e inteira (justiça, 
· n~m probidade,. níi.o contentou e não podia contentar. o nosso 
constil.uintc, POI' isso. qur.: o :não indemnizava da clamorosa . 
extorsão que havia so:flfriclo ,o continuava a soffrer, posto que 
em proporção menos .considerny.aJ.. Era um .engodo .de :que a · 

I 
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ré, fertil em -nianhas, se servia com o desígnio de pôr termo 
ús rcclamaçües. e protestos do !lut~r, pois que este, mal chegou· 
ao seu eonhN:Imento .que hnv1a Sido tão dcshumanamente le
sado, não or:cullou mais o intento de haver,· por qualquer 
meio leg-itimo, a ilnpoi'Lanc.in da lesão. Não propoz desde log-o 
a· nc~\fto eompet.cnLe, porquo -não tinha necessidade legal de 
aprcs~ai'-sc, e mais poi·,quü; ltí diz o pi•oloquio: « ICom teu 

. amo não' ,jogues· as peras. ~ . 
A espcr:ie ele amo. •q·ue elle . possuiu dava ainda maior 

oppol't.unidadc ao popular conselho. Esperava .que, terminado 
o SCI'Vi~o que sub-cmpt·eiotúrn, I'Cieebido e pago sem obje
cç~o Pela ré, o que realmente aconteceu, seria chegado o mo
mento de cm juizo pedit· o que .dolorosamente se lhe tirtlra 
no }Weoo contractado do ·cimento. Isto- está claro- si a 
ré. niio· Jll'el'erisse voluntari;uncntc ·indemnizai-o do preJuízo 
wl'frido. Mas wmo viria a realizar-se esta hypothese sym- , 
palhica,. esta indmnnizar;ão conscienciosa, si tão agarrada estíi 
ao seu cofl'e a pt·opl'ia r;aução que o. nosso constituinte lhe 
pl.'estou, que ainda não houve fo1·r;as humanas cru e de· l(t a 
pudessem dcsagannr por completo, posto que decorridos qunsi 
dous anno;; após os documentos de fls. 17 o i'Js. 18? 

Debaldn se esperaria que tivesse um procedimento equi
tativo c dig1io, relativamente ao •logro·dó cimento, querh não 
duvida locupletar-se tiio prolongada o desabusadamente ela- .. 
quillo que con'i'es·sa não ser seu. · 

Em ''ez de chegar-se {t razão, a S. Luiz a ·Caxias .Pro
curou prevenir-se, pcl,p melhor meio ao seu alcance, contra 
a demanda f!]tura, e 1que é presente agora.; . A que 'processo 
recorreu'? Dir.em-n'o os documentos de fls. 62 a fls. 65, ,juntos , 
á contestaciio, em que varios dos._ seus •süb-empreiteiros·
que remcdio ter·iarn os pobres ! -se dcelaram, 11elas mesmag, · .' 
pelas mesmíssimas palavras, em fórma de circular, plenanwntll. · 
satisfe-Itas corn o 1l1'er:o Jl01' que lhes tem. s-ido {01'necido' o ci- • 
numto.até 3·1 de agosto de 19:12, que rí a data de todos os. refe- · 

·ridos documentos. . ' . . · . ' 
cA'ntes do tudo, essa decisão ·liberal e amnvel, !que- bem 

· entendido -l>ó poderia prejudicar a quem a fez, significa 
simplesmente .que ·a compnll'hia ré a Julg-ou de aloauce contra 
o dii'eitr:i dos suh-empl'eiteiros lesados: pelo exorbitante preco 
do cimento que ella lilws foT'neceu, ganhando assim. o que. o 
Thcsou!'o Publico perdia. · . .· .,. . · 

' ' • . • 'li.. \ 

Em compensação de tanta.liberalidade; compromettcu-sp 
a S. Luiz a Caxias .. a vender aos -declarantes, ·a partir de. 1 
de sotomhl'O de 1912 em deante,. o cimentó ·importado do es
tmngeiro, I'Iecessario íts obras dn·s suas sub-empreitadas. pelo 
preço de TJOíi'E: ·mLRl~JIS ('12$), JlOI' bat'I'ica de 150 kilos, o 
CINICO MIL E SE'l'EGEN'J.'OS RÉlS {5$700). por bai•ricn de 
-llO ldlos. rmqunnto vigorassem as ·cotar:ücs· di:! data' da decla
rarão (31 de ngoslo de 191:!) nns. JH'ar;n., cstrnngeil'as; poi·
·rrun, se subissr..ni, ·subiriam essê·s pi·ocos' na mesma JH'oporr:fio. 
iAté onde iriam elles? · · 

'· 
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Achamo~ de· utilidade l.oJ·nar conhecido o texto unil'orm e · 
do liio admira veis papeis, de wja cxbtcnciu decorJ·cw. logi
camente as· seguintes eonsuquencias: · 

· 1", que o nosso eonstituinte nüo se deu IJOJ' saU~- •l' 
1'cilo com a munificencia ordenada ao Dr. Delamure, 
pelo barão de lbi I'Ocahy, nos termos deste titular no 
seu depoimento; tau lo assim •que ·nfto e signatario du · 
nenhum dos exemplares do conchavo indicado; 

2", que a pro[1l'ia ré'implicilamento confessa; nessa 
modificação do pret;o do· cimento, ciuo o vendcJ•a ··antes 
mais caro, aul'el'indo, portanto, maior lucJ•o da isen~ão 

. do impostos que o Governo Federa·! eàncedou, não, de. 
torto, para bom commereio della, mas ,para modicidade 
do custo .das obl'Us do que havia encarregado .os emprei
teiros l'J•oent;a, Echeverria & Comp,, e; conseguinte-
monte, os felizes. cossionarios dessa firma, . 

'Assim;· o., documentos aue vimos de analysar, ;junto•s pela 
ré ·á contestação, longe de favorecei-a de qualquer modo, 
provam evidentemente contra ella. Desde que o nosso eon:;Li
tuinte não firmou nenhum delles, não llouvD · innovaoão de 
cspeeie a!gúma quanto ao estabelecido na .clausula XXVI do 
conLracto de sua silb-'empreitada, E' pelo que ello dispõe e 
pelo rcrue se verifica do exame de livros e outras irrefragaveis 
provas dos autos, que vamos chegar á exacta importancia do 
que ao a·utor :l'oi extorquido só quanto aos preoos do. cimento 
que gastou nas obras oor elle sub-empreitadas, 

Esses pr•et;os são os con.>tautos das guias de fornecimento 
de fls. 19 a lr!s, 54 dos autos, confirmadas v.elas segundas yias 
Juntas ,pela ré de fls, •Wl a fls, 11ü • 

. Parecn que estas segnndas vias, cuja juntada não é para 
· nrls destituída de mef'ito, viel'Um âos auto; para indicar que, 
em duas dellas, o nosso constituinte reclamou contra o prer;o 
-.de outros ·mat.eriaos ·sem .fazer expressa ·menção de cimento, 

· •Si esse foi realmente o desi,gnio, a ré apenas conseguiu mostrar 
.CJuo os seus abusos foram mai:s longe do qué era dado prever. 
OutJ•o argumento que dalü se quizer tirar, seria de uma pue-' · 
rilidade que nós .iít deixamos acima bem patente.. · · :: • · 

Ora, das mencionadas guias de fls. :19 a. fls. 54. dos autos se 
vô. que foram J'ornecida;:;; ao autor ·pat·a as obras da sua sull
empt·estada, DEZESEllS l\liL 'l'RESEN~H.S E. Or1'ENTA E SECS 
,(Hl.38G) barricas de cimento de CENTO E GIINICOEN'l'A Jdl~ . 
!\'l'Ullllllas cada uma (HíO\ e ~'·RES i\llL E VIN'i'E E UMA 
(3 ,021) de rSESSEN'l'"\ (lÍO) kilos. . 

Quanto áquellas, foram7lhe falsa. o traudulentamento 
cobrados os seguintes preços : 'l'REZE MIL CENTO ) 1; TRIN
'l'A E QUNI~RO (13.:13·0, ú l'azão do TREZE !VIII, E DUZEN
'l'OS MIS (1-3$200) cadu uma; TREZEN'l'AS (300) ú raz::ío · 
do 'l'lll!";ZE MIL E SE'l'lDCENTOS MIS (13~700) o DU:\:S MIL 
NOVEOEN'l'AS E. C[NCOENTA E DUAS (2.052) lÍ. ruzão de 
DOZE MIL RBIS (12$000). Qtmnlo tis de ~o 1\ilos, pngou-as 

-
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sempre illudido o auctor ao preoo invariayel de CINGO .1\<IJij 
E SE'l'.ECEN'I'OS Rl!:IS ( 5$700) por bar~ I c a. . . 

Elevou-se, pois, a ·importancia do· c~mcnto. fornecido ao 
auctor e por este pontualmente paga ate ao flm das obras 

'" qú.e subempreitou ú quantia de DUZJDN'l'OS E '.l'RIN'I'A 
. CONTOS CENTO 'B VINTE E DOUS ~IIL ·B QUINHENTOS 
Rl!:IS (230: 122$500). . · · . 

Agora para chegarmos ao valor certo da lesão . .soffnd!l 
pelo nosso' constituinte, e de· que deve legal e legitimamente 
ser indemni~ado, basta~nos o resultado do exame a que, por 
nosso requerimento, nos ,livros commerciaes da ré se pro-
cedeu. . . 

Com· effeHo em r.esposta ao quinto qut>sito dos primeiros 
·• do auctor, a fi. '177, af:rirma o perito , cm que este se louvou,. 

· e com ·cujo laudo concordou sem disc:repancia o dlgno pe
rito desempatador, que o cimenJo importado pela ré e seus 
antecessores em S. Luiz do Maranhfío, isento, como se sabe, 
de impostos aduaneiros e de outros quaesquer, lhe's ficou, 
segundo os livros Jegaes examinados, as barricas de· CI<Jr•ITO E 
CINCOENTA KILOS (150) á razão' de SE'l'E MIL SETECEN-

. TOS E DOUS RÉIS (7$702) cada uma, e as de SESSENTA . 
KILOS (60). á razão de THES MIL NOVECENTOS E OITEN-. 
TA E .CINCO Rl!:IS (3$985) por barrica. 

Note-se que nesse custo originaria on custo CIF., que é 
segundo já se viu, o indicado na clausula XXVI do contrato 
de fi. 7, já estão incluídas certas despezas dos livros exami
nados constantes, taes como concertos de barricas; despacho;' 
arrumar;ão, etc., conforme se vê do annexo n fi. 185 dos autos. 

Para .essas despezas e· outras do ·mesmo genero . eram 
destinados os DEZ POR CEN~l.'O da menctonada clausula ; 
porque, não esquecamos : aos empreiteiros da estrada de 
ferro S. Luiz a CR.::das e ramo.! do Itaqui ni:io era licito com
merciar com uma isenção qe impostos, que o Governo certa-· 
mente lhes não concedeu para semelhante· fim. . · 

•remos, portanto, que o cimento . forneci dó, ao nosso 
constituinte para a sua sub-empreitada custou áquelles 'finos ' . 
cmprczarios CENTO E. TRINTA E ·OITO CONTOS DUZEN- . 
'rDS E· QUARENTA E TRES MIL SEISCENTOS E CINCOEN
TA E SETE RÉIS ( 138 :243$657)'. ,Ora, havendo elles, como 
·acima vimos, dolosamente recebido do nosso constituinte a 
quantia de DUZ.ENTOS E TRINTA CONTOS CENTO E VINTE 
E DOUS MIL E QUINHEN'l'OS. MIS (230: 122$5fr0 l, ler.a
ram-no-é mathematico - em NOVENTA E UM CONTOS 
OITOCENTOS E SETENTA E 01'1'0' MIL OI"!'OCENTOS E 
QUARENTA E TRES 'MIS (9:1:878$843), somma, como é 
patente, muito superior áquella que no· inicio do. acção foi 
pelo auctor temporariamente , calculada. E elle já contava 
com isso, quando, no seu requerimento de fi. 2 'pediu, não 
somma def~nitivamente nesse p<uticular 'determino.da o· que 
seria impossiv.eoJ dadas as circumstancioas occorrentes,~ mas a 
que afinal provadomente se liquidasse. 

E bem liquidada está presentemente, como acabamos de 
:ver, sracas ás provas dos livros commerciaes da ré. . 
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· Não irpporta o desesperado esforco que o perito de !la fez 
....:não fomos nós que lhe encommendamos o sermão ! - pat·a 
guindar o custo do CIF. do cimento, e que era o unico de quo 
necessitavamos, nos expressos termos da citada clausula 
XXVI, a uma somma capaz de causar assombro a todos os ne
gociantes 'da ospecie. no Brazil presente· e futuro. 

Não póde, comtudo, o hmbil · perito, embor·a fechando 
'cuidadosameente os olhos aos livros que 1'ôra chamado a 
examinar, .chegar á somn1a ambicionada. Por mais algarismos 
que arbitraria e descommunalmeilte reunisse, apenas che
gou ·á falha conclusão de que à!:! barricas de CENTO E CIN
CC.OENTA R.ILOS. ('150) de cimento importadas do estran
geiro pelos .empreiteiros,· custaram a estes no Mat'anhão, 
embora a plenissima isencão de impostos aduanekos, ONZE 

~ l\HLL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO. RÉIS (H$698) 
cada ,uma. custancto..:lhes as de SESENTA (60) kilos CINCO 
MIL. OIT9CE~TQS E OITENT4. E SETE , runs (5$887) por 
b~rriCa, mclurdos, bem entendido, os 10 •1• d!l. referida clau-
m~ . . . . . . 

. ·Airi.da assim, vê-se que o nof•So constituinte · terià sido 
logrado, ~onsoante o ·parecer õa propria ré, ou do seu .perito. 
M quantia de VINTE CONTOS ·SEISCENTOS E· CINCOEN'I'A E 
QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUA!RENTA E CINCO MIS 
: (20 :654$445) . ' . . 

AdmHta-se, conseguintemente, que fosse cer-ta a erradi.s
sima conta de el1egar a que n{ls estamos referindo. Mesmo 
ar.sim, não podia a ré li'vrar-se da cabida accusação ·de ha:v ~r 
·auferldo indevido lucro, de haver commerciado com .a dis
pensa de direLtos de importaoão qu.e o Governo da· Republica; 
para fim especial, lhe concedeu, commettendo por tal. modo 
o ·crime de contrabando, na fórma .do art 205, do Codigo 
Penal. . . 

Mas está mujto longe da verdade· a arithmetica do in
signe perito, da S. Luiz a Ca..-.::ias. O .]agro soffrido pelo nosso 
con&Libuinte é muito mais consideravel, como já dei-.::áms irre.:. 
futavelmente. demon~trado. Esse perito não recorl.'eu aos li
vros· Iégaes da escripturaoão examinada, como fez aquelle em 
que ó .aut.or. se louvou, para responder ao quinto quisi to dos 
que primeiro apresentámos. Esses livr()s são, como . toda a 
gente sabe, o DIARIO e o 'COPIADOR DE CARTAS. Por~. bem: 
o denodado perito da ré despre~ou por completo o qu~ a ~s
cripturacão· .legal consagra; aproveitoiU, ou inventou, o que 
no ·caso vale o mesmo, toda a esJ:lecie de papeis s.em authenti:.. 
cidade conhécida, toda a casta de apontamentos ou notus, de 
que ninguem .sabe, nem precisa saber; chegou a invocar ufoos' 
sómente delle conhecidos e do seu extensó annexo de f!s. 170 
a fl. 174; e, apezar de tudo .isso, apenas· se pôde elevar a 
uma conta com cru.e a ré, mesmo assim, não "e deve dnr por 
verdadeiramente ·feliz. . 
· E porqt\e o .perito por parte do nosso constituinte. nem 
quanto a despezas com ·o cimento importado pela ré do es
trangeiro, nem .a outro respeito, se afastou dos liVTOs legaes 
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a examinar, ·ex-vi do art. 10 do Codigo Commct•JJial, com o 
seu laudo ·se conformou plenamente o honrado peri•l.o · desem
patador, cuja dignidade e cornoetencia profissional são ge
ralmente louvadas nesta praça e bem conhecidas deste respei-
tavel jui'zo·. . 

Para justificar o que dizemos, seria, por si só su.fficiento 
o esclarecido parecer de desempate á fi. 208 dos autos. -

Repetimos: a conta do perito da S. Luiz a Caxias não 
pódo deixar de estar errada a despeito do monte de PUllCis 
de que mhiu ou pretendeu ter sabido. 

Pela lei ·n. 3.617, de 10 de marco de 1000, que regulou, · 
quanto aos direitos alfandegarios do cimento entrado do es
trangeiro nos portos desta Republica, 'no período do duração 
da subempreitada· do autor, taes direitos· subiram; .tuJo. bem! 
apurado, pouquis~·irno ·mais ou menos, a 4$450 por barrica de 
150 kilos. Accrescentem-se a isso mil despczas de' cas•l 
uberta, o irnprescindiveis,. sem contar com o lucro do impor-: 
tador, porque elle nã<J ganha a isenção, e di'gam-nos, si ·caso 
o perHo da S. Luiz a Ca:'l:ias fosse re.alrnente forte em addi
cções, o· preco corrente do cimento poderia ter sido, na mé
dia; de DOZE l.IUL E QUINHENTOS RÉIS (12$500) por bar
l'ica de 150 · kilos n<J dito . período? Pois foi' precisamcll!le 
ao•sirn, corno é prova official o documento ás presen:t.es razões 
junto. · . . · · · 

H a mais ainda: a propria ró comprou em S. Luiz do Ma
ranhão, corno se vê da resposta uniforme dos peritos do 
exame a f,Js. 184 e 17 4, cimento importado de outros portos 
nacionaes, ao preoo de 13$706 (TRES!E MIL SETECEN'l'OS E 
SEIS RÉIS) por barrica de 150 kilos. D1garnos p.Qr quanto o 
haveria comprado, si ·o :VencU:ldor tivesse addicionado .ao cu~.to 
originaria ou. custo CIF., sefllu.ndo o perito de !la descoberto, 
mais o~. direitos ad·uan:ciros de que esse vendedor com cm·tcia 
não es•teve dispenmdo? · . · 

Não n~segurarnos ·que o perito da ré erra na conta de som-, 
mar. Nas parcellas addicionadns é que está talvez o seú engano. 
Não quiz se enganar o Dr. João P·roença, um dos dignos dire
:t tore> âa S. ·Lu iz ·a Caxias; quando, no seu depoimento, não 
ousou àf:firmnr de sciencia prop.riu, mas:. ·apenas por ouvir 
dizer, quil ·t' preoo cobrado ao autor pelo cimento que lhe foi 
fornecido, ora o mesmo que custava ú companhia sua aclmi-
nistracla ! .. · · · · · . · 

Quu commentario h a· de rtcr isto ? , · · 
. Va.Jha-nos o ·contracto 'de· conta corrente que 'o art. ao da 
contesta~no descobeiu em nossa legislaoão comrnercial o no 
;po.pcl de - «Dá Ctí e não te. apresses» - a fi; 07 dos autos, 
Parcr!e qnr, por forca do ma,JJ·a·dado contracto, quem recebe 

·o sa Ido nüo púdc insurgir-se contra. a tratantada das ver·bas de 
dcbil.o ou de credito I 

Si J.wntal r.g·oismo tenta dominar, tein ·o·. au~or por si a 
lei, o direito, a juslica, para haver o 'que lho é 'devido, o 
quasi fur'o que soffreu, p_or escandalosa :viola•GÜO da clausula 

.... 
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XXV! ad conLraoLo de fi. 7, além de outra de que conco1·rente~ 
mente ~;e quoi.'>:a, · · · · 

A on:rzgução de indemnizar o damno, t!'atando-se da in
l'rac(iào de conLr&ctos, · é el'fectiva . e insophismuvcl, ainda 
IJUando a JOÜ'Il.c(ião ,resullu de cülpa leve ou lfNissima. Assim 
preccHuu ·Hihns, no seu DIJl. CIV. BRAZILEIRO, :2" vol., 
eup. VII..~ ·í", coJJcordun~cmente com as autoridadl~S que ulli 
dLa·;· <~Ssitn eusinam lodos os juriseousultos nacionaes e es
imngcit·o;;; a~sim dispõenJ a~ leg·i::;laoões civis dos povo~ cul
tos, porqttrJ •l dl' morai cor·r·ente. CD.rlos de Carvalho dú es.>a 
J•e,gra eomo de n-osso dh·eilo civH em vigor (NOVA CONSO
LIDAÇÃO, al'l. 1.UOJ) • 

Não foi, sem cluvidu, di! mór a culpa, da .;;irnp·les ncg'ligen • 
cia sem intenr;.ão ele p.rejudiear·, ·o uamno cel'Lo ·e cóusiaeravel 
pelo nosso constituinte soffr•ido, por ,inexecw;ão da clausula 
XXVI do cout.ra:cto de fl. 7; porém, como em relação á outra 
par'l.e do JWI.lido, de intenção dolosa, dr.• vontade cleliber·ada de 
lezal-o. Com lisura e J.1oa té só o autor· pl'ocedeu, dizem-no cla-
ramente estes autos. . 

Emfim, deixamos a Loda · a luz demonstrado, perante 
completa e il'l'efuta vel ])!'Ova: 

a) que a companhia ré eleve ao. autor· a quantia de 
!! :1715$830 (:N'OVJil CON'l'OS CEN110. SETEN!'l'l:\. E CINCO MIL 
OI110CENT.0)6 E TRIWl'A RBIS), r·estante .da cau~ão que dellt:l 
recebeu, bem corno os jur·os legaes da impoi·tancia de toda essu 
caução, desclo 4 de fover·cü·o ele 19·13, data do documento d•: 
1'1. :!8, aM 20 de feverei•ro tle 19i4, data do recibo por· conta de 
n. Gl, e do saldo até quando o nosso constituinte fôr em]Jol-
sado; · 

. b)· que a companhia 11t:~-S. Luiz a Cac~ia:S-deve 
'ainda uo autot· a quantia de !\'OVEN'rA E mr CONTOS OJil'ü
CENTOS E SETEN~'A E OITO MIL OI'l'O:CENT.OS E QUA
llEN'f.A E TREf.'5 RIHS DI :8·i8$tH3}, que llHl !'ui lel'ada a. 
mais no J)reco do ciJmento foL·necido para as obJ•as. da sultem
preitada que executou, além dos .iuros (la, móra. 

Esperamos que a 1'1! se.ia condemnada nesses pedidos, f>cH' 
serem de J•eeonhccida JUS'l'IÇA. -d:. de Sou,za Pinto, -Ett·· 
'rico de Sâ J>ereb•a, Advogados. · 

lUo de Janeiro, 30 de outubro de 1 ü!oí .. ~ · 

O Sr. Ruy Barbosa ( ·) -Sr. Presidente, quem quer qnn 
esto.. noite. 1'óra deste recint,o, ouvisse o J•esoat· das Yilr.e.; 
violentas que aqui se rmcontravam, ácrcdila·ria. achar-se n:~ 
tt•ibuna um orador <Jue estivesse eL'iYando os seu;; collegas dt! 
àffrontas, descortezias ou prorocacões. Si, entl'etauto, u mesma 
pessoa aqui •lJOuvesso penctra<IQ, •reconheceria que ou uiio 

. estava fazendo outra cousa mais do que mostrar, clocunmnto 
por documento, a l't!Sponsubilidãdo do .meu ·h•onl'ado antugo-. 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
Vol. VIII 43 
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nista, a sua responsabilidade suprema, a sua responsabilid~dci 
inicial nessa amnistia, boa ou má que Lodos aqui, em 1910, 
approvámos. . . . · · 
· Para se exaltar e agastar,. como se agastava e exaltava o 

meu. nebre conLradictor, tomou S. Ex. como pretexto, os ineus 
apartes nos ·seus tres discursos de que hontcm lhe estava 
aqui dando a resposta, como si esses apartes, o que, aliá~, 
hontem mesmo lhe lembrei, não houvessem levado o nobre 
Senador a expressões de agradecimentos para com o collega 
que com elles o interrompia. · . · · 

Quando . esta observacão fiz ao meu n,obre antagonista, 
Sr. Senador pelo Rio Grande do Sul, procurou S. Ex. evitar 
a minha justificação, .a !legando que essa . phrase tinha sido 
dita, não sei si anteriormente ou si posteriormente, ignoro a 
que facto ou a que circumstancias ou a que occasião. · 

Mas, Sr. Presidente, como eu não gosto de affirmar .sem 
provar, devo :recordar a V. Ex. que as palavras com que o 

. nobre Senador,. no correr já do seu segundo discurso, apre
. ciou os meus apartes, foram estas, muito significativas . e 
eloquentes: · 

«Devo Lambem agradecer ao illust.re Senador pela Bahia 
-dizia S. Ex. - o relevo que deu á tumultuaria arenga de 
hontem, amenizando as minhas palav;ras com o honroso co
lorido dos seus apartes, despertando .assim mai! ·viva a atten
ção da assistencia, e dando maior relevo aos factos por mim 
revividos nesta Já lcnga controversia. ~ 

· Evidente é, portanto, Sr. Presidente, que ·os meus apar·te~ 
não eram malignos, não eram capcio!os, não e.ram impor
tunos, não eram descortezes, não ·justificavam, portanto, a. 
irritacãó com que, desde as minhas. primeiras palavras, quasi 
aqui me. recebeu hontem, logo no meu primeiro discurso. e 
muito mais durante o segundo, .o nobre Senador pelo . Rio 
Grande do Sul. . · · ' 

Ouviram oa nobres Senadores a minha <lemonstra~ão, · 
toda ella firmada em documentos parlamentares e ·textos au
thenticos dos nossos Annaes a respeito da these em que e11 
me propunha demonstrar a coparticipaçfio decisiva e inicial 
do meu honrado •contrad'ictor, nos factos da amnistia. 

Nem admira que 1S. Ex .. a respeito dessa medida poli
tica houvesse assumido posição desde o comeco, tão clara c 
em todo o desenvolvimento daquelle nosso episodio politico. 
tão decisiva, uma ve1. que os sentimentos manifestados pelo 
nobre Senador, em relação .ao movimento da maruJa dos 
nossos encournçados, eram bem divorsas dos que alguns dos · 
nossos coll egas e a:m igos seus te em exprimido em relaoão a 
esse Jamentavel e desast'roso facto. · · 

Aos olhos de ,S. Ex., com'o aos meus, não sei si com 
razão ou sem ella, mas, em summa, aos nossos ol11os, a re
:volta dos marinl1eiros, esta, calamidade cujas consequencias 
a nossa Marinhá continúa a soffrer nté hoje, não sei si pela 
revolta mesmo ou si. antes, pela medida com ·que n6s sup-. . . 

I 
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pm:emos acudir-lhes, efficazmen!.e, eram, pelo menos as opi
niões aqui manifestadas por mim c por outros i!lustres mem
bros desta Casa, nós a attribuimos ú infeliz situação daquella 
elasso ·desprotegida noH seus meios de subsistencia e mal-
tratada no rr..gimen a que fura sujeita. ' 
. . Bem diversa era, portanto, essa maneira de sentirmos, 

bem diversa daquella com que sobre o a3sumpto que ainda 
reeentcment.e aqui da tribuna desta Casa teve occasiüo de se 
exprimir um dos nossos nobres col!egas, em ,cuja linguagem 

· aquellcs desgrac.ados foram capitulados como bandidos, mise
ra veis c fems, arguições a que um dos nobres. Senadores pelo 
Rio Grande do Sul accrescentou a sua maligna ironia, dizendo, 
em um aparte caracteristica: «Não, senhor; não eram feras, 
eram vestaes , . · 

Não sei, Sr. Presidente, si eu tinha razão em considerar 
deste modo a revolta da maruja; era todavia sincera a minha 
apreciação, e nem a mani'festei por occasião daquella crise; 
muito ·antes, aqui, dur·ante a campanha pJ•esiclencial, em con
ferencia·s enderer;adas ao publico brasileiro e ·na plataforma 
politica com que me apresentei ás urriàs como candidato á 
•Presidencia da Republica, .iá essas eram as minhM. idéas 
elams, energicamente formuladas. · · . 
. Não admira, pois, que assim pensando, o nobre Senador 
pelo Rio Grande do Sul, desde os primeiros momentos da re
volta naval, isto é, na manhã do dia 23, se houvesse declarado 
formalmente pela amnistia, de preferencia á reação armada. 

O que é de estranhar é que, tendo tido essa aLtitude 'desde 
o começo, e sendo, conseguintemente, pela sua situação po- · ..-
lítica, pela sua influencia, pela sua preponderancia nos con-
•Selhos do Governo e no voto do Congresso o elemento decisivo 
na solução daquelle caso, procure agora S. Ex. desviar de si 
esta responsabilidade, em vez de a encarar com a sobranceria 
com que devemos sempre acceitar .o peso das nossas respon
sabilidades, boas ou má~ .. sustentando as nossas opiniões 
quando justas, e penitenciando-nos dellas ·quando erradas. 

Na discussão deste caso pela imprensa, onde tanto s~ teem · 
agitado os animas desde qur. a•qui so travou 6 detiate ·suscitado 
pelo meu requerimento, muito se· agastou o meu nobre contra
dictor com a intervenção d'O Imparcial, contra cujos escri
ptorés vibrou S. Ex. tremendos raios de indignação, .qualifi
cando aquelle jornal entre os que se alistam na imprensa 
diffamatoria :dessa terra, e ao mesmo. tempo respon~abilizando 
a mini pela nttitude severa e ríspida daquella folha contra 
o nobre Senador pelo Rio Grande do SuL 

Ora, Sr. Presidente, .o que eu posso .dizer unicamente a· 
V. Ex., sem que isto me envolva em corresponsabilidade n'O 
Imparcial, ou estabeleça de mim para com. elle relacões de 
superioridade, conselho, ou direccrlO, é que considero esse 
Jornal como um dos representantes mais dignos da imprensa 
brasileira (apoiados), como uma folha honesta, sincera, inde-

. pendente, uUt . . . 

I. 



676 ANNAES DO SENADO 

O Sn.. iAJ,JNmoo Er.r.rs- E .j)atr.iot.ica. 
·' . 

. O Sn. RiJY B,\RBOSA - ••• accentuadamenlo patriot.ica. e, 
·.cornmigo, o' publico desta cidade, o publico deste puiz, lhe 
l.em mostratlo ns mesmas s~·mpatllias, circumdando-o com a 
olientella numerosa c el'cscente. dessas .qtw se nfio grangeam 
siniio pelo credito. na imprensa de usar honüstamente da penna, 
e merceer do ]mblico a confian(:a que cll•! niío é fncil em con
ecder·. (AJJoiados.) · · · · 

Sabe· V. Ex. ·Que O IrnparC'ial ,j diJ·igido por um ántigo 
n11ficial de 'Marinha dos qu11 mais se revoltaram centra a 
amnistia de HHO, e qufl, militar hr:ioso, antigo .devotado fl. ar
dente da ·sua r:lasse. della se afastou para sempre, renunciando 
·;í. carreira militar naquclla oecasião ... por entender que a Ma
rinha ficara anniquilada pela medida eom que o Congresso 
Nacional acudira ri J•evolta da maruja. As suas oniniõcs neste 
sentido ·ficaram estampadas em um JivJ•o- « 'Piliticn ·ve1·su.~ 
Marinha»- jmblicado então na Eur·opa, onde. a splução dada 
áquelle .movimento ~edicioso mereceu M mais acerbas ·censuras, 
as expressões. mais indignadas e fortes de indignação e revolta. 

'J':í então cm alli, 1,nesse escl'ipto, em topicos. dos quacs 
não raco agora leitura para não alongar desmedidamente o 
meu di·s.CU)'SO, · pal.ente a antipathia, o antagonismo daquello 
espírito contra a politica do nobre Senador pelo Rio Grande 
do Sul, a quem jú então o autor ·.deste livJ•o attribuià a respon
sabilidade principal na amnistia dos mal'iruhciros. 

0 SR. PINHEIHO 1\IACH.IOO- Não m·a de estranJhal'1 nem é, 

O :Sn. RuY BARBOSA -!Nada mais 11atural, portanto, Sr . 
. Presidente, do que vormol-o •hoje communical' a~ suas opi
niões dt~ · HH O, as suas opiniões antigas, ao jornal tque ollo 
J•edig.: n dirige; ao ,jornal que elle redige o adminhl.tl'a, · ao 
;jornal df' eu.ia gereucia e de cu,i:jos rJestinos ene r\ o principal 
jornal de cu,ia. geroncfa e de rJt\jos destinos. elle é o principal 
depositaria, o principal responsavel. N1ío h.avia, pnis, neces-· 
·~idad~ nenhuma .de se ir procurar c<m ligações commigo a 
.causa da linguagem, ho.ie, na.quella folha, usada contra o no- · 
Jn·e Senador pelo Rio Grando do Sul, quando todo o mundo 
r:onheee que ossa linguagem r) a mesma, talvez menos a.eerba, 
menos r·ispicla, m·enos violou ta, do que a que se encontra es
tampada ('m algumas das paginas deste livro. 

•Irritado contra· essa interferencia, :foi niuito in,jusro o 
nobre Senador em classificar como ·classificou entl~e as folhas 
diffamatm•i:Js, rntro as .que fazem profissão .publica. do des
IH'I!dito alheio, um orgão .tão noLavel de publicidade, .um dos 
ill'güos cm que o sentimento publico, hoü;ie osentimonto li-

. bera!, o s11uliment.o de rrsistencia. aos mitos governos me~ 
lho r se vao accenl.uando. Esse .i ornai. Sr. Presidente, não 

· :l'igura en Lre os ·que recebmn :f'a.vores do Thesouro. Vive da 
c.o'nfianca. publica, viv.e da sympanhia de seus clientes, vive 
do credito que tem estabelecido pela sua laboriosa carreira, 

I ' 
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at.rav;:s das persogúições com que C> ultimo estado· de sitio o 
illusLrou e dignificou ·ainda mais aos olhos de todos os bra-
zileiros. · · , 

" " 

• O Sn. Ar.Frm1>o ELr,rs- Mui lo bem. 
O Sn. Rm: BARBOSA _,Agastado, porém, contra essa folha 

tudo J,lJi) negou o nobre Senador, desmentindo, em palaVllas da 
maior v.iolencia, o testemunho dado pelo director d'O Imparcial 
Hobre ·uma das circumi'tancias concernentes ás· origens ·da 
:unni,;tia .de 19lóü. 

Occupando-se com e;;sas circumstancias disse o nobre Se
nador o que eu You ler: · 

. «Sr. .Presidmlle, pas;;ando ho.ic os olhos pelas folhas da 
manhã, encontt·ei cni umà dellas uma charoe. referente á 
minlla pessoa. Diz esse ,iot·nal que, tendo oú acompanhado o 
Sr. marootial. Hermes , ao •Arsenal de ·Marinha, quando em 
l".t•enle a es~a r•lJlal'tição .;;c encontt•avam os dreadn.dlt(Jtlts re
voltados, e alvitmndo o .Sr. tenente ~lllario Hermes a. medida 
do repressão immediata, eu contestei a. esse illustre Deputado 
a opportunidacle da medida l-embrada por S. Ex., aconselhando 
seu pu e· a lanr;at· mito de medidas st.iasorias, para conseguir 
a sufJ'oeuçiío da revolta.· · . 

«!Sr. Presidente, é uma falsidade revoltante que está fe
li.zmente esmagada pelos proprios i'actos subsequentes.» . 

O Sn. PINHEIRO JI.I,\cli,\DO- E' um à verdade;· não se tra-
tou ele cousa alguma. . 

O Sn. TiuY BAHllOs,, -Ora, sem querei· J)Ô!' ''m duviua a 
vrJracidade das palavras do nobl'e Senador, vejo, todavia, que 
a pessoa cu,; o nome O h/I·JWI'cial :havia invocado em compro- . 
var;ão rlo Sl'll usseJ•to. a-cudiu :í imprensa e, si· mn não .engano. 
(t .tribuna, cnnt'innando .tl\mbem o testemunho elo director d'O 
bnpat<eial. . 

Em uma entr·evista dada a esse :iornal pelo .Sr. Mario 
Hermes se travou, Sr." I'residen~e. e consta das columnas da-
l1111llln !'olha, este dialogo: .. 

....-·A' vi ;;ta desse impressionante espectaculo, qual foi a 
primeira resolucii o do Pres'iclonte da Republica? , . 
~ f)(lnnt.e ·dos caclaycres- respondeu o ·sr. Mario Hermes,. 

· --:-o marechal 'H m·m(ls teve logo a impressão de que o Governo 
pJ••JcisnYa de castigm• os culpados. A' respeito da resistencia 
:l"allou eom o Sr. MinisLPo da :Marinha. Sr. l~'larques de Leão, que 
J•J·ometteu concentrat· as forças na Villa Deodoro, sob o com-

. mando do capitão d•l corveta Perry, ao mesmo tempo :que pre ... 
. pn:raria para ll\!'LW'Ile ob.i ectil•o u divisão df! tlestrouers e de 
o 'ti t.r·os narios. · 

-Nessa· occasiüo ainda niio sr fallava em amnistia?
peJ•gtmtou O hnpm•cial. 

- Oilegm•ei' a esse ponto. Dn Arsenal .~eguimos juntos, de 
nul(J!llovr.l; b marcc:bal, o Sr·. ·.Pinheiro Machado, o ,general 
'P·f)J'r:Hio e ou. No· c.~!TO passou-se o incidente tal qual O lm~ 

_.. 
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parcial noticiou. Propuz ao Sr. Presidente da Republica que o 
Governo se. preparasse quanto antes para resistrr, como con
vinha, á maruja e o Sr. Pinheiro INI'achado não foi do mesmo' 
alvitre. S. Ex. entendia que o poder publico, não <Jstando 
convenientemente preparado para assumir attiludc como essa,· 
de tão alta responsabilidade, tinha o dever patriotico de tentar 
restabelecer a ordem publica, lançando mão de meios sua
sorios ,:z> 

O Sa. '.PINI-mmo MACHA'DO- E' um himentavél equivoco 
do Sr. Deputado 1\lario Hermes. Eu demonstrarei com tes
temunho do proprio Presidente da Republica. . . . 

0 SR. RUY BARBOSA- Não 'posso pOr em duvida a. pa
lavra do honrado Senador. Trago esclarecimentos á 'Verifi
cação da verdade- unico interesse tneu neste debate.. ' 

0 SR. PINHEIRO MACHADO~ Mas veja v'. Ex. a ·inverose
merhança do caso. Tínhamos estado no Arsenal de Marinha e 
alli h aviamos assistido á · chegada do cadaver do bravo ma
rinheiro, .que tinha sido sacrificado pela maruja revoltada., 
Seria nessa occasião que, •ao retirar-me do Arsenal, . prov.u
zesse a.o Sr. Presidente da ·Republica medidas suassorias? . . 

O :SR. RuY BARBOSA. (Continuando a leitura) : . . ' 

«0 che'fe do P. R. •0.-diz o entrevistado-fnlto.u á 
verdade, quànclo preténcleu desmentir 'da tribuna di>· Senado . 
essa passagem do artigo d'O Imparcial. · 
. . -;portanto crua!. o principal responsavel no caso da am-

mstla? . ' 
-O mare(')hal Hermes- respondeu . o tenente 1\fario 

Hermes- o marechal Hermes, como o Sr. Pinheiro a\! achado 
é o primeiro a confessar, sempre se-manifestou contrario ·a 
essa medida. O Presidente da Republica, affirmo eu, assignou 
o decreto da amnistia com os olhós marejados de lagrimas; 
e fel-o menos por desconhecer os seus deveres do que por 
acatamento á opinião do S.r. Pinheiro Machado. Veiu depois 
a revolta da ilha das Cobras, nn. ncii4e .de 9 de dezembro.~ . 

O SR. PINHEIRO ~fii\CHADo- E' verdade. E' sabido que o 
Sr . .Presidente da Reptihlica relutou em assignar o decreto de 
amnistia. Eu não tratei com ·o Sr. Presidente. da· ReiJublfca 
antes de ser votado o pro.i ect~> e a prova inilludivel o Senado 
a tem na minha presença. na tribuna em opposiclio ·a essa 
medida. · 

O •SR. Ruy BARBOSA-Perdoe-me V. Ex. Não voltemos a 
aguas passadas. · 

0 SR. PINHillRO MACHADO- Não são· aguas passadas. 
o SR. RuY. BAnBDSA- Sobre esse· ponto u:'i discutimos o 

assumto, CJlolanln permituam recursos que as minhas inves-
tigações punham ao meu dispor. • 
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O SR. PJNHEIRO MACHADO-Eu e11tou comprovando nesse 
ponto o asserto do Sr. Mario Hermes- que o Sr. Presidente 
da Republica- ao que me affirmaram, porque eu não· estava 
presente- relutou em assignar .o decreto. de amnistia. Não 
tive, portanto, opportunidade para aconselhar a s; Ex. que 
o assignasse. · 

' ' 

' o :SI\. RUY BAIU30SA ...:_Mas, perdoe-me v. Ex., eu não 
quero ... não estou encarregado a:qui de reforçar affírmacões 
do Sr. Mario Hermes. A cireumstancia allegada pelo nobre 
Senador n~o tem -nenhum valor comprobativo. . 

O SR. IPJNHEIRO MACHADO- V .Ex. está trazendo affir
mações ern contrario ás minhas. . 

O -SR. ALt'HllDO EÓ .. rs- Está lendo um depoimento. 
- _ O SR. RuY BARBOSA- Senhores, onde estamos nós, que os 
nossos ac-tos e as nossas affirmacões não podem ser discutidos? 

0 SR. PINI-IlllfiO MACHADO- Pergunto a V. Ex. onde es
'tamos nós, que é vedado aos· accusados offere-cerem a sua de
fesa? . . 

tO SR. Ruy BARBOSA -!Não estou vedando-; estou respon-
dendo á defesa produzida. · 

O SR. ·PINHEIRO !MACHADO- V. Ex. está estranhando as 
observações que faço. 

O SR. Ruy BARBOSA-_ Não estou estranhando; ahf se 
aBham as notas tachygrapllicas para deinonstràr o contrario. 

' ' 

0 SR. PINHEIRO 1\L\CHADO- Como não estranhou, si V. Ex. 
perguntou: onde estamos nó's? · 

· O SR. RuY BARBOSA- Começa V. Ex. hoje, de novo com 
os apartes repetidos tolhendo-me absolutamente a continuação 
do discurso com imputação de intenções· e de palavras. que 
não tenho. · · 

O SR. PINHEIRO MACHADO - Darei a resposta a V. E:r. 
Vim ho,ie para o Senado com a intenção de .ouvil-o sem dar 
um aparte, mas, em um assumpto ·desta ordem, nlio p6de 
deixar de haver contestação ou explicações. 

O S!~. RuY BARBOSA- V. Ex. fez a' contestncfio._· Agora, 
, eu lhe respondo á contestação. Deixe-me responder. O que 
eu dizia era que, não -estando presente nn occasiiio ·em que 
sanccionava o decreto ou projecto de amnistia o Presidente 
da Republica. não fica provado com isto que S. Ex. não vu
desse ter influído para que. -o assis-nasse, para que sanccio-
llnsse esse projecto. . · · . 

. ' 

o s". PINHEIRO MACHADO- M'as o que nffirma o Depu
tado Mario Hcr·mes t\ que, relutando 'o marechal Hermes; eu 
insistira com S. Ex. para que sariccion~sse o projecto. 
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O Sn. Rr:v RumosA -Depois de se enunciar acerca deste 
ponto, continüa o Sr. M.ario Hermes: . · · 

« Veiu depois a r13volla da ilha das Cobras, na noite de Q 
de dezeml.JJ•o . » · . · . 

Le.io tudo pOJ·.qué quero ser completo, 
«Eu pJ•rvira t!SSC acontecimento·. Horas antes, havia ma

nil'eslado as min;Ims apprehensões ao -eommandante Ma~ues 
da Roci1a, em Palacio. · 

« Quando se veriiJ':iwu o levante, achava-me em um cinema, 
na Avnnida, onde J'ui !)l'ocurado por· um de meus irmüos que 
Jllli J•.efal.otl o caso. S(~gui imnwdiaLamente para o Palaeio. Nessa 
mesma noite, o mar·echal Pr·esident.e deu ordem ao aunistro 
Lia ?\larinlia e ao i\Iinistro da Guerra, .sem que o· general Pi-

. nlwiro·,:\raehado fosse ouvido, para que organizassem ·a reacoão. 
O bomba!'dt>io enmrçon ao amanheef!J', cessando o i'ogo ;ir>. 3 
horas da tnrdc. E, ao meio-dia do 1·1 .• est:wa a ilha occupada.» 

O >SR. ·PrNrmmo MAc:rHoD-i:\gora, \'eja V. :Ex.: o Sr.· 
.Pinheiro Mael1ado não sr athava na Capital da Republica, não 
estava presenLe aqui, esta·va em Campos, em uma propriedade · 
q1w l:í pos~ue. 

O SR. Rm: B.\HBOSA -:I!]' exaetan1enlP o que· a•Jui se diz: 
que V. Ex. a respeito não foi. ouvido l}uando se 'tratou de 
OJ'gani%ar a w•atoãrl da ilha das Cobras. Vem V, Vx. dizer 
agm·u qun n:1o J).)rJ ia >e r ou v ido pmYfl.l'' osf,ava · :fMa. daqui. 
Mo fni. · F.' a nws1 ·1a r:.ousa. }~' o rque di% a pessoa eslp:evi•stnda. 

O 1Sn. PFNHilJRD "L\CJHoo- A · sifuaeão é eornpldamente 
dif·fert•nte. A revolta da ilha das .Cobras, nfio é a revolta ·da 
maruja. · 

· O SR. RuY IÜnBO>tl - Senllnrcs.' ~ston lendo um do
r•.nmtlnLo sern lhos esposar as nffirmações. E' um 'documento 
qu>• ~~Hiou lt:ndo pam illust1·ar.iio elo .espirito elos. nobres Se
nadores. 

O .i;n. PrNHr::mo :lfMJHADO-·E;:.ln dcclnracãq .de V. Ex. 
nie satisfaz . . 

O 811. RTJY BAHBORA - (Continuando. a lm•) : «Desta vez 
(nnnl.inün o rntreviRtádo) a politica não teve oocasião de exigir 
o r:leSJil'rstigio da disciplina milHar o a ·IJumilha1JiíO ·da nossn 
~larin:ha. eomo medida ele salvaoão ptiblica ... » 

Ot·a, ·o valm· clestr depoimento sn lig-a claramente tí si-
tun~ão do rm Lt·rwistado. - · 

E' o !'ilho do então Presidente da Republir•a, nessoa ha.: 
hilitada pelas ;;uns relações excopeionacs ,junto de seu pae 
a ihn L•onlweeJ' n;; sentimentos. os netos, os de;;e,jos. Estava 
elln rm nwlhm·es condkões elo qtll' ninguem para nos informar 
o eul'so qnr' nessa oecasiüo livemm as relações elo ·seu pae 
eom as do' nolH'e Senadol' pelo Rio Gl'ando do Sul. 

I 
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0 SH. ·PJNTillliW ;\J.IGIBIDO- Pe!'mitla . V. Ex. que lhe. 
J'aça um e~ehH·e,eimento: H a poucos dias e;;.teve nesta 1Qapital 
o Sr. mareehal Her·nwH. Já o Sr. 'Deputado 1\Iario Hermes 
Unha dado a entr·evisla a CiUf- ·;;o re,fore V. Ex .. Eu perguntei 
an Sr. marce!Ial l:fPrmos si era ver•dadc o ineidente a que se 
rol'eriu o St·. Deputado ~ral'io Hermes. e s. Ex. declat•ou que 

· nfw era H!J'dadr c .quó na orJeasião. em que se reLirura do· 
Arsenal de l\IarinlHI não se tratou da .amnistia. 

O :'511. RuY R1neo~.1 -1':' uma qtwslfío entre pae e f.ilho, 
da ,qual nil.o ~ou .iuiz. · ., . 

O que· r;u digo a V. Ex., Sr. Presidt:•tüe, é quo de·s.La ma
neiJ'U nern ~o diseur·~os sel'ão bastante.~ para que eu possa res
pondei· ao uob(·c· Sr!uudoJ' pelo R i o Grande do Sul, visto comr> 
.,.·di,:.eur·~o feito [HlJ' ::i. T~x., cl•~. pr.r:meio com-o meu,-ú muito 
maior do que .est.e. ' . 

O .Sn. Ar.I·'ruwo Er.r.rs -i:\ las, o nun·echal negou? 
O Sn. HUY B.IIUlOS.\ :-· O marechal neg·ou. 
O SR: Ar.Pnllno ]l]Lr.rs- Bem. Si negou ora verdade. 
O ,sn. ·PrN:amno l\fACIUI,DO- E' um i.nsulto L1UC V. :mx. 

não tem o d ir:eito de fa~f!l'. V. Ex., ainda h a poucos dias, 
tarminando 'um sim di-scurso, appellava para a dignidade dn 
'i:'T·. rlJUl'l'cliul HeT'llli)S 1rruurtdo ~~~ J'ofel'ia ft questão rias Doeas 
de Santos. · 

O SR. 'RuY/BAnaosA- ·renho coilclnido, S1·. Presidente .. 
a par·Le da minrha d•~monsLra(;úO relativa propriamente ao papel 
do nobre Srmadnr pelo Rio Gl'andc do Sul nn caso da amnistia. 
Passo a MMiderar agora os outros a.;;pectos essenciaes desse 
impol'l.ante assurnpt.o, no·s varias pontos examinados e dis
r:utirios pelo mr.n nohJ•e antagonista. 

O .PI'r.Ridr:ulo não queria a amnistia. 
. O g·over.no. do Sr .. maJ•echal Her·rnes · não teve parte di-

r·ecta nem iudü·ecta ofJ'icial ou ol'.ficiosa, nessa medida •. 
' ' '• 

· O Sn. IPrNHEmo 1\Licn,vDO - 1V. Ex. acaba de ler· o jjo .. 
rmnwnlo confirmatol'io disso. · -O Sn. Rm: BAHBDSA- Como coufirmat.orio, si V. Ex. vem 
flllll1 a palnvt·a do pae ptlr.• wqui de 11:\enlirosp o filho? 

O ·f;n. :PtNrmrno ::IL\cr-uroo- Sobre a ·amnistia l · 
O Sn. RÔ\~ RlliflosA- Pois; meu· enro Sr. Senador, qm: 

stJmet w.mtda~, .~cm.pm• uwnda:n, e O· nosso adagio popula1' ac
cr:eseeula ·l]no·ce~·tch•o. qu.c j'a; nm cesto ta::. unt cmtto. . · 

O Sn. ·PINHmno i\f.\cH.IIDO- Ma~. sobre os to assumpto, o 
/.c~l.ernunho ,:, compl!l.f.o :·é de todos o.s lados, é o meu, é o do 

. Rr. Deputado ~'iario J:lrn•mcs. 
O Sn. · RuY B:~neoso~- E si lla algluüa cousa l.JULl falha 

mais rlo (flW o lr:slemunho ele todos, 15 o ·testemunho elo~ Jactos .. ' . 

• 
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O SR. !PINHEIRO MACH~Do -E os factos corroboram. 
O SR. RuY BARBOSA- Si os factos corroboram, ·que· ne

cessidade tem V. Ex. de não me permiLtir que aqui os de
monstre? Estou citando às suas proprias palavras para depois 
lhe respond.er .. Tem .S. Ex. sobre mim a vantagem da priori
dade, Poz 'as surus affir!j'la(iões, deixe· que tente refutai-as. 

O.SR. PINHEIRO ·M~~CHADO-A vantagem é de V. Ex. 
o SR. RUY BARBOSA-« E' curioso ~ • .dizia o nobre Se

nador, «que o espírito Iuci do do rhonrado Senador por S. Paulo 
(era a.o nobre Senador Ell'is a. quem se referia S. E:c.) queira 
dar ao. Governo· a responsabilidade de todos os ·movimentos 
parlamentares que seus amigos pudessem provocar ... 

·<>:E' uma ·questão em que nenhum de nós, de boa fé, deve 
insistir em dar ao Governo a autoria de uma madida que elle, 
nem si quer solicitou., · 

Ora, Sr. Presidente, ora Srs. rSenadores, como ·se trata 
d·e urria questão muito grave, através destas tricas politicas, 
não posso deixar de insistir nesse ponto, a despeito de todas 
as affirmacões em contrario, não .podendo admittir que uma 
medida como a· da amnistia aqui proposta nos .termos em 
que foi. .. 

0 SR. ALFREDO ELLIS -!Apoiado. 
O SR. rRuY BARBOSA-.:. aqui passasse t!lo accelerada-· 

mente e tão accelcradamente fosse ultimada com a precipi-
1.aoão com que o Governo acabou por ul~imal-a, sem que o . 
Governo a quizesse. . . · . 

0 rSR. RIBEIRO GONÇALVES -Apoiad(). 
O SR. RuY BARBOSA-·... sem que fosse uma medida 

no Governo... . 
O SR. c-li.FREDO ELLis -De salvação publioa. 
O ·SR RuY BARJlOSA - .... com a sua principal resrionsá

h.ilidade, abaixo d!l}quella que como chefe politico era o motor 
dó wdas as cousas, o arbitro supremo dos movimentos do 

.. Cnrpo T"egislati.vo. 
O SR. RIBEIRO GoNçALV~s -Apoiado. 
ü Sn. ALFREDO Er,LTs -E ,que goverlià nesta Casa, como 

n6s sabemos. . · 
o Sn. RuY BARBOs,\- Senhores, qual é a· situaç!1o da 

Republica actualmente? . · . . 
N6s temos a vCÍ'dadeira indcpendencia entre 'os. diffe-

renLes orgãos da soberania nacional? . ·. . 
Exr.rce n Congresso Nacional, com a· independencia que 

a Oomf.itnir,flq lhe suppõe, us suas prerogativns? 
0 :SR'. c>\:LmE~O ELLÍS -Nf!o, 

I 
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O SR. Ruy BARBOSA-:Ha aiS'um ·Poder que se considere 
hoje, a não ser o Poder Executivo, em uma situação bastante 
segura, para contar com o respeito á sua autoridade no exer-
Gicio de suas funcções? · 
. · Não. Só um Poder, neste regímen, o do chefe do Estado, 
o Poder Executivo, o .Presidente da Republica, Poder omni
moda, supremo e responsavel deante do qual nem a justica, 
no exm·cicio de suas funcções mais elementares, tem o direito 
de proceder {)Omo a natureza .de seu caracter lhe manda pro- · 
ceder. · · 

. Em relação a este Poder, ao ·Executivo, o Corpo LegislativÕ 
não passa de uma simples machina ... . . 

O Sn. Ar.l'RllDO Er.r.rs- Não vale nada. 
O Sn. Rm: BARBOSA-'- ... de moer, de approvar os actos 

que o Poder Exncutivo lhe dita. Desta verdade ninguem du-
. vida no Brazil, ningucm duvida nesta e na outra Casa do 
1Congresso apezar de, quando em quando da tribuna do Parla
mento, se dizerem cousas in~eiramente diversas daquellas que 
nas c.onvel'sas part.iculares unanimemente se diz. 

A verdade é que a menor das causas não transita hoje 
nesta. Casa, ou na Gamara. dos Deputados com exito, sem ter 
o placet do Poder Exec1,1tivo ou dos chefes que lhe servem de 
gn ia, que o tangem, que dispõem emfirri, do Poder Executivo.: 

O SR. Ar. !CREDO ELLIS - Ap0iado. 
O SR. Ruy BARBos,t- Conseguintemente, não era possível 

que a amnistia passasse tilo velozmente nesta Casa, nas duas 
Casas do Congresso, em menos de 24 horas, si não viesse am
parada com o plar:et do 1Póder Executivo, sem que este não 
estivesse de .accllrc!Õ com a medida proposta. 

O 'SR •. ALFREDO Er,us ·-Esta é que é a 'verdade. 
·o Sa. 'PrrNHErRo MACHADo-De · modo que, sobre este 

, ponto, V. Ex. contesta as affirmativas do Sr. Deputado Mario . . ' Hermes. 
. . 

O Sn. PRESIDENTE- Lembro ao nobre Senador que a hora 
do expedi ente' está terminada. · · · 

O Sn .. Ruy ·BAHBOilA- Neste caso requeiro a V. Ex. que 
consulte o Senado, sobre si me concede a prorogacão costu-
meira. ' · 

O Sn. PRESTDl~N'rE- Os s·enhores que concedem a proro
gacão de meia hora solicitada pelo Sr. Senador Ruy Barbosa, 
queiram l~vantar-se. (Pausa). · 

Foi concedida. V. Ex. continúa com a palavra. 
O Sn. RuY RIHBOSA- Nem se p6de admittir,· Sr. Presi

dente, qnc ainda mesmo em outros paizes .onde o Governo 
constitucional Sl}ja cousa renl, cousa sincera, cousa veraz, nem 
se púde admittir, mesmo nestes paizes, que uma medida desta 

• ' natureza lfoss{J acolhida pelos dous ramos do Poder Legislativo, 

' 

•• 



' 

ANNAllS DO. S!CN.\DO 

I 

si previamente, se niio soubesse que o Governo da Nár,ão l:lella 
precisava n queria. : · 

O Sn. i.'\ T.l'nEno EJ,r.rs -' Que exigia esta medida. 
O Sn . JlJNHEino M ACH,\IDO- A verdade é outra: não in

trrveiu r. não exigiu.· 
O Sn. RJJY RIRBOSA .. _Não intervciu e não. exigiu ! Sem

pr•n a etnrna r f]f'Sll:CI'Nlitada. n migcravcl n incli:;na ficção qur. 
nos om·r·Dmpe, que nos inutili?.a, ·que nos deSJhonra, sempre 
a qur.rer que ae<:cif,emos comd a verdade a expressão dos bas-' 
Udores pintadM, com que se forram as paredes desta Casa, 
e nrío w,iamos ou fin,iamos não ver aquillo que todos veem, 
todo., c·onhnf'em. lotlos aflfirmam. o •q-ue Rll da ~ribunn do -8<~
nado ou dn 1-rilmna rln Cmnara alguns tcem a coragem de 
negar. 

O Sn. PIXHcmn ~L\CI-L\UO- Mas V. Ex. mesmo acaba 
de ler um documento cm que o 1Sr·. Deputado IMario Hermes 
affirma. rrue sr;u pai', att' o ultimo momento, relutava. em as-
~i;:mar a. amnistia. E' a verdade. · · 

· O Sn. flny R\llnosA- Si o nobre Se-nador me· ac®l
phnhar ai.!' o fim .. lhr mostrar~ei as cousas mais eont.radicLorias 
n rrspeito elo mar•~chal Hermes. · 

O Srt. PrNu.mno é\lACH.\'no- Sendo assim, nã.o hn fact.D 
qnr nfío possa ~er destrn 'iclo por V. Ex. · 

O . Su. -RuY ll1nBos.-1 ·- A. variabilidade, a inconstancia do 
sru l'spil'iln •' eonhenirla. Nnnr·.n houve homem polit.icn, 
nnncn houve r1hol'e de Estado que mais extraordinariamente 
variasse. ,\s suas .variaoõe;; ficaram prnvcrbiacs, .e, por mais ' 
~rnt.~rias de annos qur a Republica dure neste paiz, difficil-
mrute se llllconLmr:í. out1•n rxemplo de uma natureza tão mu~ 
lin-el, tão inr:onsLanle, lií.o incapaz de sobre ella se assentar 
a eimfianr.a num facl.o 'fu l.uro de qualqu'er natureza. 

o Sn. ,\u•nRDO Eu.r;; -'F. por· isso fer. n desgrâça da 
Naeiio. · 

O •Sn.. •RnY .BAHBos,\ - 1~Ias não é da ·entidade ,pessoal do 
Sr. maNlc.hal H.ermos que eu tra.t.o; trato do Presidente, da 
Republica. Si Pstr Senado, si a 1Camarn do;; Deputados não 
tivr.ssr.m n r·nnvir.ção intima de que atr1ís da solicita{lão desta 
mNlicln csl.iwn o c!lH·'•fr dr Estado. nmn a Camara. .nem o ·Se
nnrln tri·iam r•.nncrdido a amnistia. ·como eoncederam. 

, O Rn . .'\J.PnEno Er,I,IS - iApoiado. Isto é of)Vide~te. 
O Sn. TlTJY RmnnsA',- As . t'iccões, Sr.·. :Presidente, não 

illudem sinfío o~ que com ellas ··jogam. No Brazil, especial
m~nt.r.. rm que r.llns não p;unrdam o mais remoto ·contactD cDm 
a veJ•dade, com u realidade, nfio ha nada mais 1•idiculo do que 
n:; firr:ões r:on;;titucionar.s. Mas. estn de ag·o~n, crendo pelo 
nobre ·S~nador.· pelo nio Grande dD Sul, uma fiCção de generQ 



~1ovo, llOlXlLle 'vau de encontro a todas as idéas, a to.dos os 
principias, a todas as normas .elo Governo eonstituciona!. A<l
rnittc S. Ex., nest.a. ficci:io, que possa, em um caso ·como o 
de novnmbl'o ti e :1 !lW, estar a Hepublica a pique de ser des
trui da po1· 11111 movimento de l'f!VOlta milita!', cm que a Capital 
do paiz este.iu. ameaçada, eomo. esta esteve, de um bombardeio 
pela csquadm revoltada, admitte esta ficcão, que um facto 
desta ot·dctn possa occor1·er e que nas medidas ado!Ptaveis 
ou adoptadas .para se aeudit· aos perigos, Úti calamidades, ú:;' 
arneacas deste i'a,lllo, o Legislativo proe1)da ú revelia do Exe-

/ cutivo .. do Chefe da Nacã~. · . 
O Sn. PlNHlliiiO iVLicHAOO -E IJL'I)(Jtdeu. E' o facto. 
o Sn. nu)· R\IIOOSA - ill.as, Sf!Ohores, lj um absurdo, é 

o maior dos absurdos do quantos o IPiodeL· Legislativo tem 
praticado. · 

E li um amigo Jo gowmo Hermes, ú o seu principal sus
teniaculo, c o seu 3'l'ande conselheiro, é o ·responsavel de toda 
a sua ·poliU cu, ü e~:w mesmo inlQrcssado tlm manter a dignidade 
~onstante d(lSSe govemo, que o redu;( :i si~uação de ser um mi
~eravel trambolho m'J.•nstaclo pelos caprichos da politica da -
maioria parlamentar. · . 

O 1Sn. ALFrtE!lO ELLIS- Isso depõe contra o marechal 
·Hermes. 

O SR. PINI:U>mo MACIMIIJIO - V.· Ex. está ... 
O ·Sil. flUY B.umosA -Eu estou raciocinando e nisso nã.o 

acceito nocõcs do V. Ex. Raciocino coin a. miiJJha cabeça c 
não com a-de V. Ex. ' 

O Sn. Paummo l\L\CHNDO- V. Ex. está alterando a ver
dade sabida por todos c pm• V. Ex. tambem. A situação do 
Senado, .quando votou a amnistia, e1'a a ·situacão que soffria. 
toda a J)OtJUiaeão do5ta Cap,;iLal, isto ,;, e_ra o reconhecimento 
r.la impotencia da acr;ão pol' parl,rJ do GovcL·no contra a revolta. 
Não tomei a iniciativa da· medida, como V. Ex, af·firma da 
tribuna. constantemente. -

O SI~. 'l'l.UY BM\BOSA- ContenLe-se o honrado 'Senador 
com o 1quo cu u:ffirmei da tribuna. 

'Eu affimwi qnc na miuha opiniiio. iguumnt.c nes~es as
sumptos. osLt•anho :í~ _cousas militares, de hom~m .que justi
ficava ap1:na~. p·•ln ~enso commum .. qur. na miwha opiniiio a 

.. amnisl.ia era indispcmavol no Governo. · · 
O SH. Pl"HlllltO !II ICI:LI'I)Q - .Perfeitamente. E comll ·parte 

ilG um podet· publ ic1) interveiu e int.crv·eiu muito llem offe-
I''''~ondo essa medida. ao -:tloverno. · . . . 

O 'SR. tJ1ÚY BMmosA- Tntei·vim na. crJrl.e?.n dn que o Go
Vf'l'llO queeia. essa. medida, poiK!Uú os· l'àcto~ 'lllC' estavam de
nunciando. porque Etqui me disse isto· o SI'. Senador Severino 
Vieira o isto ficou oxpresso. no seu discmso, como demons-
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trar~i ·quando Já chegar. Deixo a mLnha pessoa para o ultimo. 
lagar por ser a mais indigna de todos. (Não apoiados,) 

E',. Sr. Presidente, uma t:lwse de apreciações politicas, é 
urria investigaoiio ele direito constitucional o que aqui agora 
estou pt·odu1.indo. Não h a aq~ü personalicladcs,. não h a aqui 
provocacões pessoaes, nua •ha aqui investidas contra nin
guem. Estou deante dos factos, buscando nelles o sentido ·que 
elles aos meus olhos assumem. · 

"Pois eu •não tenho, como Senador da Republica, direito de 
proceder deste modo? Qual a incorrecção em que estou in:-
correndo? · 

E é o Vive-Presidente do Senado .que desce da sua ca-
deira para provocar a desordem. ··. . ' ' . 

O Sr1. PrNHEII\O MACHADO- Dá um aparte . 
.O Sa. RUY BARBOSA- Pois V. ·fEx .. não permitte o exer

cício do direito que estou usando como Senador da Republica. 
V. Ex. beni vê, Sr. Presidente, .que não posso usar da pa
hwra, não posso _literalmente usar da palavra .. 

0 SR. PINHEIRO· M,\CHADO -· ~Tomo O compromisso formal 
de não interrompei· a V. Ex. Responderei em tempo a V. Ex. 

O SR. RuY BARBOSA- Quando o. nobre Senador. r.éler pu
blicado o meu discurso, com a reflexão e a calma que o as
sumpto p,ede, ha de ver que •nas minhas palavras nem uma só 
vez se encontra. alguma ·cousa que possa ,justificar as suas 
interrupções constantes, asperas e violentas. Porque a minha 
voz poderá se elevar,. é uma necessidade, é o resultado natural 
do calor com que encaro o assumpto, é tambem .uma necessi
dade imposta pela desgraç.acla situação actual desEa Casa •que 
nos colloca a todo o momento na precisão de e;xaggerar o 
timb.re do nosso orgão para· poder fazer chegar a nossa voz .. aos · 
ouvidos de todos, pelo constante perpassar de bondes, auto
.moveis e toda a especie de rumor. 

A · minha voz póde-se elevar, mas as minlbas palavras 
são sempl'C cortezes e ·em nenhuma dellas se enco.ntra uma 
aggressão pessoal. . . . 
. Si não fossem estas interrupções, os meus discursos fi
cariam reduzidos ú metade, porque eu desenvolveria rapida
mente os meus raciocínios e com a mesma rapidez chegaria 
ao ·termo das minhas demonstrações. Mas ·deste modo· será . 
interminaYel a· minha occupacão da tribuna com grande pezar 
meu,_ e, afinal; extenuação das· min'has forças, .porque, creatura 
humana, não ~enho a·qui para me matar, clamando seis· ou 
oito dias, quando em dous ou tres podia dar conta dos meus· 
deveres·. 

· Senhores Senadores, 1ha 211 imnos que sou Senador. "-\ntes 
de o ser, fui Deputado no outro regimen. Tenho tril:lta e taritos 
annos de vida parlnmentar. E' à primeira vez que de exemplos 
como este tenro noticia, porque uma ou outra interrupção 
ás vezes lá occorre, em qualquer Parlamento do mundo, mas 
esta completa e systematica interrupção durante dous ou tres 
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dias a um orador quando se' occupa de mat~'ria constitucional, 
quando elle não está discutindo assumptos pessoaes, quando 
não está -ferindo a hohrrt de ningucm, .quando apenas, exami
nando assumpl\)s de alta relevancia par·a a politica e para a 
honra da sua terra, é uma. vergonha, é uma calamidade, é 
um escandalo sem 'nome. 

O SR. •PJNH!lii\O MACH.IIllO- J{L disse a ·V. Ex. que ficaria . 
silencioso. 

O SH .. am.' BAHBOSA- Bôa maneira de ficar 13ilencioso, 
continuando a fallar. · . 

Ninguem, por· tanto, Sr. Presidente, póde acceitar. a ficção 
com .que o nobre· Senador• que . resolver este problema. A 
amnistia passou em ambas as suas discussões, no curso de 
duas a tres horas, nesLa Casa,. e com -a mesma velocidade 
passou na Gamara dos Deputados, allí com preterição até de 
fórmulas regimentaes; como teve 1occasião de registrar no 
seu memoravel discurso, o il!ustre Deputado por Minas Ge:raes, 
Sr, Duarte de Abreu. Foi preciso interpolar, na Gamara dos 
Deputados, as fórmulas parlamentares, para no mesmo dia, 
apresentado alli o projecto de amnistia, chegar a seu termo; 
nesta mesma tarde, o Pr·esídente da Republica, que dispunha 
do dias para deliberar, o Presidente da Republica que podia, 
ao menos dormir sob·re o caso, •que. se podia aconselhar com 

. o travesseiro, o Presidente da !Republica na mesma tarde deu 
a sua sanccão immedialamente. Era esse ·QUe não pensava na 
amnistia, que não tivera parte nenhuma na amnistia, e não 
dese.i ava por modo menhum a amni~tia. E' preciso que este 
paiz se componha de cretinos, para ·Que .esta hypothese possa 
vir a .s.er exacta. •Fóra daqui. deante de qualquer· outro tri-

. bunal, e aqui mesmo,· quando nós deliberemos em outras con
. dic;ões, não •haverá •quem acceite esta singular e despropositada 
exp!icacão. 

Mas, senhores, a anciedade que o Governo tinha pela 
amnistia ·não se comprova 1.1nicamente por este facto. H a 
ainda oulro .de grande imporlancia, não attendido e para o 

· qual chamo a attenção dos nobres Senadores: é o modo como 
a amnisUa foi executada nos seus primeiros momentos, antes 
que realmente, na sua integridade se achasse verificada a con
dir:M a que ella estava subordinada. Verdade é, Sr. Presi
dente, que os .rebeldes haviam doclarado abrir mão da luta e 
depOr as armas, ma·s ·apresentaram nessa occasião as suas con
rliçõcs. solicitaram, reclamaram, e sabe-se o que, em circum
stai:lcias como aq,uellas, é reclamar com as armas ao alcance· 
das mfLDS. Solicitaram, reclamaram e continuaram a servir ·nos 

. mesmos navios onde serviram, e· à essa condição altendeu o 
Governo, e o Governo condescendeu com essas exigencias; com 
essas roulamações, como esse pedido, chamem-lhe os nobres Se-
nadores como qtiizerem. . 

· Deste facto, o testemunho está dado officialmente no re-
Ià.torio · do i!lustre 'Ministro da 1\larinha. . 

I 

' 
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No seu rolakll'io de :lfJH, o almiruntn :\.fa.rque,, 'de l~efio, 
relutando os r:it·r:úmsLanda.,; em que l'oi oxecnlacla a' amnistia 
disse: · ' 
. .· << 'i'io dia ~o. clepoi~. elo s. Pa.nlu l.r~l' flr!SCUJ'l'f_!g'lldo t'Ô!'(I r] a 
.bana os sBu,; canhõe~ de l.oJ'Pr,. uu1 ·eapitão dP Jnttl' o gnet'J'a 
posteriorrnente inve;.Udq elo commaudo do J/'inos Ur:rrws, :rol 
ullcttrreg·ado de commuuwar ao~ rebclclr:os a.< eoncli.\;úes em que 
o Governo. ele act:ôrdo eom o decreto da amrii~tia. · rr.ocr.•her·iu 
a. sua submissão. , . . . 
. Rosumiam-,;r• os ta:; na ap1·csrn laeii.o do. to1los os rcbeldos 
desarmados e.· clenLt·o de um 11l'azo fixado ao seu r:ommandante 
g·eral. no Cot•po ele Mm:inheiros Xacionaes. 

O r.missaJ•io elo Gi:werno reg-ressou, trazendo r.s ]Wotestos 
de absoluta suhmiss5o do.'l insuJ•J•edo,; r o pedido do sua con
servação a bordo dn~ respectivo.; nav'ios, o qur: ,iú vos haviam 

. ~olieitado dirr•clan1eilt.c em radiograrnma. · 
Tendo esse pedido mm·ecido n vossa :wquir~sccncia com 

a condiçü.o etc• Silrcm o,; .na:vios dr.>RUI'maclos, ioi ao pôr· do sol 
arriado n signal da re\;olta, seg·uiudo. no anrriteoer os eomman
clantes e o111'icia'-'-' a asHmlir os seus ).lOS tos a· bordo dos navios 
rebellados. » . · 

Om, eis aqui esLú, .Sl', .Presidente, uma coneessão que o 
Governo nüo ;;ei eom que dit·eHo podia fazer, ttma concessão 
perigosa, uma coner.s•süo :n·llil.L•aJ•ia, uma coueessão humilhante, 
uma concessão estranha <ís eondições da amnistia. :.Porque eu 
que a;crui estou, eu ,que não sou militm·, hesitaria cem vezes 
antes de concodct· e.;;ta. medida, si pl'évirunente soubesse que 
GS maJ.•inheü·o' ainnisLiados iam continuar servindo a bordo 
dos nwsmos navios, oriilr se tinham rellellado; 

· Ot·a, essa cir:cumstancia. essa tonc,,ssão indeeorosa vem 
.Prova1· solemnemen.1~e a anciedade em que ost.ava o Governo 
por Re dcsca't'lUl' de qualquel· modo elo .movimento revoltoso 
dos marinlwiros, ainda; mesmo qur. 'fosse :\ r:usta da dignidade, 
da lnltm•idado e da SC!!.Ul'aJl(;a ela lll'al'inlla, da sua ofl'ieialidadr; 
e das suas autoridades superiores .. 

O Sll. 1:\'LI'HEDO Eu.rs- E ela sua J)J'OPl'Ía dignidaclr.. 
O .Sn, RUY BAnao;;A- .~las, Sr. Presidente, êll não conhur;.o 

na historia politica i.leste pai~. ou de qualqueL; outro, pheno
meno mais 1!stranho ·do quo r!St.e, que· se l'evclou aos nos•ws 
olhos pela .mancirn e orno o. nobre Sc1iadot' pelo Rio Grande · 

·do Sul no~ dcscreyc u 'fllH'l' apurar as l'esponsabilidacl.es neste 
caso. 

O P.r.onatlo. inlcil·o .qui21 a amnistia. o~ sous mc•mbl'M mais 
rrninenJr!s l'OI'UIIl o;; mais intrJ•essado;; lll'lla. O SJ'. Campos 
Sallos. o SJ•. U1•hano Santos, o Sl'. Severino Vi c• ira, o ·Sr. Ct\.<
siano. do Naseimr.nto. o Si ... Cast!'o p:into, o St·. Francisco. 
Glycerio. o Sl'. Mr~nde> de Almeida. A.ló os militares aqui 
J•eimiclos Yotarum. menos um s6 dentre clles. nssn. medida. 
Começnm-sn o urnhnm-'~r~ as duns di:seussüBs della no mesmo 
dia. No dia ~eguintr a Camara !.los Deputados, quasi unanime 
a vota, saltando por sobre as exii;·encins regimentaes. 
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Na mesma tar·de é sanccionada. No dia se:;uinLrJ, o Go
verno u executa submeLtendci-se á imposição de. fiearem O$ 

rebeldes a bordo. !Não se ouviu os mais considerados chefes 
da MarinlJa. o, portanto, os que eram contrarias a essa medida. 
Ma~, ·srs. Senadot•es, 8i a opinião da (VIarin•ha lhe era contraria; 
si no Exet·cito a opinião lhe era lambem hostil; si a opinião do 
Sr. Pr·csidcnte da RcpulJliea lho era infcnsa; si a das pessoas 
de mais peso, na sua roda, na sua confianta, na sua familia. 
-como o ténentc Mario Hermes - er·am contrarias, quem foi 
que passou por eima da Marinha, das dua8 Camaras, dos sen
timentos do Presidente da Republica. da ini'luente opinião de 
sua J'amilia., passou por cima de tudo. para fazer passa1· a 
amnistia em dtms dias, sanccional-a e executai-a, como foi 
sanccionada c executada? , 

Custa a acreditar, Sr. PJ•esidente, que [Jossamos assistir 
a sustentação de absurdo tamanho como esse, mediante o 
qual todo o mundo se quer pôr fóra das responsabilidades da 
amnistia, não deixando, para rêsponder 'por. ella, sinão as almas 
do outro mundo. 

Porque defendi eu a amni·stia? Chega agora a minha vez 
d~ responder tís accusaoões ·a mim dirig1das ou ás falsas 
apreciações de que fui objecto. Porque defendi eu a annistia 
c cm .que termos a defendi nesta Casa? . . 

Quando o honrado Senador pelo Rio Grande do Sul pro
Jeria os snu·s disrmrsos, embarguei-lhe o passo logo, pedin
do-lhe o favor de ler o começo de meu discurso. S. Ex. não o 
quiz fazer; vou eu fazei-o agora ,para esclarecimento da Casa 
e para a minha defesa. 

• Abrindo o debate, ao apresentar o pro,iecto de amnistia, 
dizia eu nesta Casa: 

«.Sr. Presidente, cu não me podia recusar a honra do pe
dido, que me dil'igiu o meu digno ·collega, o 1honrado Senador 
pelo Estado da Bahia, o S1·. Severino Vieit•a, para eu me en
carregar de apresentar ao Senado um pt·~jecto assi:;nado por 
S, Ex. e por outros membros des.ta Casa, sobre a amnistia 
•concedida aos marinheiros da Armada Nacional, envolvidos no 
eon!'licto, que tão pr·ofundamente impressionada traz a opinião 
publica neste momento; 

Conveneido .estou, .Sr. ,p·residente, do .que se trata de um 
caso de nrgcncia cm que as palavras devem ser rapidas e os 

. actos .iJl'omptos, r.azão porque Julgo oxpl'imir com fidelidade o·s 
sentimentos de anciodade o sobresalto da populacão da me
ir'opole brasileil'a na situação indecisa em que esta pendencia 
continua. 

Ou o Gove1•no ... ~ 
Peco a uttencão dos honrados Senadores; <Jsse é o ponto 

culminante de meu discurso, o ponto em que se define a minha 
opiuifto, o modo ·como nesta Casa estabeleci ,o problema: 

«·Ou o Governo da Republica dispõe de meios cabaes e 
decisivos para dcbellar· esso lamentavel movimento e llnLão 

Vol. VIII " 
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juol.c. seria quo os ·empregasse, para rest.iLuir. immecliatamente 
a t.ranquill iclacle ao paiz·. ; . » · 

]~ssa em n pr·imeil'a a!Lel'luüiva do dilemma, alterua~iva. 
em tJuo, com a maior evideneia ·OU achava que, si o Governo dis
pur~ha de I!leios J,Jarn. dcbcllar a revolta, d~vi.n. empregar esses 
mrnos e nan leL'Ia portanto Jogar a ammstm. Vamos agora 
ver a seguinte a!LGI·nativa do dilemma. . . 

Eu dir.ia: « ... ou desses meios não dispõe o GoveJ•no da 
B.cpubl iea e, em tal caso, o que· a .prudencia, a dignidade e o 
]Jom senso, o a1:onselhavam ·rm submctter-sc :ís circumst.ancias. 
de momento»; 

Todo o resto do meu discurso, .sr·. Presirleute, portanto, 
n.>lú :mborrlinado a éste rlilemma inicial, a miuJha opinião pes
soal, a minha maneira particular dn apreciar o easo. Era 
Javor•avel :í. amnistia, mas· eu subordinava a minha. maneirt~ 

· .de scnUr ú condição pr·imo.rdial de que o Governo não dis
puuhtt rlc meios pam libertar hnmediatamr.nt.e o movimento. 

Não se trata de intm•pretar palavras, 1.\'ala-sc ·unicamente 
11l' as ler. · . 

. O que eu disse, f! que propunhn. a amni~tia, porque estava 
eerto de que o Governo não rli~puuha de meios para debellar 
n. revolta. ·fJlll.cndcndo, porém, que, sí o Governo disp(unha 
desses meios, devia lançar mão, I! não recorrer á amnistia. 

c\risim, SI'. l"l'(•.•;idcnte, si o Governo tinha esses rncio·s, 
dc\'ia eommunical-os ao •Congresso, devia i'a~cr sentir á re
iJI'r.sentacão nar:iónal as . .!'orças com ·que se achava habilitado. 
;para restil.nir• a t1:anquillidadc ao paiz; e si não dispuruha 
des~''s meios, o mai~ ·elArncntar dos seus de.vm·es obrigava-,o 
a vir, rmncnmente, dizer ao Congresso Naeioual· que não dis
ptmha dcs8es meio;; e quo ·carceia da amnist.ia. Essa posição 
:indecisa, hesitante, l.erg·iver~autc; era. indigna el'a indefcusavel, 
era deshonrosa para o .Poder Executivo. 

O· Sn. .Ar.Fr~Eno Eu.rs- Era o inicio .do quatrionnio. 
. O Sn. RuY BMmos,\ -Ao Presidente da Republica, não 

cabia ·sinão uma: de duas cousas: Õu vir diz·er ao •Congresso 
:"'aeional que .p·rocisava da amnistia porque não 'dispunha de' 
·meios su'fficionies para defender a. ;paz publica, ou· viL· de
clartu· ao Congr·esso Nacional que tinha meios para defender a 
paz publica, e não precisava da amnistia. ·Em nm e IJm .outro 
·enso, o Governo não fez nenhuma declarar;ão, deixando Qllll 
sous amigos tomassem a dianteira no movimento, mas,carando
lhe a resr>onsabilidade, dissimulando-lhe a r·.esponsabilidado, 

. pam cncobrH· uma situacão de> clubicdade, de eobar·dia, em que 
D Gover.no H• colloeou na., duns hypol.hoscs .. 

O .Srt, Ar.Fnmio Er.J.IS -· Apoiado. . . 
O Sn. I\uY B.\RBOSA- Cohat:d ia pol\CfUC não tev·e n co

ragem à1l lll'IJar· eom as suas rcsponsabili<ladrs na solu(!ÚO do 
problema c o queria deixar ent.rcgur. aos homens politicos, 
aos civis, aos paisanos, acobertando assim a sua ··pes'soa das 
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ant,ipathia;;, dos rrsonLírnentos, das queixas que a nwrlida, pela 
(jUal elre ~·· intel'essava, eohtru elle havia de ac.arrdae . 

. Em outro quaJ.quet· puiz, um Governo que d~se. prova de 
tal fmqtwM, de tu! iL·r·e~t,onsabilidadc, dG tanta insignifieancia 
moral, ser· ia um gover·no liquidado... ' 

O SR\. Al~Fnmoo ELLIS- Não to !'ia 2~ horas de v ida. 
O 811. Itr;y BARBOSA-••• porque, ev.ideuiemente, ·CJllando 

se >Iteees~ila do PodPr J~xecu tivo, {·orno elenwuto Jorle, é sobre
tudo para essas situações om .que clle pódc tranquílizar a 
opinião publica, dizendo abertamente o eotado dos seus iutc
J•esses e pl'Opondo Jrancamente as medidas impostas pela. 
ocoasião. Mas um JJocler· Exl!cut.ivo lJUC, quando a eapital do 
JJaiz se v>i bombardeada )lüla RUa propria esquadra insurgida; 

·um poder publico ,que a. opinião julga· ~arn1~ clP fu:r.e1· frente 
á rebelliiio, de r.·est.ituir' a tranquillidade, mas que, pelo con
trario, não tem t( ·l~orag-em de tornar.· a si as rcsponsabil idades 
da occasião, 1! eviclrntemrnl.u indigno da silua.cfio que esl'á. 
ocoupando. ·· 

N6s nito podiarno5 imagimu· t.aJ cousu. Nós deviamos 
l'Ol!ebet: a atn·esentaciio da. amnistia nesl.a Casa· l!O"' amigos 
do Governo IJ a accdta..;ão uuanime da amnisLin veios amigos 
do Govcmo eomo nHccssaria, como indispeusavcl para que o 
.Cioverno pudesse· lmnquilizur o espirita publico. · l!'oi assim 
que •UÓS a entendemos, foi assim que eulendia todo o Senado, 
foi assim que lodos a encararam. 

'o ,su. ALl'ftEDo JDJ.r.Is -E foi po.t' isso ,que vieram re
clamm· o nosiio concu1:so de npposicionislas. 

O Srt. RuY BAJmosA- Eis, senhores, povque eu de:t'endi 
a atnuistiu. Defendia-a expondo a minha responsabilidade 
l!xeusadammltr) IlOt,que nitO :fujo á responsabilidade da minha 
po~i~'ão, não· me nego a assumi l-a .nem nos mais graves mo
mentos, ainda quando r.lla sPja cm salruoiLD de um Govemo do 
advm·sarlus meus, como mais de uma vez mostrei, como mos
tl'amos o;; ~ivilistas, os li!Jcraes, durante o quatriennio passado. 

O 81~. PHESJDE=-~·g-,.PriNino ao honr·ado Senador que a 
hora do expediente e.stt\ !'inda, · · 

.O Sn. Hm: Rumos,\- Bem, St•. ,]>residente, úeste caso vou 
terminai:, dizondo ao Seuado, em summula, as razões ·pelas 
quaes abracei ·e defl)ndi a amnistia. · 

·Defendi a amnistia porque o Sr,· Senador Severino :neira 
me disse que o Governo a •Queria, •CJUe. o (1Qverno sem ella 
não poderia paosar, Defendi a amnistia por,que eu n conside
rava como ;justa. Defendi a tUnnistia porque, tendo ott posto o 
meu dilcrnma, o Senado 11ão me respondeu si o Governo podia 
venco1•. Defendi a amnistia porque, sust.ilntando cu .que o Go-

. · Yorno não Linha moias ele SIJ dc1'encler·, todo o Senado concordou 
commigo . .Defendi a amnistia porque esperava qu1; o Jl!l·csi
deute da Hepulllica pm· clla se empen!u1ssu. Defendi a am
[Jistia por,que não sabia •que n. Marinha lho fosse contraria •. 
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iDefendi a amni~Lia pOl'CJUe não imaginava que o .Ministro da 
':\lal'inha lhe fosse avesso. Defendi a amnistia porque. estava 
longe de pensar .que o clhe!'e da Armada não tivesse sido ouvido. 
Defendi a amnistia porque não sabia, como hoje me consta, 
que ·as autor· idades militares consideravaú:t" exequível a vi
ctoria em um ata,que nocturmo contra os navios revoltados. 
Eis .por,quc defendi a amnistia .. Tulgo explicada a minha. si
tuac;ao c apurada a minha responsabilidade. 

Terminada a hora do expediente, Sr.· Presidente, só me 
res(a pedi!· a V. 'Ex. que continue a. me considerar inscri'pto 
pura pl'oseguir no meu discurso na sessão seguinte. (Jiluito 
bem; mltito bem. O o·rador é curnprimcntado • .) 

ORDEM DO DIA 

Yotar1ão, cm a• discu~são,. da pr.oposi~ao da Camal'a dos 
Dupulados, .n. 88, de 1!H1, fixando a. despeza do Ministcrio das· 
Relações Exteriores para o exercício de 1915. 

· . E' ap·provada ;t pl'Imei).'a parte da seguinte 

E~! EN DA 

Onde convier: 
Art. E' •O }>residente da Republica aulol'izado a rcor-

ganir.ar, sem augmento das verbas orçamentarias, a rep!·escn
tação diplomatica c consular do Brazil no Egypto. 

E' ·rejeitada a segunda parte que diz: 
~E na Turquia.:t 
E' approvada a proposição, que vae íL Commissüo de Re-

dacção. . · 
Vota(lüo, em 3' discussão, da p"'roposição da Camar•a dos 

neputados, n. 9i, de 191.1., ·fi?;ando a despeza do Minister·io 
da Guerra para o exercício de ·1915. · · 

O Sr; Presidente-< H a duas emendas apresentadas. Uma 
da Commissão de l~ina•ncas I·etativa. aos collegios militares. 

O Sr. Victorino Monteiro (lwla m•dcrn)- Sr. .P.residentc, 
v·. Ex. deve lembrar-se que ao apresentar •h ontem esta emenda, 
cu prometti ao Senado dar a opinião da Commissão de Fi-· 
nanc.as. Essa Commissão, préviamente reunida, resolveu dar 
o seu assentimento por cinco votos ·contra quatro ú. suppressão 
desta verba. 

Si porventura fór necessario dar ainda alguma:;. expli
cacõcs a respeito, volta,rei .á tribuna. 
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Siío approvndas as stlguintcs 

EMENDAS 

Supprimam-sc us verbas consignadas no areamento. des
tinadas á manutcnçfto dos collegios militares desta Capital; 
do Porto Alegre c do Bnrbacenn. 

Onde convier: 
Continua tt disposição do i\linisl.crío da Viação c Obras 

Publieas o 5" batalhão de engenharia, afim .de ultimnt• os tra
balhos da Commi~são de Linhas .Tclcgraphicas e EstJ·atcgicas 
de Mntto Grosso ao L<\mazonas .. 

E' approvada a proposição, que vae 'ú. Cammissão de ific-
dacaão. · · . 

Vem ú Mesa c é lida a segui•nte 

DECLARAÇti.O 

Declaro .que votei contra a emenda .que supprime os col
legios milit.arcs. 

Sala das sessões, 27 ·de dezembrÓ de U1H .- Ph•e,ç Fer
.reil•a. 

V:otação, em. 3" discussão, da proposição da Camarn dos 
Deputados n. 80, de 1914,. 1que approva o decreto--:n. H. i-iS, 
de setembro ultimo, abrindo o credito·ife- :u;oo :000$·, pelo Mi
nistcrio da Guerra, para occorrer ús despezas resultantes •COm 
a expedição enviada aos Estados do •Paran;í e Santa Cntliarina, 
11arn reprimi!• a rcbellião dos fanaticos. 

Approvarla; v ao ser submcttida á sancção. 
V:otação; .cm 3' ··discussão, da prop()siç~o da Camara dos 

Deputados, 11. (i4., d.e '1914, qur~ abre, pelo 1\Iinisterio do In
terior, o credito 'ç!e '135 :OOO$, supplementar á verba 15"- Casa 
de .Detenção- do art. · 2• da· lei orçamentaria vigente. 

Approvada; vae ser submettida á sanccão • 
.Votação,- em 3" discussüo, da 'proposição da Camarn dt1s 

Deputados, 11. 79, de :1914', que abre, ·pelo Ministerio da Agri
cultura, o credito de 75 :7 .. \8$385,. supplementnr ú verba 2• elo 
art. 111 da lei orçamentaria vigente. 

Approvacla; vac ser submettida á sanccão. 
VotaÇão, cm 3" discussão, da proposição-·'üa Camarn dos 

Deputados, n. 77, de '1914. que abrt', pelo l\Iinisterio dn Fa
mnda, o credito especial de 206$850, para occorrer ao paga
monto devido a Antonio Teixeira Netto, cm virtude de sentença 
,iudicinria. · . 

Approvada; vae ser submetLiàa ít sancção. 
I 

Votação, em 2' cliscussüo, da proposição da Cama1·a dos 
Deputados, n. G, ele '191•1, que nbre, pelo l\Iinisterio da Jl'a?.encla, 

' 
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o credito extraordinariu d~ 28:725$02~, sendo: 1 :200$ para 
pagamento da di1Terença nos vcn~in.wnt9s dos a.iu~antes de 
poJ·teiros do 'J'llcsouro u d~quelle}hmsterw .e 27 :525$024 para. 
·pagamento a Manocl f~miho da.1l::Hlva, cm vu'tudc de .senten~a , 
judiciaria. 

\1\IlP!'OVada. . 
tVotaoão, em 3" disr.:ussilo, da proposiçãd d~ Cmnara dos 

Drlputados, n. 'i.O, de 1_91-l, coneedeJ:!do .,!!- AiltOillO Cardoso de 
Amorim, 2" c;;crlpturarJO da Delcgacm .L; 1scu.l do '.rhesouro, no 
Estado da Bahia, um anno .de lieenca, :iCtn veniJiincntos, para 
tratar de seus interesses. 
· Approvada; Ytlt: SCJ' submettida á. sancção. 

Votaeão,. em 3" discussão, do pr·o,iccto do Senado, •ll. 18, 
de J!H4. autorizando o :PI.'esidentc da Republica a conceder ao 
Dr. ;roão Nery, inspector. sanitm·io da Dire~toria- Geral d~• 
Saude Publica, um anno de licew;a, ,;ern vencimentos, para 
tratar fJ;) seu:; interesses. 

Approvado; vae t'L Uommis:;ão d;: Redacção. 
•Votação, cm :3" discussiLO, da pi'Oposição J.la Camam dos 

iDcputados, n. 50, de ·HJU, que abre, !)O!o i~Hnistorio do In
Lerim·, o credito do 28: !Lill$097, para oec.orrer· ao pagamento 
devido aos ofi'iciaes ria Brigada ·.Polieial, aggregados pi)r mo
lestia no CXí!T·cicio de 19:13, n d(L outr·as providencias. · . 

App1•ovacla: vae ser submettida (t sancção. 
Votação, em 3" discussão, da pt·oposição da Gamara dos 

Deputados, •n. li5, de .rnu, qur. abre, pelo Minist:erio da Gu(il'l'a, 
o ct•edito de ·J 28 :SOO$, [Jat·a occorrer no pagamento de um pro
fessor de musica do Collegio Militar e de grn.tificàr,.õcs a lll'O
l'essores ad,iuutos, instrucL01:es eoad.iuvautes da inst,rucQilO mi
litar, á verba IÍ·"- Imtrue~,ão l\lilitar:- cousignuoão «Diversas 
:vautai;11ns », do at't .. ?o da Ir! i orcameutat'ÜL vigente. 

Approvada; vae ser subme~tida ú. saiteção. 
Votação. :em 3' discussão, da proposição do. Gamara dos 

Deputados, n. 50, de 1\ll!•, ·que abre, pelo Ministerio da Guel'J.•a, 
o credito de 10:028$71.5, para oecorrot· ao pagamento do pro
wntos a •CJUl! tem dir;Jito o saJ.•gento-a.iudante, reformado t.:a-n
dido l\loreim, cm virtude do deeróto n, .2. 805, ele 1\H:.J. 

Ap[lrovada; vae set· ~nbmett.ida ti sanCI)iio. 
Violação, em a" diseussão, da pJ·or•osioão da Carnàm dos 

Deputados, n. H!J, de HJ:IIt, •CJUC releva de qunl(Jucr prescripuiio 
em que ha.ia inílOl'L'irlo o dil'íJit.o de D. Maria Amalia Buleão 
Ve!loso, pam· o l'im du !'ecebel'. a ponsão de moutepio insLiLuida 
por seu maridÇI, da data clesta lei, pagas a~ cont.t·ibuioües atra
zudas . 

• ~pprovada; v:w. se1· ~ulnnellida t\ sancção. 
Yotu~•flo, Qlll .2' discussflo, da [ll'OposiçfLo da Gamara dos 

Dnputados. n. 60. de :UJ.-1 li, que mauda approvnt•, aí'im ele que 
produzia os necessai·ios ei'l'citos o uonLraeLo calobrado entrl• u 
1Gove1·no c .n Compaubia do N\wcsacilo Oostcii·a para um sen·i~o 



· 'J•egular de .navegaQfto, baseado nas dispoRic.ües do do)Creto nu~ 
rner·o 1.0.176, de Hi de abril elo eQrrcnLe· am1o . 

. Approvada. 

O Sr .. João Luiz Alves (pot(l, ordcu;)- Pcr;o a V. Ex. quo 
me infot·me si ol preciso que se pe~a dispensa do interstioio 
para a. proposição ·quo acaba de se1· votada em 2" discussão. 

, · O Sr. Presidente- Trata-se de mlmsagem do Poder Exe~· 
t . • . . 

CU IVO. . · 

· O Sa. Jo,\o ;Lmz • .UNES- Não s~nhot·. E' uma proposi!)fio 
<Ja Camara dos Deputados. . . , 

~ . .. 
O. Sa. Pn:ESIDEN'L'E- Então 'é necessario. , 
O SR .. To.~o J~U!z Ar.VES- Nc!slas condições, eu reqÍ.1eiro 

dispensa de interstiflio, para que a propo~i()ão entro na ordem 
elo' dia da proxima sessão. 

Coúsullado, o s~nado coneed.:. a dispensa. 

OHÇAMEN'l'O DA VIAQ.ÃO 

2• discussão da ·pt•oposio.;ão da Camar-a dos Deputados, 
n. 95, de :l9U, fixando a desper.a do Ministerio da Viação o 
Obras ·Publi.ca~ par·a 19Hí. . 

Srt.o 'lidas na mesa e apoiadas as seguintes 

N. 'i 

:!i'upprimam-.~e no n. 25 do art. 2' a;; palavras «e 'suppri
mido~ os ·Jogares dcsnccessarios » até final do mesmo n. 25. 

Sala das sessões, 25 de dezembro ele 1fillt.-" .4.!tyu.çta de 
l' aseon:cellos. 

N " . . "' 
·Onde convier: 
:Art. Fica o Governo autorizado a enLJ•egar •n :\Iunici-

l:.ttlidado para mel·hm•ammllo dos bairt·os uo Jardim Botanieo, 
'Leblon e Ipanema, a J"agoa Rodrigo de Freitas com todos os 
terrenos n1at•ginues, de propriedade ,do !Governo 1.Federal, que 
ptlssarão ao ·dominio da Municipalidade, fir:ando tambem rle 
Jll'OPI'iedado desta todos o~ novos terrenos, I([Ue forem cem-· 
qn istnuos ü Ingôa I!Oill o,; n trt•J•os feif.o;; pam a ex~cuo:ão do 
])J•njento de mrllwJ•amel!to u ;;uueauwnLo, fi.xando o ·Governo. 
no acr:.ôl'dn: que pnt·a r~sso :rim eolfJbl'lll' IJOm. a l'~·ei'eitm·a do 
Di.sli·icto Ji'er.lol'al, o lJ\'l\ZO para. a realizacão d.t:~see melhora-
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.mentos, as condições em que serão executados e a suu. fi!llll• 
Jização. 

' ,saiu das sessões, 25 de dezembro de· :LIH4 ,......:,pfq•cs 'FeJ'· 
?'eira. 

N. 3 

'P•ara dar f!Xecucii.o a alinca 12 do ar L 2•- 14: OOQ.~;
supprimindo-sc no G~ districto da Inspectoria Federal das Es
tradas - 14 : OOOíjlOOO. · . . 

N. 4 
A' alinea 2 .. 1, aPt. 2": 

I ' ' . Depo'is da palavra « o1'ferecer » nugmcnte-se- cm con· 
currcncia publica. .. •• 1 

N. 5. ' . 

Elimine-se o art .. 10; 

N .. 6 
· . Onde convier: . · . 

:Os .contractos de alugeis de casa para serviço 11\lblico serão 
feitos mediante éoncurrencia publica. . · . . 

N. 7 

Elimin,g-se a alinea 7". do m·t. 

N. 8 
/ 

. Ao areamento da Viação: 

') o 
~· 

. I 

I 

['ires Fer!•eira. 
/ 

Supprima-se o a::t. 6". 
Augusto de Vasconcellos. 
F. Mendes de Almeida . 

. Approvada. 
São igualmeute approvadns as s.esuintes 

EMENDAS 

Ao art. 1•; verba 1. • _,Secretaria de Estado: mantenha-so 
12:000$, destinados ao consultor; jurídico. · · 

Ao art~ 'i", verba 2"- Correios: supprima-se a diminuição 
de 25 :SOO$ e 22 :800$, relativos tí suppressão dos sub-adminis-
1.\'aclores de Juiz de Fóra e Ribeirão Preto, que ficam mantidas. 

Ao .moRmo artigo, verba 2",....... Correios: . augmentnda. ua 
consignação- Pessoal, agentes, n.iudantés e thesoureiros -· 
87$1110 ajuda· de custo o passagens; 17:000$500 conducção de 
mnlns por co!lLrncto ou ndministraçiio; 40:000$ gratiffénGão 

. . 
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nos empregados .do Correio' ambulante, .dos serviços ma~itimos 
etc.; HO :000$ .na consignaçáo «1\Iateriai»; 250 :000$.' para ar:. 
tigos de_ expediente, escl'iptorio etc.; 200:000$ para acquisição 
reparação de moveis etc.; lt50 :000$ para aluguel c conservação 
de casas para repartições postae~. · illuminacão, consumo de 
agua, tclegrammas, taxa sanitaria, dcspezas ·miudas e de 
promplo pagamento;· 100:000$ para ev.entuaes. -

Diminuída de 61; :200$ a cGnsignar;ão ~ •Gratificação addi
cional de 10, 20 e' 30 ·o/o ) ; 60:000$ a «Porcentagem na verba 
de formulas de franquia.~ . . · · 

Ao mesmo art.igo, verba 3" -:relegraphos: I'eunam-sc cm 
um só os creditas ouro, destinados. (L renovação de ·linhas, a 
ferramentas e ao necessario (t lt'' divisão, sob a rubrica: « Acqui
sição de material no estrangeiro», e igualmente em um só os · 
creditas destinados á: Secretaria de Berne, {t Internacional Ele
etrotechnical Commission c Secretaria .Internacional da Hora, 
com séde erri :Paris, sob a rubrica: «Subvenção a instituições 
internacionaes.~ . 

Nas diminuições acci·escente-se: de 20:400$, sendo i2 :000$ 
para fiscalização da Amazon Telegrat}h Compa•ny c S :000$, 
para fiscalização das linhas telephonicas da Balda. 

. No augmcnto,. accrescente-se: de. mais 60 :OOO~, · para 
«aluguel de casas~ imprescindíveis para as estàçõ·es exis-
tentes. '. _ · . · 

·Accrescente-se, na mesma consignação «Material 'de -typo 
: impresso ~- 200:000$000. · · 

Resta.b.eleça-se· a sub-consignação- Eventuaes- reduziu- . 
do-se a verba a 20:000$000. 

Ao .ffiesmo artigo,· verba ;,.:-~Subvenção :'ts companhias do 
navcgação.-oSupprima-se a consignação de 50:000~ destinada 
ao serviç'o de •navega~~ão costeira entre Rio de janeiro, a cargo 
da Empreza de Navegação íR.io ... s. Paulo, por ter sido declarado 
caduco o respectivo contracto. · . . 

L>\'o mesmo ·artigo, verba 6'-Estrada de Ferro Central do
Brazil- Corrija-se a dotação: cm vez de 35 :281!$535, diga-se:· 
35:248$535. ' ' ' ' 

~<\o mesmo artigo, verba· 7"- Inspectoria de Obras contra 
as Seccas -. Em vez. de: elevada a 2.500 :000$1 diga-se: ele-
vada a 2. 200 :000$.000. · 

Ao mesmo àrtigo, verba 10"- Jlluminacão •Publica da Ca
pital 'Federal_. Substituam-se as palavras: supprimida a con

-s,!gnacão. de 12:000$ d~stinada ao. sub-inspector, cu,io ··cargo 
J JCa extmcto pela segumte: reduz1da a verba «!Pessoal~ ••• ,, 
12:000$000. . . . . 

Ao mesmo artigo verba H"-. Inspectoria Federal das Es
tradas- Para pessoal e material i :i71t$• (lmportancias das 
quotas de 1'iscalizacüo arrecadadas annualmente.) 

Verba 13, ao mesmo aJ•tigo. l!'iscalizacão dos servi (los di
versos. No n. II- Baixada .J"lumiMnso- dÍminunm-se 5Íl :000$ 
na sub-consignaciio: Conservação do material. 

E' annunciadu a v.otáçiio do art. 2•. 
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O Sr. Pires Ferreira '(lJela ordem.) começa pedindo que 
lhe :l'aoam ehcgar ás mãos as emendas •que offereceu ao art. 2 .. 
desta proposição e que a Commissão de l"inancas, não dando 
o sou assentimento no parecer publkado, não dá razões por 
que opina ;pela sua t•e.ieicão. · · . 
· AttendJdo. no .pedido ·diz .que o G.ovel'llo da União• concedeu 
":í. antiga. Compatllua de Melhoramentos do Brazil, que a !li teria 
de j'azer ob1•as do cmbellezamcnto, a lagOa Hoclrigo do !Freitas 
:tl os terrenos ad,iaceutcs pertencente~ á União. -~ companhia 

. não poude levar. avante o seu dese;Jo porque fo1 encampada 
pelo Govemo da União .que carecia da·quella zona para as ·obra~ 
do porto que até' ai! i foram. . . · 

Era Ministro da Vliação a· esse tempo o seu col!ega 'pelo 
Ceará, Sr. Francisco Sá. · 

!Supprimindo esse serviço por .falta do verba e devido á. 
mudança de Çloverno, Jicaram os bairros da Gavea e Jardim 
Bo~anico em eompleto abandono, não havendo commissão sa-
nitaria que fiscaLize · wquelles lJUil'l'os' onde ihabitam cinco ou · 
SIJiS mil operarios de 1'abrim1s de trJc1ilos a IIi sitmtdas. 

. :Accresce mais que a Intllndencia ·l\lunicipal·não pódc levai · 
a eí'fcito ·alli servh;o· de cspecie alguma porque o IGúyerno, · 
1!Dcampaudo o· que tinha eoncedidó :í. Companhia Melhoramentos, 
l·cempossou-se· da~1u~lla lag'ôa e dos terrenos udjacentes. . · 

Dix •que a su::r emenda manda dar á IÍltendencia Muniéipal 
desta- Capital, ou passar para o seu. domínio wquella ·lagOa 
rJon,iunctamente eom os tcrt·eaos cm cjuestão; com a ·condicão 
especial do serem feitas. obras dentro do tempo inarcado. · 

Não fosso a pressa que esl.ão imprimindo á discussão deste 
(H·çamento. se comprom1Jtel'ia a tl:azer mappas confeccionados 
pela engenharia muuioipal, cu,ias plantas já foram apprbvadas, 
mappas confeccionados por Ol'dem 'do Prefeito ])ara ós mel'ho-. 
I·amentos nessa zona. · · · 
· Parece á primeira vista, que se trata de um servico de 

· .~omenos irnportaneia. e 'foi talvez por eRI.a razão .que os l'e- · 
presentuntes desta Capital ·a elle~ se ·oppuzerarii, · af'firmando 
que os cofres mur:icipaes niio estavam habilitados . à custear 
taes mel•horament.os. Esta recommendacíio que não recom
·mondat·ia as administrações passadas, ·que sempi:c timbraram 
-por uma escrupulosa honestidade, não se ,iustil'ica neste mo-· 
mento, e muito menos dei'ensavel ó o Conselho 1\;lunicipal •que .. 
['ecebendo do povo não pequenos esforcos, para Teceber em 
troca melhorament.os puhlicos, vê-se obrigado a habitar bairros 
eomo es:les· a que se esl.;\ roferindo, complet.am'iinte destituídos 
elo hygiene. . · . · · .. 

Si os illus&t•os -l'C/H'esetltnntes da ·Capital Pederal ·lJ.esl.a 
Casa são de opinião 'llUe a falta de dinllei.ro ··nos coí'ms muni
eipaes' o as· apr;1•turas .do Governo dlt União, neste mo1mmto. 
impedem que taes mrJllloramentos· sejam :feitos, não devem sfl 
esquecm· rJa inic'iativa -pat·tieuluJ·, .que,. mediante uma concessão 
r.ln Muriicipalidadc, muito póde fazer en1 hene:ricio do sanea-
mento da.quolle logar. · · 
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' Hespondendo a apartes diz que taes concessões 10ão s·e 
podem i'azet• sem liçenoa do Congresso. E porque não se ·h a de 
doar··esses terrenos ú Prefeitura Municipal, evitando-se do umu 
,vez esse ,jogo de dizer .a !Governo Péuer.al .que p caso é com a 
\Prefeitura ti esta dizer que 6 com o Govet•no Federal~ Nesta 
duvida, deixa-se delevar a effeilo o mellhorurncnto de ha muito 
solicitado pela populacüo dos ibairros de Botafogo, Gavea e 

· Jardim Botanico. . 1 
' 

' Si estivesse t.mtando dos interesses . dos grandes Estados, 
com certeza ··a ül'ientução desta Casa seria outra. Mas ·os in
teresses que defende ·neste momento· não são menos ·respei- · 
taveis, pois do •que sr. trata é de levar á população operaria 
da lagôa, a esses desprotegidos da fortuna, ao ·menos, o consolo 
da bygiene, por meio ·da iniciativa particular, som que isto 
vcze ao crario municipal ou ao federal. · · 

Não ·se fazem obras porque não h a dinheiro. O dinheiro 
'é pouco para se mandar pagar essas empreitadas não exami
illadas, como a da Estrada do ilcnrro .de iS. Luiz a Ca.-::ias e outras; 

·o dinheiro é pouco para se dar 1.0.000:000$ ·á Noroeste-, im
~lortancia que ü Ooverno' J!'ederul não verti ,járnais; o dinheiro 
6 pouco para se fazerem outras eoncessões •que ·se não rocom
mendam. No emLanto, agora qu·~ BC pede -se.iam concedidos á 
Municipalidade os terrenos pantanosos da lagôa Rodrigo df.\ 
']!'reitus, afim de serem aterr·ados, 'cons~ruindo-se. alli bellas 
avenidas. dizem que não. . , 
· . Convida aos nobres reprnsentantes do Districto · ·Federal 

nosta Casa a comparccer·cm ú. Gavea, ·passando em frentn\ Fa
. brica de Teeidos Corcovado. Teriam então oecasião de vê·r () 
sentir aquillo ,que os proprios passageiros dos bonds soffrem. 
l~oderiam r.ntão dizer que o orndor tem ou não motivos !)ara 
soli.citar providencias ao Congresso para qufJ sejam concedidos 

· os terrenos. á Municipalidade afim de que o Consel'ho Muni
. t:ipal resolva sobre (llles. . 

Convida os nobres. representantes do Diskicto Federal, em 
· sua comparnhia, a fazerem uma excursão á Gn.vea afim de ve

rifieartlm o que alli exi~tc de perigoso á saude elos 1habitantes 
daqueUa .. região que estfto exposto~ ató a ··um constante e hor-
rível miío cheiro ! . . . . 

. iV:ae' ler a emenda, que é a seguinte: . 
Ainda respondendo ao· Sr. ~\!cindo Guanabara diz que é o · 

primeir.·o a far.eJ.\ ,ius~ica >t]uauclo diz ·CJlle o. governo municipal 
não tem meio~ phl'a levar avante este-melhoramento. Mas que 
impot•.tn. •qtw éllo não tenha, si lla a iniciativa particulnr )mra 
realizai-o'? .-

. · .Estiwú·, talver., errado, mas n sua intencão é que se en- · 
tregu~ esse ~ervico Íl i.nici~t.iva par~ic.ular, afim de dar o. pão 
a ma1s de cJnco ou se1s mtl. oporarws que ·podem ser ·empre
gados ·dtn•:mte este qnatl'icnnio no sorvit~o ele saneamento )1!l 
I,agóa Rodrigo de Freitas. 

' E' isto o qm deseJa, isto é, que se providencie. . 
No momento só se cogita ·do cortar o a fome· estCL .butendo 

\is L)Pl'tas c!a famllia brazj!eira. . ' 

'. ' 

' 

·•. 



' ' ~ 

701) ' t- ANNAES DO SENADO , . 

.Diz .que não se engana por.que quem tem fomo não res~ 
peita leis, não conhece autoridade. · 

. Estú certo .que si os· nobres Senadores da Capital JJ~ederal 
percorrerem os bairros compostos de populações .que para aqui 
mandaram SS. EEx., verão a miseria .que por elles vae. Acon
scl!Ja a percorrer a Gavea afim od'c ver a orphandade atirada 
ú miseria por falta de recursos e falta de .trabalho. Diz tambein. 
que a ini<liativa não é sua, mas dos engenlheiros rnunicipaes ., 
O trabalho é feito pelo ex-prefeito, c foi levado em mensagem 

. ao Conselho Municipal. A planta cstú feiía pelo Dr. Jeronymo 
· Coel·ho c uma commissão de engenheiros. · 

· Si falia em relacho a ·negooios do· Districto Federal é por
que elles não são politicos; .em negocios politicos não se en
volve porque só reconhece como chefe do partido o mesm·o 
(}hefe dos Srs. Senadores pelo Districto :b'ederal. . , 

Mas é uma · iniciativa ·a que tem direito como morador . 
· da.quelle bairro, como contribuinte, pedindo seu saneamento 
sem o Governo ,Federal e o IG'overno Municipal despenderem 
um vintem, pollque elles podem chamar COncurrl)'ncia publica 
e está certo, os capitaes particulares apparecerão. · · 

.Q dinoh'eiro e;x:iste; o ,que falta é confiança para negocios 
vm·dadeiramente uteis, quer aqui, •quer na capital dos Estados. 
O que existe é, a falta de con1'ianca nestas .concessões. Chamem 
concurrencia e dê-se o serviço a quem mais barato e inel•hó:c 
puder :fazer. .· · . , 

A outra emenda é l'elativa ás linhas telegraplhkas;'mns 
nesse sentido já existe uma outra que •não admitte"obras novas 
c impede que o G:ovemo leve avante as iniciadas; · 

Ha uma outra emenda sobre a Estrada de Ferro Noroestc.
Não sabe porque é eJJa··repellida, pois manda que o arrenda.: · · 
meu to se.ia .todo por concurrencia publica. Não sabe si ·.h a . 
intenção de ent1·egal-a aos ·mesmos ·,c,uo não poderam ·concluil-a. 

A Commissão de Finanças. estú ainda na obrigação de 'dizel' 
.alguma cousa a respeito, apczar de já se terem passado muitos 
mezes. · · · 

. Quala a razão por que não se sujeita á concurrencia. pu-
blica .essa estrada? ' · · . · • 
• · Ma!lda-se eliminar o art. i O, que diz que ·os ·contractos 
de aluguel de ·casa para o servico publico serão feitos· mediante 
concurrencia publiea. . ·· . · 

Qua.l a l'azão porque se manda elimihar ·esse artigo?· ~ 
.. Para ·o· iGIOverno pagar escandalosamente 45 :000$ annuaes 

·por um sobrado ·na rua do Ouvi dor, onde funcciona a 11.epar
t.ü;ão da Fiscàlizacão das Estradas de Ferro, que jú este.:ve· ria 
avenida Rio. Branco e na rua do Rosario. · · 

Determina-se tambem que se,ia eliminad'a a alinea 7•, do 
aJ:t. 2" que mandava dar os terrenos da União, não diiendo 
qual a-superl'icie, a. uma escola, direito 'a!Ms muito respeitado., 
~ensou •Que os terrenos ~ossen1 em Ipanema, pois se ofallava 
na rua Vieira Sou lo, mas verificou depois >CJUe se tratava do 
morro do Bcnaclo. ·· · · 

• 

., 
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Espem que o !Relator da Commissüo lhe informe, princi-
palmente !L respeito da área dos te~·renps pedidos.: . . 

•Termma promettendo vo!Lar a Lr1buna, depoJs de ouv1r 
o Relator a· respeito da emenda sobre a lagôa 'l~odrigo de 
F1·eiLas e então l'allar(t sobre os outros pontos do orçamento 
da Viar:ão. · 

" São approvados o art. 2" e os demais com as seguintes . . . 
E'MENDAS 

Ao arL. 2", substilt.:a-se o n. J, peio seguinte: a reorga
nizar, dentro . dás verbas votadas no presente areamento, a 
Seoretaria de Estado c os serviços a clla subordiotJados, ·con
servando, sup·primindo ou fundindo reparticões e lagares e re
vendo todos os regulamentos quo entrarão desde ~ogo em vigor 
arl re{e1'endum do. Congresso Nacional na j}arte em que exce
derem ;i compotencia do ·IPoder Executivo. · 

Quanto tí reforma dos serviços do Correio da Republica,. 
devená ser •conservado o pessa·al .das agencias de 2" classe, 
:quando elevadas á primeira ou especial; accumulando a agente 
c sua a.iudante as fuicções de tJhesoureira e fiel; respectiva
mente, sem outras remunerações -e 1'icando os respectivos au
xiliares equipa'rados aos praticantes de taes agencias. 

Ao mesmo artigo ·n •' VII..,- Supprima-se. 
~o 'mesmo artigo n. VIII- L<\<Ccresoente-se depois das pa-

lavras- aguas mineraes natumes: a palavra medicinaes. · 
O mais ·como estú.. . 
A omesíno artigo n. IX;_Supprima-se. 
Ao art. 2", n. X, accrescente-se; 
10s funcciQQarios efl'ectivos deste ministerio cujos cargos 

foram supprimidos ·por esta lei, serão addidos, com seus ven
. cimentos tí respectiva repartição ou terão exercício em outras, 
'ít ;juizo do Governo, até que, ocoorrendo vagas no .quadro i{~ 

· reduzi,do pela reforma a set· feita, vão sendo obrigatoriamente 
nelle aproveitados, abrindo o 1Govertro os necessarios creditos .. 
· Ao mesmo artigo n. XI- Supprima-se, ·por .haver auto-
rização mais ampla no n. L . 
. . Ao mesmo artigo n. XII _. Supprima.-se. , 

Ao mesmo artigo n. 1XIV- Depois das palavras "Rios o 
Canaes )) aocrescelJ.tc-se: 1nssim como o serviço de fiscaliza()ão · 
dos por• tos, :cujas obras estejam contruidas ou. contra(:tadas 
e o de conservação e dragagem a •quu so ·refere o art. 68 do 
ol'~\amento vigente. . 

O mais como está. 
Ao mesmo artigo n. XfX- Supprirna-se. 
AG mesmo artigo n. ~-Supprima-se. . 
!.:\:o·mesmo artigo n. XIXI- Supprima-se, por existir dis- · 

posição identica no n .• II. · · 
· . Ao mesmo 'artjgo n. ~XIV- Supp!1irna-so _o paragrapho ,; 

Ao mesmo aptrgo n. XXVI --;fSu~stitua-.sc ,Velo sL'IB'Uinto :1 
os empregados tltQlados e' os mw titulados que .yierom a s.or . 

•.. 

• 

' 

I 



-------
'l'02 / . AN:N4JCS DO SllNADO . 

· udmittidos no serviço das rcpa1·ti~ões e depimdencias deste mi
uisterio, da data desta lei em dia·ntc, serão domissiveis acl 
rmtum. ·· · · 

:Ao art. 3"- Supprirna-se. .. · '. 

!Ao art. 4.':- :Acerescente-se ü1. fine desde. já. 
~\o arL 5'- Supprima-se. 
Ao· art. !J"- Supprima-se, á vista da disposioão do, uu-

mero,XXVI, do art. ~·. · . · · · · · 
Ao ar~: W- Supprima-se; po1• estar incluso na autori-

zaoão de n. i, do art. 2•. · .. 
,A:o art. l G-'- Substitua-se pelo seguinte: l"ica o GovernQ · 

autor·izaudo a arrendar a Estrada de ]!,erro Oeste de :Minas e 
o serviço .de bonds olectricos para a cidade de Lavras. 
· Ao art. iu-' Supprima-sc. · · . . · . 

Não lla ccmvenioncia em eoarctar a acção do Governo na· 
invostiduz·a . dos cnrgo$ çlo adminisl.raclOl'CS dos . CorrHios' Pelo 

· l'egulainento cm vigor ,não está dlc impedido de designar,: 01n 
· 1Jommissão, funceionarios vostaes do tquadro . para cxei·cerem 

cargos de administi;adorcs, c cortanienl.c o :fará na ·maioria dos 
casos. lE.utr:etanto, alguina Yüz convirá ao servico publico que 
o Govemo use da J'acul:dade disereciouaria de eseolhm· para tacs · 
funecõos cidadãos estranhos 'ÚS repartições postaes. 

·J!'inalmentc, a· adopção do disposto no a1'.t. Hl,. no IUO'
mento, vespera de. um pleito a realizar-se em todo o paiz, 
poder.ia ·parecer um e;pedicnte partidario, o cjuc convem evitár 

Ondé convier: 
~rt. CorJtinunm·fazendo pártc do pessoal do. quadr;ci, 

os l'unceionarios constantes da tabella 8.- Repartição de Aguas 
.e .Obras l)ublicas -da Estrada de Ji'ei'r'o !Rio d'Ouro .. 

· . Oncte: convier: 
' 

Art. · E' i'i:Xada a cru anUa de 80:000$ para aluguel de 
·uma draga e gastos com o serviço de desobstrucção dos, cana.,.· 
letos da lagôa de A!'at·uama, nas in~mediações da cidade de 
.Cabo Frio e seu porlo de mar. 

' ) 
Onde convier: 
Art. J?ica o· Goveruo autorizado a . celebrar .accôrdo · 

com a Companhia Victoria a Minas para o 1'im <lc transferi:r.· 
J)at·a a Estrada de il<'err·o Central do Brazil o ramal de· Curra
·linhos a Diamantina, desde qne dessa oper·acüo resulto dimi;. ·. · · 
nuicão effectiva de o nus pal'a o ~rhcsouro. · ·· · · . · .. 

• São ro.ieitadas: as. emendas ns. :t,· 2, 3; · 4, li e 7,· ficando. 
;prejudica.da a de n. 5. . .·. ·· · . ·. • ' 

CONVENCÕllS DE AltBI'J'fiAMEWl'O 

Discussão uni~a da proposil)ão .da Gamara dos Deputados, 
11. 40, di} 1914; approvando a Convenção do·· ~trbitramento 
onlt•e ó .Brazil. e a Succia, assignnda cm Stockolmó, om H de 
pezembro .de 1909. · · · . · ·. 

·..tpprovad,a; :vae ser enviada á promulgação. 

\ 

,• 

' ... 

. ·. 

I 
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Discussão uuica da; ·Proposicão da Gamam dos Deputados, 
·n, 40 A, aj!prova-ndo a Convonr;ão de Arbritamento entre o 
;Brazil fJ a Dinamarca ~ssignnda. em Stockolmo. 

~\pprovadn.; vae ser· enviada á promulgar;ão. 

W~\1PIIO~LISSOS DA 13JHG,\DA l'OLICI.\L 

2" discussiío da proposi~ão da Gamara dos Deputados, 
r1 •. 75, ele 1914, .abrindo, pelo Ministerio do, Interior, o credito' 
de 232.:61.2$17::1, para ocr;urrer á solucão i:le eompr.omissoti da 
Brigada Policial. . 

' . 
Approvada. · 

~1.\'l'El\IAL l'AllA OS COitl\EIOS 

2" . diseussfto da proposici'ío da. Gamara do:; Deputados, 
n. 78, de 1!!1-:í, abrindo, pelo l\!Hlislerio da !Via(lftl), o ~redito 
de 900 :000$,.' supplemenl.ar á verba ~· da lei orcamentaria 
;v isente •. 

Approvada. 

CÍlEDI'l'O AO (MINJS'.I'EHIO DA PAZE!'<DA 

2" discussão da proposição da . Cumara dos Deputados, 
· n.- 90, de J 914, abrindo, pelo lllinistorio ·da ]'azenda, o credito 
. de !J7 :2!!9$45!), para restituic.ão aos .Srs. Luiz Hermanny o 
outros, em virtude de S!:!ntença judiciaria. 

Approvada. 
o 

\' 
CHED111(1 !'AliA A VILLA . 11AIUlCH.~L HEltMES 

2• discussão da proposição da C mil ara.· dos Deputados; 
n. !Ji, do.:f:9H:, abrindo, pelo i't!inister~o da AgL'iculLura, o cre
dito de 8:323$400, para orJcorrer a pagamentos relativos á :Villa 
·Pt•oletaria Marechal Hermes·. . · ,.. · , .. , , , . I 

.. · Approyada: 

O Sr. Pires Ferreira (pela ordem) re.qÚer, o o· Senado .con
cede; dispensa de intersticio para a. 3" discussão. 

I ' 

l>OLICIA DO DIS'l'fl!C'PO l'EDER.U, 

2• 'discussão . da proposiç~o da Camara dos Deputados, 
n. !)8, .de 19f.4·, abrindo, pelo Ministerio do Interior, o credito 
de 7ª5 :877$633, supplemcntar .. á verba Hi•- Q>oJioia do :D:is-
tr·icto .Federal...,.. da lei orcamentaria vigente. . · 

Apjlrovada. ,. 
' 

I 

,. 

· .. · 
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CltEDI'I10 AO "-HNIS1'JlllJO DA I'AZ'"'ND.\ 

~" discussão da proposi!.'.ãO da Cumaru dos Depul,ados, · · 
n. 100, de :1014, abrindo, pelo l\linistcrio da l?azenda, o uredito 

.. ode 2li :2·68$1 H, para pagamento ao Dr. Luiz Alves ·Ferreira, 
cm virtude do sentença Judiciaria. 

Appi·ovada. 

, CREDITO AO :\Il'NIS'l'ERIO '·DA FAZlliNDA 

.:2" discussão da proposição da Camara dos ·Deputados, 
11. :101, de :!!lH; abrindo, pelo Ministerio da J.~azuncla, o:m;edito 
do 5:000$, para occorrer ao pàgamento devido a Raymundo 
~1\~;~gusto iliaranhã'o, cm virtude descntcnca judiciaria. 

Encerrada. 

O Sr. Presidente- Nfto 'h a mais numero, vou manda!' 
proceder· ·Ú chamada,, 

11irocedendo-se á c·hamada veril'ica-se a ausencia dos Srs. A. 
Lemos, Jos6 Euzebio, Ribeiro Gonc.alvcs, ·.walfredo .• Leal. Huy 
llarbosá, Bernardino Monteiro, Moniz Freirn, Ado\pho Go1·do; 

• Leopoldo de Buhões e .. Victorino l\lonteiro (:10). · 

O Sr. Presidente~ Iiesponderam :í chamada apenas 25 
Srs. Senadores. Não •h à nun;Jero; :rica adiada a votação. 

CREDI~'O AO lVLINIS1'EIUO DA GUERllA 

2" discussão ·da proposição da Catnara dos Deputados, 
11. I 03,· de 19U., abrindo, P..elo 1\linist.nrio da Gu~rra, o .credito 
d~ 2. 502:470$225, supplementnr.:.'t verba 8" da l.Cl .or~amentat•Ja 
.v1gcnte. · 

,A:diuda a votacãb .. 

CREDI~10 AO MINIS'fElllO DA. VIAÇÃo' 

2•. disêu.ssão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. :10~, de 1014, abrindo, pelo Ministerio da Viação, os creditas 
de 260: 17-í$310, papel, e os de. 532:778$956, 10:752$845 c . 
5 :803$406, ouro, supplementares a diversas verbas. da lei o r- · 
camcntaria vigente. 

L>\:diuda a votação. • · · 

· CREDI~'O AO ~UNISTElllO DA VIAÇÃO 

2• discussão da· proposição da Gamara elos DepuLàdos, 
n. 105, de 19M, abrJndo, pelo. 1\Iinisterio ·da Viaoão. ·o credito 
de 86:515$280, para indemnizar ó Dr. Aristotclcs Gomos Ca-
laca .e D, Tbereza Bat•bosa. do (,)liveira, · 
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. · Vem á ·mesa, 6 lida, apoiada· e .posta, conjunotamente f)m 
, discussão com a proposição, a seguinte · · .· 

I, . ' 

' 
'· ' ,: I EMENDA: . 

'Onde se diz: 86:515$280, diga-se: ,-o :000$000.-Pires 
Ferreira. . 

Suspensa a discussão a~im ·de seio ouvida a Commissão de 
Finanças •. · · · . ·. · .... 

: CREDITO AO I.Ml!NISTERIO DA FAZENDA 

. . 2• . discussão da proposição da Ca'mara dos Iíeputados, 
n. 109, de 1914, brindo, pelo Ministerio da Guerra, ·o credito 
de i :52'7$004, para pagamento a Joaquim Augusto ·F-reire, es
oripturario da Alfandega do Rio· de Janeiro; 
. . . Adiada a ·:votação~ · . · · · . 

CREDITO .AO Ml!NJSTERIO DA GUERRA 
/ 

2• · discussão da proposição da C amara dos Deputados, 
n. 107, de 191-4' abrindo, pelo Miriisterio da Guerra, o credito 
de -1.500:000$, supplementar á verba 13• da l,ei orçamentaria 
vigente. . · . , 
· Adíada a :votação. · 

CREDITO AO !MINISTERIO. DA GUERRA. 

· 2' discussão da proposição da · Camara dos · Deputados, 
n. 108; d.e·. 19H, abrindo, pelo Ministerio da !Guerra, o credito 

, de 98:00.0$, supplementar á verba .13• -.Medicamentos --da lei 
orcamentaria vigente: · · · 
· · . ·Adiada a votação. 

. ' . . 
:: ·· · · MATERIAL BELLICO PARA O IMINISTERIO DA OUER~ 

2• discussão da prop:osicão da Camara dos Deputados, 
., n. ,'109, .de ·1914, abrindo pelo Ministerio da 1Guerra o ·credito 

· de: 6. líOO :000$, para pagamento a 'l{rup & Comp. e outros, 
, : por fornecimentos· feitos em virtude de contractos. '· 
• 1 Adiada a :votaç_ão. · · 

' " • . · CREDI'OOS AO MI~!STERIO DA MARIN:HA 
I ' , •, 

. . 

I 

2• discussão da proplosicão . da Camara: dos Deputados, 
n. HO, de 1914,. abrntd:o pelo Ministerio da Marinha,· os cre..: · . 

. ditos .Je 957:578$081, 2. 720 :758$712, 1. 164 :306$729, .. ; •.• ~ o' ' "' 

.f. 836:985$028 é 138:473$,190, supplementares. a diversas verbas ' 
da lei ·orçamentaria vigente. · -. 
: . Adiada a :votação. .. . . . .. .. . . . · ,j' • 
' . 'Vol. VIII ,45-

' 

' 

• 

I, 

. . ~ ... 

... 
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.O Sr. Presidente.- Estão esgotadas as ·materias .constantes 
da ordem do.dia.. ·. · · · · · . · .· 

Convoco os Srs: Senadóres para· ,uina sessão· nocturna, · "' 
hoje, ás 8 112, afim de. serem votadas as ma terias cuja dis-
cussão acaba Ide ser encerrada e di.scutidas outras que farão 
.,part.e .da ordem .. do dia dessa sessão.. . · . · · · · 

.Adio para amanhã, depois da sessão publica, a sessão·se~ . 
creta. que não pôde ser 'realizada hoje, por falta de . numero. · 

Para ordem dó dia da sessão nocturn51 des·igrio; . 

_ VotaÇão, em 2" discussão, da proposição ·da Camara dos 
Deputados, n, . 101, de 19:14, abrindo, pelo Ministerio da Fa
zenda, 0 credito tle 5:000$ para occorrer .no pagamento t'ev!do . 
. a naymundo Augusto Maranhão, em virtude de sentença judi-
.ciaria (incluida sem parecer);.· · · · 

Yotacão, . em :2,. discUJSsão, d!a pro:i:)(:isição ·da Camarà dos . 
Deputados, n. 110, de 1914, abrindo, pelo Ministerio da Mari
nha, os creditas. de ·957 :578$081, 2.720:758$712, 1.164:306$729, 
1.836:985$028 e 138:473$199, supplementaves a diversas ver
bas .da lei orçamentaria v.isente (incluída sem .parece~);· ... 

. · · Votação, ein 2' .discUJSsão, dia. propoàição dà ~iunara .dos 
·Deputados, n. 107, de 1914; abrindo, .Pelo Ministerio da .Guerra; 
0 credito de 1.500 :pOO$,. supplementar á, verba. 13• da Jei orça-
mentaria vigente (mcluida sem parecer); · . , . . , · 

I . 

Votação, em 2' dLscussão, ~a proposição da Camara dos 
· Deputados, h. 108, de f91!1, abrindo, pelo Ministerio da Guerra, 
·o c11ediLo de 98:000$, supplementar á .verba 13• ;.._ Medir.amen
tos- da lei orçamentaria vigentJe (incluida sem. pa1•ecer); . 

'· •· ' . ' .. . . . .' , . - . ' . ' ' ' ' 

Votação, em 2' discussão, dia proposição . da C::amara·. dos 
Deputados; n. 109, çle 191~, abrindo, peJo· Ministerio da Guerra, 
o credito de 6.500:000$ para pagamentos a Krupp & Comp.; e 
outros, ·por 'fornecimentos .feitos !)m virtude de contractos (in· 
cluida sem parecer); . .. 

·· · .. Votação; cm· 2• discussão, dia ~roposição da Camara dos 
Deputndos, n; 103, de 1914, áprindo, pelo Ministerio da Guerra, · , . 
o credito de 2.502:470$225, :supplementar á verba'8', da lei or._ 
çamentariâ vig.ente (incluida sem parecer); .. ·. ·. . · ·. · 

' . ' - ' ' 

Volacão, em 2• dLscussão, dia· proposiÇão da Camara doa 
Deputllld:Os, n. 104, 'ele 1914, abrindo, pelo Ministerio da Yiação, · 
os creditas de 260:174$310, papel, e o de 532::778$956, .. 
. 10 :752$845; e 5:803$406, ouro, supplemcntares· a diversas ver-. 
bas. da lei orçamentaria vigente· (incluida se'lli parecer) ; · 

'. ~ ·• • • • · · ' · • I · '• 
1 · · Votação, em 2' di-scussão, dia proposição da Ci.unara ·.dos· 

·· Deputado'!!, ·n. 106, de 191'4, abrindo; pelo Ministerio da .l!,azenda, 
• o credito de ~ :527$004, para paga~ento· ~·JoaqUIJ:ll :Aub~sto 

•' 

' ' 
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Freire, escripturario da Alfandega do Uio de Janeiro· (imlttida 
sem.pa.recer); . : ., .. 

· 3' discus~ão da proposicão· da Cam::tra ·dos Drput::.dos,· 
·. n. 98, de HH4, abrindo, pelo Ministerio do Interior, o l:i•E>dito. 

de ·785 :877$633, supplemcntar á verba 15" - Policia do Dis
tricto Federal - da lei orçamentaria vjgl:)nte (com parecer (a
vpravel da Oommissão ele F·inanças); 

' . . 
. · a• . diséussão da proposicão da Camara do~ DPpuMdos; 

n. !.00, de 1914·, abrindo, pelo Ministerio da Faz·enda, o r,'edito · 
de 26:268$114, para pagamento ao Dr. Luiz Alves .Ferreira, em 
virtude de senten~ia judiciaria (incluida sem pare,cer); . 

. · . a• discussão . da propos1cão da·. Camara dos DP.ptttados, 
n. 75, de !. 914, ábrindo, . pelo Ministerio do Interior, o nedito 
de .232: :6!.2$17a, para occorrer á solução de compromissos· da 
Brigada Policial (com parecer (avor.avel da Comm·issão de Fi~. 

• 

nanças).; · . , · 
. ~ . . . 

· · a• discussão da proposição da. Camara dos Deputados. · 
n. 78, de 1914, abrindo, pelo Ministerio da Viação; o credito · . 
de 90.0:000$ supplementar á verba ·2· da lei orçamentaria vi-
· gente· (incluida sem .parecer); · 

-. a• discussão da· proposi()ão da Camara dos Oepi1,t•ndos, 
. n. 90, de. 1914. aQrindo, pelo Mini&terio d~ Fazenda, o credito de 

97:299$450, para restituição nos Srs. Lmz Herm;wny e r.utros, 
em .virtude de sentença judiciaria (com parecer (avo.ravez·.dd 
Commis.ção de Finanças); '· 

· . a•. dischssão da . proposicão: da. Camara dos· Oepn~ados •. 
n; 91. de 19l4. abrindo,'I/elo Ministerio da Agricultura, o cre- . 
ditl) .. de. 8 :32a$.400, para· occorrer a pagamentos Telativos á 
Villa P.roletaria· Marechal HtJrmes (com parecer {avoravel da 
Commissão de ,li'inanças); · · · 

. 3' .. discussão da proposi•cão da. Camara dos Deputado~; 
n· •. 60, ·de ·!. 914, que manda· apprôvar, afim de que produza· o~ 
necessarios ef'feitos, o contracto. celebrado entre o Govet•no e a 

.. Companhia de Navegação Costeira 'par'a um serviço regular dt' 
· navegação baseado nas disposições do decrelo n. 10.176, de i6 
de abril do corrente anno (com pareceres (avo,raveis das Com-
missões de .Justiça e Legislação e de Finanças). · . · _ 

~. ' 

. · :2' . discussão .. da proposição da . Camara .aos Deputados, 
n .. 87, de 191'4, regulando a propriedade das mmas (com pare

. cer.es favoraveis das. Commissões de Justiça e Legislação e rla 
Finanraa) ; · 

'2'· discussão da proposicão da Cam'ara dos Deputados, , 
n. 98, de :1:914, t)_brindo, pelo l'lfinisterio .dá Fazendo., o credito . 
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do 502 :·21·0$765, para occorrer .ao pagamento das quantias que 
forem verificadas serem devidas aos ·herdeiros do almiranto \ 
Elisiario Barbosa, e outros, em_ vlrtude de sentença judiciaria 
(incluída sem parecer) ; · 

:2! discussão da proposição da Camara dos -Deputados, 
n. 53, de 1914, autorizando o Presidente da Republica. a abrir, 
pelo Ministerio da Fazenda um credito especial na importan
cia de 40:000$, para- ocor-rer á restituição,_ em. virtude do de
creto 'legislativo n. 2. 766, de 15 de 'janeiro do corrente anno; 
da nova fiança que prestou o thesourei-ro do papel-moeda da 
Caixa de Amortização, Antonio IB'.arbosa dos Santos; (incluída 
sem parecer) ;-o 

-· 3' discussão da proposioão da Cam~ra dos- Deputados, 
n. 74, de 19114, que abre, pelo Ministerio do Interior, o 'cre
dito_ de 999$996, para pagamento da gratificação a- que tem 
direito o tenent~-coronel do Corpo de Bombeiros Dr. Jósé 
Joaquim de Azevedo lBtrandão, como inspector sanitario- da · 
mesma corporação· ~om parecer_ (avoravel 'da cformtmissão de 
Finanças) · · · . · - · · · · · ;,. . . . 

2• discussão' da proposição da Camara · dos _ Dep~tados, 
n. 58, de 1914, que concede- a Alberto 'A vares de àze·vedo de 
Castro, ou á empre1.a que organizar, privilegio para a constru
ccão, uso e gozo de uma ~trada de fer.ro que, partindo. de 
Cuyabá, vé!JJha entroncar em Jangada .,u -S. José- do Rio PrP.tl> 
( corq. 'Parecere!f'> (avoraveis das Commissões _de ·Obras Publicas· 
e de Finanças); · - · . ' · ._ 

' . 
2•. discussão da propos1çao da Camara dos Deputados, 

n. 86, de' 1914, que manda eqnipara:r, para os effeitos da vi
taliciedade, 'o·s preparadores da Escola Polytechnica, nomea
dos na vigencia 'do codi·go de ensino de 1 de janeiro de 1901, 
aos das faculdades de medi c i na da Republica (com 1?arecer 
tavoravel ,da ,commissão de Justiçà e Leaislação); ' 

2• discussão da proposição ·da· Gamara 'dos Deputados, 
n. 67, de 191-4, que manda conservar, com os !dous escrivães, 
os ar,chivos dos respectivos ,cartorios· (com pareceres (avo
ravel da Commissão .de. Justira e Ledislação c o((er_ecend~ 
emendas dei de Finanças) ; · · • 

- ' . ' 
.2• discussão da proposição da Gamara ·dos Deputado>', 

·n. 81, ·de 19H,. que ·concede ao conservador de linhas da . 
· . Estrada de Ferro Central c)o Brazil José !Alves Ferrei•ra, um -

anno de Iicenca, com anono. integval da 'diaria, para tratar 
da sua saude (com parece.r- favoravel da· Commissão de Fi-
nanças); ,_ · · · · 

. 2• discussão da proposição da Camara dos · Deputados,·
n. 93, de 191,-1, concedendo o certificado de j;lngenheiro mi-

--
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litar nos alumnos que conclúirem o rcurso de engenharia mi
litar pelo regulamento de 1913 (con~ parecer (avoravet da 

. Commissão de Marinha e Guerra); ' · 

.2• discussão da proposição da Camara dos Deputado~. 
n. 94, de 1914, al.itCirizando o \P.residente da Republica a 
conceder ao Dr. !Antonio :Pedro Pimentel, inspector sanitario 

· da Di:rectoria Geral de Saude Publica; licença sem venci
mentos, por um anuo, a contar de 21 de fevereiro vindouro,. 
para tratamento de sua saude, onde lhe convier (com parecer 
tavoravel da Commissão de Finanças); 

2• discussão da próposicão da Camara dos Deputado~. 
11. 99, de 19f.í, abrindo, pelo Ministerio da Guerra, o credito 
de 6 :000$, para pagamento de vencimentos· a Agrippiniano 
Barros, professor .do extincto Arsenal de Guerra da Bahia 
.(inctuida sem parecer) • 

Levanta-sé a sessão tis 4 horas e 20 minutos. 
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