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C AMARA DOS DEPUrf ADOS 

-------~~-------

90a SESSÃO El\1 1 DE NOVEMBRO DE 19p;:; 

P;·csidc:ncu' dus S1:s . Pt~-Lila Guilr~.tXnie; (P1·c:sidcnte, Pereira L i ill CI (i'• Vice- Pre;iden.te} 
e PCiu la Guimm·,;es (P>·esidcntc) 
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gido, Sergio Saboia, Izidro Leite, Affonso 
Costa, J3ricio Filho, Esmeraldino BD.ndeira, 

O S :r . .l!. .. len~tt.l.· Gu.hua.l:~ãe.s 
(1" Secretf.ldo) }Jl'OCCllt< ~t lcittU'U. do seguinte 

• ~XPEDlt;;NTl': 
Oflicios: 

Cornelio da. Fonseca, Arthur OtlU.Jldo Ro- Do Ministerio <La .Tustica c Negocias Iute
dri" U6S Dor ia, Felislle!lo Freire, Dorrlinaos r i01'CS, de 2i de outubro findo, satisfazendo a. 
Gutma.r ã.as ~Neiva Prisco Pa.ra.izo · Gar7:ia -requisição desttt Cama.ra em oillcion. 2!6, do 
Pires, Sn.tyi~o Dias; Pinto Dantas, Alves Bar- 20 de setombro ~ltimo, t.leyolvendo o. reque
bosa, Bernal'(lo Horta More11•a Gomes Here- runento de Lucw. Lobo Ptmentel, VlUVa do 

. dia de Stt, Arnerico de JUbuquet•q:ue,' l~rioo ~ajOl' da. brigada policial Fra !lc!sco Cap.ilido 
Coelho, Pidelis r\lves, Galvão Baptista, cru- Pun~ntel , acompanhado da copw. da. m for
vello Co.valca.nti, Mauricio de Abreu Carlos maçao pr·estada pela commauda.nte da força 
Teixeira Brandão, ·FmnciscGI Veiga, 'viriato po.li~al dl) Dist r icto Fclleral sobre a de
Mu.sca.r<lnha.s Estavam Lobo, Bet·naL'do Mon- mtssa.o do mesmo oflicml. - · A quem fez a 
teiro. JosG BonifMio, Garlos Peixoto l~ilho, requisição. iA' Commissão de Coo.stituiç5.o c 
Da.vid Campista, Ctu·neh•o .de Rezende, Bueno Jnstiç:a .) 
de Pr~iva., Adalberto Ferraz, Henrique Su.llas, !Jo me,;mo Mini,;tel•io, de ao de ontu.bl'O 
CU.logeras, 'Moreira. da Silva , Francisco Ro- finclo, envütndo as. sognintes 

. meíro, ~bouça,s de Carva lho, Fernando 
)Cf.:Ni;AGE~S Prestes, Ferreira Braga; Pa.Uliuo· 0.'\l'los, Al

varo de Ca.t•va.lho, Hermenegildo de Mot•aes, 
.Ca.rlos ca.va.lcu.nti, Carvalho Chaves, Pai.lla. Sr~ . membros elo Congrc~so Nn.cio.nal- Na. 
l1amos, Elizeu Ouilherme; Soares dG$ Santos, inclus;t exposição que, ~•compn.nha.dt~ de um 
) .J:arça.l E:>eobar, Ba.rbo.>a. Lima, V:espasiano pro,jecto relativo á. constl'llC~.ão do llabi-

. 'le. Albuquerq,uo, Diogo Fortuna e Homem de tações pop~,tlar:es, me dirigiu o Ministro da 
~rvalhp . .Justiça o Negocias Interiores, t rata-se d~ ur-
Abre~se ::1. sess'i(e. · · gente necess~da.~. c de·pt•umo~·er a..coust1•ucçã.o 

. . . . de ta.es lu~<bltaçues. · 
· E:__ li<ll~ e sem deba.te <~pp1•ova.da a: aata da• , Pal'<;_ceudo-mc que o assumpto . merece a. 
sessao·antecedentc,.. , .· a.ttonç1w tloCongl•os:;o~ucional, tenho a ho~a. · 

v~. vu 1 
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de submcttcr-lbo os referidos documen
tos. 

Rio do Ja11eiro, 30 de ontubro de HJO::i.
]i'ra,,cisi:i> de Paula Rod1·igiles Alves.-A' Com
missã.o de Fiua.nças. 

Srs. membros do Coogres;o Nacional-
. Tendo em considcraç,[o o qne ponderou o 

:Ministro da Ju~tk.a. e Negocies Interiores, na. 
e:<:posiçíi.ojunta., sobre a convcnicncia. de se
licitar a.o Conzrcsso Nacion<).l o credito ex
traordinal' it> dé 3:51){;$128, I>ara occorr er a.o 
pagamento dos \'CJlcimentos do ~ente ~e lo
gict\ do .Externato do t.}ymn~\SlO Naetona.l 
Ur. Vicente de Souza, nos pcrwdos de 14 de 
novembro tle 1U04 a 15 de março do 1 ~:05 c 
de 21 de _junho a :3 lie setembro do Nferído 
anno de 1905, em que esteve preso, em conso
quencia. do~ successos occorrido~ nesta. Ct~
pital em 14 de novembro do anno findo, sub
metto o ~tunpto á. vossa. consideraç.ã.o para 
que YOS digneis r esolver o que for mais a.ccr
tadu. 

Rio ,te ,J ;~neiro. 30 l\C outuln•o tle HJfi;}.
· Francisc()r/ePm~ta Rodl'!!fttes .-1/cc.<.-,\' Com· 
. missão de l'inan<,:;t:l. 

Req nq1•i mcnto~ : 
Do D1•. Antonio Angusto Ferrari, Y ice

dlrector do Hospital de S. Sebastião, 11edindo 
um a.nno dcliconça. para apet'feiçoar os SCtts 
estudo.> de pa,rasytología o m<aJj_cin<L t1•opical 
na lnglaterra.-A' .Commissã:.e Petições o 
Podot•cs. 

De Fr~~ncisco Maria.no de Agnia r. direct.o1• 
do :~· districto sa.nita.r io mar"itimo, pedílidrJ 
um :\Uno de licença,. pal'<\ tr<lt;omento de sua 
sa.udc.- A' Com missão d!l Petições o Po
deres. 

.... Dos a11xiliarcs !le oscripm d:.~ .listrada de 
.· Ferro. Gentl'al do Bmzíl, p:dimlo elevação 
.. dos seus vencimentos.- A' Oo ul!lltss.:'\o tlc 

'Fi.o!l.OÇl1.S • . 

I<:' lido e .vae a. imprimir. pa.r:t ontra.r -nà. 
ordem· tios tra.ln.otllO:s, o so~u.itttc 

P.\.R l·X:El-t. 

N. 42 - l!H.i 

Beeoalwco Deputado pvlo ;}" dis/.l'iclo do I!::: lado 
ele Pe,·naml;uco o D1·. l!<lmingos ele Sotl:;a 
La•io Grm.çal'!Jes · 

· · A' CorilmisSão de Petiç.oo~ c Poderes foram 
· · !ll'OSentes as a.ct:~s das eluicôos que se effe~ 
_. ctuM·a.m a 24 de setémbro ultimo, no 5• dis
trict? do l%t1do de Pernu.mbuc<>, p<tra prc
enç_hnnonto da. vaga o:dstente na respectiv<~ 

. ·rcpi•asení.aç.ã.o, em virtude . da !'enuncia do 
· ~r .. Elpidio du Abreu o Lim.a F'igneil'edo. 

Foi.tambem presente um telegramina. da. 
junta. apuradora., certífica.lido sm· o candi
dato diplomado o unico qu e recebou s uf-
fragios. · 

Gon vocada a. Co11nnis~ão para tra ta.r da 
dita eleição, e ra11nida no dia designa do, r c
elamação ou contesta~·ã.o a lguma foi offure-· 
cida. contra o processo eleitoral, o que aH;t:i, 
ta.mbernnão se encontra nas a.uthontica~ . 

g como não foi igualmente offorecido pl'o
testo perante a Commissã.o o as actas gua:r-· 
da.m as tbrmalida.des legacs, accttsa.ndo que 
u camliuato D1·. Domingos do Souza Leão 
tionçal1•es olJteve 9.53.'> votos, ~ de parecer: 

1 o, quo sejam a:pprovadas :~s eleições rLue 
stneallt.aramno dia 24 de setembro do 1905,. 
no 5o distric~o do ~stado de Per.ou.mbuco ; 

2" 1 que seja reconhecido e proclamado 
Deputado pelo Estado de Pernambuco o Dr. 
!Jomingo:~ de Sou:t.a Leão Gon~alves . 

Sala. d<1.S Commíssõcs, :31 de outubro íle· 
1905.- Ga/.vito B a]Jlisla. presidente iutorino. 
- J1Jelcit.l'i!1s .~Im-io de ·'"' Prei1·e, r clll.tor.
Hoy de S otr::a.-H1•sc'Jio t.le .t111dl·t.rf.i,:.- li'eli;c 
fi U.SJ'>f.1.;· .- Om·lo:; d e Xo,;•ws •. 

Fi e<~ svl:re :t. mc~a, at~ ultm·iol' llclihcrn.
ç.1i.o, o ~cgni11Ül 

PROJECTO 

O Congr e.;so Nacional: 
Consitlet•U.ndo quo o Mu.,.eu Nacional !.lo Il.io 

U.o Janeiro, iocoutesta;vclmentc a.intla. o pri-
moh·o do. Amet·ica. do Sul, ~~lêm do conserva1· 
em p )rmMtentc e util exposiçã.o, <i u:pl'ecia.
ção de mtcionaes e (le estrangeiros, valio
;üssima.s coUecções de amostras das nossas 
variadll.s l'irtnezaa natura.os, estuda. c r esolve, 
em se11s lltboratorios de a.na.lysos, muitos 
problemM de gl'ande intel'essc p al"(t tt scicn
cia. uoiv.ersal e ·nã.o menor a.proYeitamonto 
p<tt'a a hum<\nídt~dc ; 

Consíde1•ando que um instituto dessa. espe.
cie, em constante correspo.odencia com con
gencr es de todo mundo,)nclusive pela per
muta da r evista. scientillcü. que publica, . só 
1JOderi1 mant er- se, prosper::w e con,;olida.I' 
seus credites si provido estiver. tlo pessoal 
apto para dirigil-o ; 

Considel·amlo q tle emitlCntes· scioutistas, de 
g1•andc St\l;m• nas sciencias nu.tu1•aes, com 
suu. actividade uutr'ora. a.:pplica.tla o.o J?l'O
gresso desse instituto, do mesmo se afasta
rú.m pela, e~iguidade dos vencim~atos que· 
percebiam, passando a.tguns a vencel', . em 
out1-as commíssões, valltagens extraordma· · 
rh•mente superiores â.,; que a Ui venciam 
dcs~rção esta. ~u~ muita. lJl'Cjndlcou ,a repu
tacao e as cond1çoes do a:u stencla desgo os~
betecimouto, e que, em época. não muito dls
tal).te, fatalmente o ttrrast11rá. ú. dec.mdoncin.,. 
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si contra a. continuação do mal, não fo\' 
opposto l'Cmcdio etlicaz ; 

Consídera.ndo que, com a trausferencia do 
tuusou pu.1'a, a. a.n~iga. Quinta da Boa. Vista., 
os encargo~ da; sua direcção ficat·~m, sem 
vantagens co mpen~;\dor,~s. a.ccroscido > tlaq uel
les que süo inherentus á adminL~kação do 
parque, <lo horto b~ttLnico e do L1boratorio 
de biologh; 

Considcramlo que, no numero !la; pro\·i
dcncias reconhcciuas Ul'g,'ntes, a.conselhatia~ 
pela prat ic~t em beneficio dos creditos desse 
estabolccimeato, ligura, [t reforma do seu 
regulamcllto no~ pontos indic<J.dO.l no pro
jacto inr1•a. ; 

Resolro: 
Art. l. o Fiea. o Poder l•;xecutivo autori

zado a ruvor o regulamento do Museu Na.cio
n<Ll elo Rio ;(e J<mciro, irnprimindo-lbc as 
seguintes modifice~ções : · 

L Rc~t:tlJe!ecendo, J:><.tr<t o fim du turtlill' 
ma.i;:; fitei! o ~·u~mcnt;.) da,:,; c:ollucç:õcs do 12m-

seu, os dous logares de llaturalistas viajantes, 
recentemente exiinctos ; 

U. Tornando extensivo ao pessoal technico 
o dever do cmprehender excursões scienti
fic<~.s sempre c1ue estas !orem convcnientns 
ao mus·.m; 

IU. Tornando ob1•iga.torias, em épocas qnc 
o rnc:mla.mento detm•minará, conterencias 
p:tblilias, que deverão sér realizadas. pelos 
professores e !\ssistentcs, como processo de 
mst1•ucção popular, e uc propaganda das 
riquezas na.turaes do pa.iz ; 

IV. Pe1·mittindo que, pat•;), o serviço do 
musetl, o contru.cto üe profissiomtes compe· 
tentos tambe:n comprcnenua profis>ionaes 
estrangeil'oS. 

Art. 2. 0 O; vencimentos do pessoal do 
museu serão os consta.ntes uas tabella.s a.n· 
nexas. 

Art. 3.• Re\'Oga.m-se as disposições em 
contrario. 

S.>l<~ 1<tS se~~li c~. 3 i do outubl'o ele 1905.-·. 
Leile JUbei1·o. 

'l'abe!las re.ferida.s no projecto n. 

Pt~s:-;oAr.J ORD&:-!ADO 

I directol' .................•. ; • 9:600~ 
4 prot"es~ores .................. 5:000$ 
4 assistentes ..... , ........... · .. 4:000$ 
2 naturu.list,a,s v ia.ja.ntes •..•••. 4:00ll$ 
1 bi bliotboua.1'io •....•..•..•.•• ;~:600$ 
1 SCCl'CtUl'ÍO ........... ·• , , ., •• , 3:1'100$ 
5 prepa.raJoros •. , •..•.•....••• 2:400$ 
I }IOl'teiro .....••. , .•...•..... 1:800$ 
1 jardineiro-chefe .••........•• .. ......... 
l CO!lÜõlUO ...... , ............ , L :200$ 

Total. ...... ~ ~ ........ 
li 

l'~~;;S.OA!, DE NOMEAÇÃO DO D!RllCl'OR 

2 guu.rd.~s •....•.. , .•.•....••.•..•••.... •• · · · · · 
7 suJ·ventes ..•.•.............•....•.. : ••.. , ... . 

20 ·tr·:;baltBdoPeS ............... : ............... ·. 

GR.A.TlF!CAÇÃO TOTAL 

3:600$ 13:200$ 
2:400l? 8:400$ 
2:000~ B:OOOt 
2:000, 6:000. 
1:200$ 4:800* 
1:.\lOO$ 4:80:!$ 
1 :200~ :~:üOQS 
l :200$ 3:000~ .... , .... ~ 3:000$ 

üOO$ 1:800$ 

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

DIAl~IA . GllA'l'll'ICAÇÃ.O 

I :500$ 

Sala J.a~ ~e~sões, :H tie outubro du 1905.-Leite Ri~ei1·o. 

DESPEZA.. 

13:20~ 33:60 . 
24:000,, 
12:000~ 
4:soo:r 
4:800~ 

18:00~ 3:00 
:~:000,' 
l :SOO$. 

-----
118:200$· 

DESPEZA .. 

3:000$: 
7:6!:i5$ 

2•1:000$ 

34:665$. 

o S•·· P1·esid~nt>e'--:Não h;~ ora
dote.,; iusc~·ipto3, Si nenhum Sr. De1iutado 
quer usa.r da pala.vra (pausa), pass;He ú 

das ma.terias indicatlt~s n1~ orLlem do dia, 
J>i.iossa·sc á ma.teria. em discussão. 

ordem do dia. · 

ORDEM· DO DIA 

. O S:~.•. Presiden·te-Nã.o havendo 
. numo1•o legal pt~m so procodor ás votações 

PRI.:VIEIRA p,ütT~ DA ORDE~I DO DIA 

E' annunciad<t a coutinução da 2" disctt.~são 
do projecto n. 2l0, de 1905, appl'ovanrlo os 
estatutos do Banco doBmzil, el<l.bori\dos peJ,a. · 
<lssembléa geral dos a.cciD:iista.s do Banco da. .. 
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~epublic:J. do· Brazil nas sessões de 29 de: 'banco reorga.uizado, encontra•se [~ pa". 47 
Jlllho a.~) <lc a.gost? do· corrente, a.nno coD,l.; . <~ r·;eguinte apreciação : « O' B&nco do .lira.zil' 
omcndas: rlo Sr. Et'!CO Coclh~;voto em sopd-· .(p·l·imcü·o banco, o qv-e ttasccu rio al:::cm! ·rto 
rado•e emendas· do SI'. Ga-leao Carvalho.!. otii'Lfb1·o de 1808). nos. 18 a unos do sua oxis-

tencia. di~tribuin divitlenllos de I2,iH 0/o pól' 
O Sr. P:~.·esiden:tc-Tcm a palt~Vl'll. aunp e_. dJssolvld<L a assocütção, receberam os 

o S1· . 13arb os a Lima.. , accJO!llstt~ rmü~ de 8() • f o do valor de :m~ 
acçõcs» . · 

O Sr. Barbosa Liu1a. (') - Sr. Agora,:.to pretender-se rcor-ganiW.l' o a.ctno.l. 
Presi.dente, um pensamento intellig011.Ü~- Bp.n~o <l<L Ropubli~?.t, ver-ifica-se que seo.s a o
mente formulado por Hora.ce Sa.y é moti-vo ewmst<.t_:; recebm:a.u_, quando muito, 27$800 ·· 
par~ rccncctar as corJ.SiJcra~õcs que cn vinha por. ~cça~dc 200$, 1sto ê, 13,9 %, ou, com o.s 
fazen.llo, a pro:posito do :prl!jecto, e m ~ob<\te, llomlicao~oes otiicía.es, so elcv;t al'titiciosa.
~uaodo o a.deant:.~do <l a_ hoea me obt·lgOu _:~ ment e a.qnelle tota.l de 13 mil e t.autos <'.On
mterrom:per as d1geessu~..l! em que me ll<1.v1a. tos, que se lê no balan,.o feito -pela pdmoil'<~ 
de n.lgmno. sorte t t•a.ns,.-m,do. commissão de a.ccionistas, a 2.~ mil e ilui-

Hot·a.co Sa.y ,. no livro bem conhecido que uhentps contos, e receberão 45~ po1· acç·.i\o. ou 
e.~crev-cu-, liístoriaudo <t<: l!OlaÇoes conuner- ·sejam 22 5/10 % , o que estti. niuito longe ·dos 
cu1.<:-s entro a. .!:':r anr.a e o Bra.zil, di7., n. pl'O- :SQ% quercc~bel~<~.m por occasião da. liquida
-po.~Ito da qucstao de bancos : .çao do-prun01ro Banco do Bra.zil os a ccionista.s 
· e Los banques penvent pl'ocuror écouomie :desse instituto }J<"'.UCD.rio, t \<lo, entret~t~. 
sm· l'emploi eles métanx précicux <iUÍ .ser- como um dos mats de.'lac!ed.ltaclos que ,Ja. ~t
Ycnt (Le· monna.ie: passé cel:.t ellcs n'auo-m en- :vemos entt•e os csta.bclectmetlt1Js de credito 
tont -pas la m<~~se [lcs c;;pita,~x ; mais }lar lo u.mp;u•u.do_s :pelo cha.mado prestigio uíllcial. 
crédit ellcs molJilisent ii. l'cxtremo, s'il est .. Ha . accw~Jstas d~ ILet.uD.~ bai!cu q1LC pen~ 
:permis de 8'cxprimer a.ins i, los capitaux sa-1:1 l(~e seruL possivol, s :ln<~. m~.>mo um de
exlsta.nts, ct íbnt que ce;; capit aux, inces- ver p,Lr:a o Governo, ((UO o adtmntst:ou du
samment pr~tés et rendus, peuvcnt ~ervir 11 rante ~m:? annos, dM' :\cada. acça.o nma. 
tous !os besoms. Pour que ces heurou;t rc· quot!lo couespomlente a SO 0 /o de se~ val or 
sultats se soutiennent, u fa.ut que la con- nomu1:1l,e que. clwga.m ~\ essa conolusa.o, dis~ 
ftane· dans les ba.nques ne puisse pas être ontem as cund1çoes_ Bl!l que ~~ _fez o balanço 
a.ltérée ; il fa.ut donc qn'ellos soient llorii des :a carg-o d;l tO!Jlmlssao I!resrdulu. pelo Sr . 
a.~teints il'~m gou'Vel'ner~<mt a.bsolu et spo- oo~~~~ ~~ L< t~ue.tredo, coteJando-o . com ? ba
hateur : 1l f a ut en me mo temps fn1-nchise lançJ i Cito. em 31 de o.utubr_!! ele 1~(!0. q uaudo 
dans l ' ttlhninistration des banques í·onti•ô:le o banco fo i entl'e~lte <~ gestau olilcm.l. 
éclairé et efficace de li!. part du pubiÍc. , Com eJfeito, u!z o .uni~ . relatorio do 
. C'est ~urtout la maison d'uue banque do B~co <la _Ropubh~, d1st~·Jbutdo _d~1·aote o 

c1rcu!atw~ r1ui _dcvrait être de verre, pour ~u~nqucn,nw ~e gesta.o offi~1a.J. eredit;Jd~pelos 
([Ue l on put von• à. toute hem•o sa positión Sr": Custod1o de Al~etdo. Ma.~a~h!l-es e 
réelle. Certcs, Ia baurt ue de Rio de J<Ll1Círo Ra.s nn~ndo il? ~u.;;tro l-Iaw. que, ao InlCial'em 
n!eta.it pla.c~e dans aucune de ces conditions a gcstito otilcml , levanta.ru.m um balanço 
et: sa. cr~a.tion a étê une calamité IXJUr le co~1pleto do a.etivo e passivo tiesse esta.be
nays. ~ lcc1mento, tomara m os valore:; com que 
~ Far.o minha.s principalmente estas ultima.s figui•a.vam ?S diversos titulo.;; de cifoitos 
palavras da Hora.ce Sa.y e tl'(LDSporto-a~ de _comm~rcw consta.nte~ da. ca.1•tcira dess.e 
paro. o ba.nco que se preten1to orgu.nizar, estahel_e•a mento, e fiz:<:ra.m gr;urdes o,lKt tt
a;credlta.ndo quo clle continuar;t .1 der na mantos nesses_ valore~ ; em alguns tl.zera.m 
phrase de Horace Stty, uma vet'~-·~·i~iJ·a. cala- l a.rgt\S d.educç:oes, e <L certos Olltl'OS, ainda 

. midade pa.ra. 0 paiz. t[UB potwos, não uttribuiram va.lol' a lgum. 
Essr. conceito era, entretanto formuttt[lO .l~lste btüanoo assim feito com todu.s as 

em relat;ão a um banco 0 nrirneh·o banco do la.rgikS ~letlucçõos conduziu os dous dü•ectores 
B:r~u que, todavia, se liqllidou em con- a, W~'!Llllbl'()Jll o ex.cc:;so d~ o.ctlvo sobre . o 
d1çoes para. os seus a.ccionista.s IJem malho- pass1vo, , o saldo quo entao se enoontl'ava 

.- r·19s do que <\quellas que 0 actual Banco da em lü ~~~ c tantos conto.> de réis . . 
. }toP.ub~ica tem p1•oporciona.do . attí hoje a:os ~dmuHstr'!'da.s <lura;tte cinco ~unos _por 
· ·: acc10mstas respectivas. · · · ~es to1•es oíllcw.cs, na.o so u. cal"totra. anttga., 
<· .. Assim, ~a.~ P.ropria introducçúo · elo l'elaio- u._ q u~l . se reFere o.~te e:d culo, ma~ 11inda. a 
· r~o : do Mlntsoorio da Fazondu,, .no tlm da. C')ol'ton_a nova.,on~o o quo faz ~ vozes de c~
qu~~ se lee~ os estatutos pr opostos para. 0 plta.l ~:.to os supp~1m~tos olflc1a.es, os 10 mtl 
· · conto, quo, dos 2;J rrul quo nós autorixa.mos 
·•( , B. d · · em -pa-pel, o Governo mundou pa.l'a. a.Cartoi-
. . -~~ •te i seu~- não foi rovuto peJo-orador. .ra úo·descontos o 1 milhão stcrlino em ouro 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2710512015 13:01 + Página 9 de 38 

SESSÃO EM 1 DE NOVEMBRO .DE 1905 5 

e nuis a. conta conente que, no balanço de Em primeiro logar, pt\rece que ha eqni
~etembr·o ultimo, figura com li mil e tantos voco na mensagem que acompanha. os os
contos de réis; administrado .pelos gestores tll.iutos, pois (iU!l eUa se refere <L est.-.tutos 
officiacs o ba.nco, nessas condições, verifica- organizados em assembléa · gm•al de· Meio~ 
se qno, passados os cinco annos, a.pezar de nistas, em 29 dr~ julho o 9 do agosto. A 
todos os soceonos, a commissão nomeada ultiJntt a~sembléa foi em setembro ; mas 
pelos accionist.ts achou que os HJ mil e tan- isto nií,o tem ímportt\nch>, e aJ)Clli.1S as~i
tos conto3 de réis tinham ficado reduzidos .a gnalo, sem commellmrio algum, 
13 mil contos. Qttor isto rlizer: :feitas todas. o art. 1• do.~ estatutos diz que o Governo, 
as reducções no activo elo 'banco. em uma pagando, nos termo:; da lei, as inscripç,ões 
cpoca, em mmt hora de la·i~e extrema com não resgatadàs ainda, tl'a.nsferirü o activo do 
grande numero ele titnlos ueprccía.dos pel<~. B[l.nco da Repnblica do Brazil em liqnídaç•ão 
propria. crise, pela }Jressão do momento, a.l- ao Banco do Brazil, que(, o novo. 
guns com depreciações exaggerada.s-titttlos De modo que o banco novo vn.e receber 
da divida publiC<1lta União,apolice~ da rli vida para üJ.wr :parte do S<lu activo o activo do 
pu.hlica dos .l•:sta.dDs, conta~ conentes com o Banco da Republica. do~ E~ta!los Unidos ·do 
Thesouro do a.lguus Estado.~, ou, pelo monos, Brazll, isto é,aquelht som ma enorme e varite~ 
conta. corrento com um gsta.do, eom muni- gadi~sim<o rlo títulos de todos os feitios o va,· 
cipalldades-<lc'pl·eciados todos esses tit11los, rmç.ões. de va.lore; de todas as cotações. 
par·ucia que U!l1[~ gestão i.trtelligente lcvttrht Prolonga-se a euxurra.d.a. 
a salvar ao menos e.,sos 19 mil contos. o novo estallelccimen.to tem um postigo, 

As I'edncçõe8 ,j<1 iüütãQ sido feitas, das um vol'leiluuru por anue passtL para o seu 
maiores; prolo11gando-se, pois, a administra- 11ctivo to.la a. e11xurrad11. do a.ntígo banco. 
ção !lOl' cinco annos, parecia que, no fim O Srt. CALOGERAS- M<tS devidamente ava-
desso per·iodu, se ch.eg:~rü~ a su.ll'<n' ao meuos liauo. 
os 19 mil e tantos contos. 

Como 1.i qno nã.o se salvaram os~es l!J mi. O SR. UA.RROSA. I.liliA- Bem, 1Jat•ei <tqul 
e tantos contos 1.lc réis, tliz-nos, Rinda que para cllegar a est<t p~rte. 
]Jer stmwu• caJíiln, o r~cciollist;~ que, na a~sem- O Govet'no, dllpois (\e nu.gal.' u,:; itl,ci'i'pções, 
bl1!:J, de :~ l d.e ,julho ultimo, se lez orgão d1~s isto é, dct:Jois dn dtH' :J::; ,000 cont:J3, para 
reclama</óe.~ gemes dos ~eus colloga:s e quo p:tgal' ao.~ credm·os do Banco da. R.epuhlic<t, 
ma.is tarde foi por esses non'loatlo [Jl'esiden- tr<~nsl'erc u twl,ivo tb B<Lnco do Brazil, em Ji. 
te da 2" commi,;.Jí.o que se roi entender com ltUid<M;ií.o, <.~.o novo b<~nco. VrLmo.~ ter u se
o Minist.t•o da. t;·a~onda? ltofiro-mc uu S1•. Sil- guintc: conl;·,L lL!1tlga., cmlt:L nova c conta. 
va Porto. novíssima. 

O SP, Silva Ptwto <tccnsott a gcstií.o ofllcial o sr~. Bmcw Fn.JJo- L~ ' isto mesmo. 
de tc1• tlcsblll'nt:tllo o~ melhores títulos dtt 
cartoira da co11t:.L antiga, 1le ter vont!ido, O SR. BA.tuwsA. Lmt~.- A ob,:erva.ção ctue 
<tuttsi <[UC il1ccmliamlo, por assim t!ir.ct• _ e>COlt ve11tl.u aos oUws !lo mo 1t <llgno co !lega. 
titulos e propr•icdades - que seg-uramente (1'ef'e7'·imlo-se ao Sr. ()(1/ogcl'lls) vem me ayísa1· 
valiam muito m<üs do que a impor·~n.ncia do que fiz mnl em dt)ixar a r·ogm commum 
por qt1e fOl'n.m cedidos, de met\lodo. A di visão devia. ser hln~ria.. : 

Tm•ei occasião d<J me reler· ir daqui a lHmco thqlli rntr;t tr•á.s e daqni para dc:wtc. Da.q_ui 
a essas apolices. · pal'a trüs, o Banco d'.~ H.epll!Jlica, Jj~[Jido 

O que ô cel'to, Sr. Pr•esideute, é que n.s em cont<~ a.ntiga o Ct)Ut<~ w>v:.t; e 1.htql.ll p<tra. 
i11formaçües que temo~ s5.o unicu.mente estas: ·deattte o Banco do Br•a:.li I. 
de um l<tdo, est;e J•elatorio, de outl'o, n.s O ::i1t. DAvm vA~IPISTA- E' um instituto 
aUegações do a.ccíouir;t;aa que 1110 rolil'O. · novo. Accumul•~ clomctltos a,n~lgo~ a. que 

A gc.stii.o durou cinco anuos. Dut•antc es~os ~e ,j t[ltbm nQI'O~. 
cinco ltnnos !lera.m:se cs;,es pre,juizos c du- o Stt. IJAltllOSA LmA- .Junta-se uinllciro 
rante os outr·o~ nu.o sa.bcrno.> o que se deu. 
Entretanto, Sr. Pr•esidente, o Tllesom•o vae bom u. rlinlleiro ruim. 
ser accionistn. do antigo banco chrisma.uo O .Sn. DAvw CAMPISTA- Todo ~bom. 
com o nome novo; vae-sc l'econstruir o o s1{, BAunosA LmA - T1•:J.llfere-se o 
banco. a.cti\·o do Banco rlt~, Hepublicr~ em Iíquid;1ção. 

Que se vuo I·econstruir o banco, i8~0 é, 
que o novo banco não ~ ma.is quo um cdi· O S1~. nA.vm Ot..m~rs1',\. - Devidamente 
íicio construído sobre os. alicerce.'! e com 0 avaliatlo pelo seu justo valor. 
material do u.ntigo, prova-o o proprío re- O SJ.t. 13AnuosALrMA- Que é o a.ctivo -~ 
lato1•io que o Sr. Mírlistro do. l!'aílenda. nos São beo.s, ousob a..fórma,fle immoveis, umas 
enví_?u, acompanhando o projccto em dis- tan·tas fazendas, etc.; ou sob á fórrna de. ef
cussao. feitos commerciaes, títulos, valores, obrrga.,. 
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ções, etc.; ou sob a fórma dCl titulas publi-~ s~jam, pOI·tantó,. !12.500 acçõe.~ ou sejam 
.::os, avolices da União, dos Estados, etc. 22.500:000$, quota aliás muito engra•:ada. 
Transfere-se tudo isso,qtte vao fazer parte do que elles pagam. · 
a.ctivo do no'vo b01nr.o. Sã.o 20.000:000.~ ([UO pcht 01)Íllifí.q <lollcs 

O S11. DAYW C.uri.'JS'l'A- Tutlo htr1 é ava- V<lkm 13.500;00r>.S;i)()O! 
liado. .20.000:00~~ r•r,pi•esent:t nma sol'in dr~ pre-

O SR. BA!dlOSA LDrA- Tambem o antb;o 
foi avaliado. Quando tom:tmuscont:ttÜl. ges
tão do Banco dll. Rcpnblica, 1\zee<Hn uma 
avaliação c as doducç:ücs conveniente; : u.ya
líaram e :11 lO mil c'mtos. Ver·ificou-se qno 
essa avalíaç,ã.o n1i.o J>as:n do 13 mil c0rttos. 
Receio bem que essa :wn:liaçã.o rlü na mcsrmt 

·quanto a conta. antiga. 

.iuizos.IJela má ge8tão-sorie de prn,j níws de 
que o proprio Govnrnu e~M. cottvtmnido, 
til.nto MJSim qtW aind01 d:1 par ciD\:). rllai.s 
2.500::)00$000. 
~o B<~.tlco (\ ro~r.ovn~u.vci ao Til ·:<om\1 Fe

deral pela restitniç;i.o rln. sotnma. <ttlmwt::J.ua, 
paro. o pagamento dt>S iu~cripçõe.; n'i'í.u ros
g:ttadn,s, dando em cançào os bans, direitos 
e accõcs do activü do Bane;) da !1-epab!ica 
do Bra~il. flUe por nssc motivo 'flc<tnl sob a 
gestão exclusiy<\ i.lu JJroüde;lto d(J Han"o do 
Brazil até q11é sejn comp1et<~.rnentc l'n:~li%ada. 
a lW:ltitnição. » 

O Stt. ·DAVID C.!..m'Il'\TA- Ao conh·ario. 
Creio que os 13 mil contos llarão nuti~ de 2'J. 

0 Slt. EAlWOSA LDL\.- Entli.o não é SCl'io 
o !Jlle fez o Govorno. 

O SR. DAYll> CA~rPJSTA- Perdfi.o: eu não 
estou assegm•audo. · · 

O Sn. BAnJiosA LIMA - Eu estou com 
V. Ex. neste ponto. Ncs~e poato acccito o 
aparte para fazer meu. En acho que deve 
dar mais de 13.000 contos. O Governo con
corda ccim aquolla.commis~ilu de accionis·tu.s, 
em que houve pre-jni:r.o o por is~o o Governo 
entra. com 2.500 contos. W dinheiro com quo 
o Governo vac entt>ar ~wticuhLndo p;wcolla. 
por Pil.l'cella. 

Primeiro, liberta o banco ; depois temos 
13.500 contos-n.v:tlhl~;,ão dos prop1•i•>~ :wcio
nist.1s poJ.' intcl'medio th~ sua comrni~são, qtw 
diz isto: . 

«Fica valendo .20.000 conto.~». 
, E der.:rettt : v<~.lorb:a. o ca.l\\ Yalorir.a. esse 

ncorvo o tudo o mn.is. 
Os accionista.s dizem que valem 13.500 

contos ; mas eu, Governo, tleclaro (lue ptLra 
os offeitos dt\ nova u.valia<Jão Yétle 20.000 
contos. 

0 SR. DAVlD CAMP!STA-ESSf1 avaliacão se 
fuz strictamente pelo nünimo ; os proprio:; 
o.ccionistas reconhecem que esse mínimo 
póde ser elcva.d.o. 

O SR. BARBOSA LmA-J::n cston argumen
tando com as palavras do estr\tuto : 

«0 Governo tl·ansfcz'irá o acti v o do flanco d<~ 
Republict~ em liqui<hç:J_o, que o rceeherá, 
etc.» 

Vae mcebor o novo ostu.belecimonw 13 
mil conios por 20 mil contos em acções ; 
e como essa. carcína ofiicia.l (riso) não to
ni:fica. sull!cícntementc o famoso activo, 
arrumam-lhe por cima <lc~se~ 20,000:000$ 
com que se pl'ctendc valox•iza.r os 13.500:000$ 
do banco antigo- arl.'uma.m-lhe por cima 
2 .500:~ com qua o Governo contribue 
para .valori~ar as acções, isto é, para quo os 
acttliws.aecionístas tenham :po1•acçã.o 41/10; 

Paro aqui. 
Então, temos os bens direitos o a•:r:<:ies, d!.t 

activo do Banco do B1•azil-o tal material, 
toda aquella. ma.~~gada..,... sorvi;Hio do eau
cã.o para garantir a. restit ttiçã.o do ; ;;5. 001.} 
conto;; de inscripções. 

Ora, jft sn.bcmos o Cl'IC são es:stt., <":auc:ões, 
msas ga1•a.nt ias , essas fíanQ:\S de pes,oa 
muito abona(LO e ch:t,como vae sendo o !'{<lnco 
Llo Br·a.~il; em rcgt•a 110 1in1 de algum tom:po 
pc1•doa.-sc tudo o r;~comcça-se de novo. 

J<:ssa. (• a historia. tlo Banco do Bl'a.zil: sem
pl'e .POl'lloandÇJ e semprG mandando mais di
nhetl'O. 

O SR. Rooor.pno P,\Jxlo-~sso vem desde 
o pl'imeiro banco. 

O SR. B.umosA LI~rA-AgOl'lt, 11ct~ nisso ? 
Nilo, Senho1>, nu' auto1•ir.a.mos nma cousa. 
qun s:.~bemoso que t\ e u.utoriz<tmo~ t:tmbcm, 
de cambulhada, OIÜl'tl. cousa, qno nii,u sabe
mos o que é. H~t:L aqui: u.cuitan1o:-; t;omo 
ca\lç.ão essa mas~o. enorme, tpHl, twaliada 
com todas as dedu~'oos p .. ssiveis, 1levía dar 
Hl.O'.JO contos e só rlrm 13.000, e :to me~mo 
tempo autorizamos desde logo o Otwt;r·no u. 
convencionar ou tr.a. g;tra.ntü~ ; cp.tor dizct> 
o reghnen provisoi'Ío 6 aquelle em ([UC ti<Ut o 
novo estabelecimento, em!Ittanto pelo a.ctivo 
do antigo banco o Govel'no nã.u se paga dos 
35.000 contos. · 

l~sse regímen provisorio é q11e rcpl'e~enta. 
O emuoitem~nt UO banco 1111tígo $iQ1>l'C O HOV(); 
por ahi ú que engatam o banco a.lltíg.> e o 
novo. 

Nesse período o total desses bens l'OSponde 
pelos 35.000 contos. 

Mas o banco pôde ter uma criso ; 1\. 1)l'a.ça 
do Rio de Ja.nciro pôde tllr um pu.nico, e 
entãD deixamos desde logo o Gove1•no autori
zado a. a.cceital' qualquer outra ga.ra.ntia. 

«Cesso.rã, porém, este l'eghnen provi~orJo 
logG qne entre o GovM·1w e a directoria do 
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banco for convonciooa.do outra · garantia do 
debito.» 

.Já não estamos muito satisteitos com oss.1. 
g<trantia que, a ·meu ver nlio garante nwitn. 
cousn.-dcbcntm·os, acções, uma massa~Zada 
enorme rlo títulos-mas auto1•iza.mo!:s o-Go
verno a<tui a. trocn.l-a por outra. 

Qua.l sorá. essa outra ~ 
Gosf.;.tria. que os meus honrados collegas 

m e rlcssem um<L i<léa do que cUa scr·<i., r1ue 
mo tt·anqui1izasso a respeito tio modo como 
vão lú. tlcar esses 35.000:000$ uo Thesoaro. 

Será., por e:>omplo, n.lgnma operD.Çâo ma
gica., dccllimica. tlnn.nc::eil•a, dcsso.s que con
stam de descontos, redescontos, juros de 
tanto, etc., o o Governo dtí. quita.ç•ã.o dos 
35.000:000$ por 5.000:0008 em dinheiro!. .. 

Senhores, já tivemos cou:::a parecida; jâ 
tivemos uma operação <ill<l, npezar de todos 
os seus defeitos, lllC fez lcYu..nt.~r as mãQS 
para o céo. · 

O Brwco da. .H.epublic<~ vao viv9r para. seu 
la do como pndor, com .juizo on :;om c!le, e 
o. Thesouro v ive para. e<t. 

Esta. operação, q uc foi muito boa para o 
banco ~~para mim, sob ess3 unico <tspccto, 
ainda melhor pM'i.~ a. NtiQiiO, porque aras
tou o mcl110r ll·egtwz, ~'()Cebia do lmnco 
50 .00:1:000.~ em quitt~çiio th~ divi<ht do bn.nco 
dividida em qu;ts prestações, 2.'>.000 :000$ á 
vista. e 2;1.000:000$ om 1ctt ras de tres mer.cs, 
seis mezcs, ll mer.es e 24 mozcs. 

Dossrt primeim l)J•cstaçiio de · 25.000:000$, 
diz o roltttorlo que se pa.~a.ra.m doze mil c 
tanto.s contos ; os outros doze mil o to.n
tos contos etL nito sei si foram pagos, o os 
2S.OOO:OOO$ qnc clovia,m set• p:1gos nos ven
cimentos de~>'l>as letka .. ~ . aão sni si, pol' ;~com
mod<~~ã:> com o Governo, prvJIOrciomnam 
ensejo do se r eformarem a.s lottt•as . 

0 Sn. CALOGERAS dá llffi a.p:u•te. 
0 SR. DARBOSA LnrA- W O quo receio, 

q,uo entre em novas diHiculdades, e, por
tanto, que não p;~sse a 1'unccion;~r esta cla.u
sul\~ , pai·a. a. qua.l eu chamo a. attenção da 
-cama.ra. · 

A Cmnaro. veja. bom : para "'araotir os 
• 3ii.OOO:OOO$ crue Jlós, depois de c't1co a.nnos 
de tantos ra.vorcs, temos de pagar ao banco, 
'tlm nome du.s iucripções que o banco nlio 
resgatou, para garantir tudo isso, hn. o acti yo 
do banco antigo. 

Mas o Governo vae mais longe, e quer 
que nós lhe ilemus a.uto1·izaçã.o ampla, in
condicional, para que cllo substitua isto por 
q_ualquer outra cousa que ello chama ga
r antia, digo, qualquer outro arl'::mjo com o 
banco, outr11 garantia, ao debito. · 

Jo;u não sei qqal é. 
~;u já não n.eho que o tal a.ctivo do uanco 

'SOJa sullleiente para. garantir 35.000 coRtas .. 

W muito dinheiro llo Thesouro que cst:~ hi, 
segundo o balanço de ::!0 de setembro deste 
anuo. · 

Dezesete .mil contc8, de cont,u. corrente, 
quo niío t:.;m Yfll'!J:\ 110 <l.ctivo, que ftgm·:\ só 
no passivo do b<tuco, dívid:1 acth·a. <io Titc
SOUl'O . 

Dez mil conto;; pa.pel e um milhão steriino, 
que por signa.l, figuJ·<t de um modo muito 
engraçado ue;te hMaiH;t":, como Yeremos 
daqui a. pouco . 

O Sr~ . CAr.onERAS dri, um apnrte. 
O Sn . BAllHO:>A Lnu-V. Ex . salJe o qneé 

que cu vi ·~ Vi ne;;t{J 1·el;ttorio 900 milliura.s 
st.erlinas, que cstav1un no banco n:~,\< mesmn...o:: 
condlç~ em que esse milhão c~t;t U<l conta 
nova; <ts !JOO millihrm; e.•cri:ptum<las aqui a.o 
cambio de 12 .. 

Bem, vmnos a.ttcani;e. 
Pagina ii do rolv.torio dm; o.-:;t,tltut os : 
«Depois de oes>".ar o re)!imen provi~orio da. 

secç..'io dt'.. conta antiga.. o 1Ja.Ilco, consti
tuindo um l'nndo ospeciat com o prod ucf.9 das 
liquldaç.úe.~ que passarem das e<wteira. an
tigu. c empt•egaudo-o exclusi\'u.mente em 
upolices, ouro, d:L divida nacional , intm·na. 
OlL externa, 1l0tlerí~ mobHiz<tl- o expedindo 
v:~les, llll.llca. ínt'erioro.< ·~ lOil.~ , a pt•:uo niio 
mu.iol' de CiO dh~s . com o juro <1ne for con
vonciouallo, comta.uto q tte ·~ ~>ommo. total de 
t;1er,; vn,lc;; em cil'(l\tlaç:w, em moecht corrente 
<lo pa.iz, n uuca exceda. a oito doei mos do dito 
f urulo pcssm~l. scgnn·lo êL cot:tr.•'1i.O , nfi•> r.xce~ 
ucmlio uo Y<tlor nom im~ l ym·iHc:1do pelo Cou
sclilo Fi.~cal. » 

Quu.l é esoe rcgirncn provisol'io!. E' aquol
le durante o qnal o uanco ilca ,;oh :t adminh
tr<IÇiLo do Prc.o.:identc nomeado pelo OoYerno, 
T,>aru, pelo activo uo t.mti::o Banco d tt Rcpu
blica, pagar-se a. so1nmn. de ::ts.ooo contos de 
inscripçõe.~. 

Ve1•iliea.-se desde 1ogb qae esi,e regimen 
pmvisorio -póde cessar uma.nhi1, porque por 
ésta a.utorizaçfio que eu li ha pouco u Go
verno póde de;de o dia seguinte entrar em 
a.ccórdo com o banco par<t accei ttw outra. 
garantia . 

UM Su.. DJWU1'At>O dá um aparte 
O Stt. BARBOSA LnrA- Estas m obilizações 

me pa.roceram sempre a~ ma.trhwcllas da. 
chimica bancaria. Niío tenbo em toda a. his
tot·ia. da Rcpublica. notíci(l. de mobilização 
nenhuma. desse ltLstr'O ouro, destas a.polices 
om'o, qun nã.o acabe redundando c.m pl'ejuizo 
para o Thesouro. · · ·. 

lsto f(L7..-ln8 lembrar a SituaçãO UOS alle
mães, dos russos o dús inglezes, que não sei . 
por que razão é que mobilizam seus formi-. 
daveis depositas em ouro ; da. Alleman~. 
por exemplo,· com o seu ·estupendo e form1-
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davel thesouro de um bilhão,trcseutos e. nova passou a ser <~ontiga.,pois que preexistia. ~ 
·vinte e cinco milllões de francos, ·que e:>tá. na, é história pregressa.? 
fortaleza. de Spa.nda.u, c as formidaveis re- o SR . RonoLPno PAIXÃo- São tres baucos. 
servas ouro do B<tnco de Inglaterra. O Sn,. BARBosA' LrMA-Agl'Mieço o apar te 

O ~R. CALOGEltAS M1 um aparte. de v. Ex., q uc synthctízít hem o meu pensn.-
0 Sr. . BARnOSA LnrA - O proce.::so cu exa- monto. . . . _ 

mino da.. qui lla. pouco, por cmquanto estou Esta .. é a. pa.rtc dogma.tica,, a apreCI0.!:-<10 do 
mostrando os pontos em ligaçlio, os pontos mecan1smo ta.l qual est~ . 
em que o edificio novo ao arnal'r" no antigo, Agor a a parte theol'!ca . Tudo ~sso tem 
como é ~ue o edificio J!-OYo tent para aliem·- asseJ?tO e portanto o q':le e~t ;ro~t _dJZer pO~_e 
ce~ os ahcerces uo antigo. n.cCl•tn.ndo as mes- servn· de elemento de mteqnetaça.o na. hl:>· · 
mas <>ayetas. das commoilas, e entre essas tori<L das relações do Governo com a assem
gavetas levam muitas ca1•rcgada,s o cheias bléa dos accionistas ult imamente. 
dos mesmos titulo~ : . A primeira assembléa dos acciouistas no-

<~:Emq.ua.nto_ nã.? 1or conv~nc10nada outra moou .uma, coimuissão Jil&~<t exan~inat· sú a 
garantta ou h qmd.:1.do o delnt? ~o- banco a.o conta antigu..E&la commtsBao, pl'ellidida pelo 
Thesouro Fc<lcral, com <\ re.."t1tlnçao d~ sorr,t- sr. conde de Figueiredo, voltaudo ao ~cio 
m~ adea;.ntad;~ para o pag:u~ento das mscr~- da a ssembléa. rios accionistas, disse que 
pçoes nao resgatadlls, ~Dnao da. cont:1 antr- «<l,nalysou com cuidado cada .nma das verbas 
g a. · · .» . . dos balanços, com pulsou qocumentos, ouviu 

Qual é a cont<J. [l,Utlg<t? A ~on~a <1ntzga do a. honrada. directoria., consultou o illust1•e 
actua.l banco que se contr:•poe_ a conta nova, a.dvo<>ado incumbido das li(tuidações e nem 
qno na~<:Ou tlo a.ccm•do, dopou; de 1900, e a deixo"l1 ta.mlJern de atteu<ler i't.-; informações 
conta. antig<L do no':o e;~beleci~neuto, quando ·dos funcciona.rios que, acompanhando desde 

· contri\].)Osta ;~o Yel rw esJ;abe!eCimento .. • :umos a mat'clJa. üo8 negocios, 1)em os co-. 
O SH. CAr.oorm.A~ d:1. um a.p:n•tc. nhecem l>. 

o s1t. ·BAJwosA LmA-Aintla uã.o voto.mo:> .1\ntes de ir para dcante, vejü. a Camara um ostn.tutu {(C b!LilCO. N<L tLctmLl sitmv:ão que estes a;ccioní~tas, par;t saberem ([O d<>.s-
.. tino. do seu dinheiro, nomearam uma com-

no Banco ua Rcpublic:t 1~<• rum' conta. qtw se missão, que se mostrou tlio abelhll(la que 
cha rn:t cont:~ antig:t ; cstn. cont:~ quo se clw.- não se contentou com aquelles elementos de 
ma conÚ\. •~ntiga G a mcsmaq\lc figm1~ com informações para 08 qna.es constantemcut~ 
o nome de cont.a antig:~ tlo mesmo esta bale- a.p"el1a 0 nobre Deputado de Minn.s, o Sl'. 
cimento ? 1" • -

Então •~ cont;~ ;~ntl.t:u. do anti.a:o banco e Calogcl'as, não se contentou ess~• commlSSLIO 
'" com o cx~me de lmla.ncetos, com o exa.mc 

<'\.gora a cont··~ nova. do actnal 1><\nco ~ daquelles docmnentos que sfi() de lei, que de-
o SJ.t. CAr.o(:EnA.~ ll:l nm :l1X1l'to. vem sm• minist1•atlo$ aos :l.ccionist.as- balnn-
0 Slt, BAniiO<lA LDfA- A outra tambem ~os, invcnta.rios, etc . , etc. 

deve ser Hq uitl::1.da par a ~o pag:ü· a.« inseri- Não; a com missão que repr·esenta.vn. os :~c::-
pções. . ciuni.<>tas compulson documentos, :m<l.!yso1.l 

Nõ.o; parti. milll o qne ha 0 .isto: o m1ttgo com cuid:tr.lo ca:da um:t das verbas dos b<t
batlCO com U.enomin~tr;7io do cont<t antiga e IallÇOS, ouviu a honrada. dircctoria, etc., 
conta. nova. como lla pouco li. · ·-

0 SR. CALO:}c:RAs-V. J~x. està fazendo O JonUJ/. do Comme1·cio, acolUlÃ•nhando ó~ 
urna. conft.'>são . :passos de..c:sa commis:;ão no interva!lo Ci\\G 

o s B • h medeou cDtl' B a assembléa de jUlho e a de 
R. AR.BOSA . Li1JA- i'ffio sen or, está agosto .. assembléa de J"ulho em que a comaqui. 

missão foi nomeada e a de agosto em. qne 
O. SR. CALOGJmAs-Eu proüuei. :prestou eonta.s, disse que essa ctnmnissáo 
0 SR . BARI!OS,\. L lMA-A secção da COllta. apresentou-se no banco e foi bem recebidtt . 

antiga., nos esta.nws nos l'efe1•indo a nm es- Essa commisstio dos accionistMl conseguiu 
tabelecimento de gostã~ otlicial, cujos ba- o quo a. commissão da Can1ara, nomcad<l 
lancete~ r esam todos o mesmo; conta. antiga. aqui ha tempos, não consegtliu. 
ta.u , tt~.u , tau, couta nova i.'!to, isto, isto. A com missão da C<\m<tm, commissão de 

Tomemos o balancete o ve1•em os. inque1•ito nomeada pela. Ct1.mara., presti-
Diz-secoão de conto. antiga, Qual ê a giada pela. a.utoridade da Cnmam, tev eas 

conta. il.ntiga ?- E' aqllella que nos ultimos :po1•tas do banco fechadas.. . 
balancetes figura com · es~e nome ou tudo Essas port,as, que se a.brem para entrar ·di· 
qu_e .existe de antigo -no nov.o ba.nco, pois que nheiro comrnettido á ,nossa. gua.rda, .feoham- ··· 
ero.:f'elação ao novo _b::u~ço a. actual co~ta ·se para as com missões de inquerit(}. 
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Pois, senhores, com a, commissão de accio- difficilmentc se·.poderú. fazer, foi distribuido 
nistas nã.o se deu t~ me.~ma. cousa.. ha. cousa de a.lguus dias, de sorte que dellc 

. A cmumissão-diz o Jontal do Commercio Só podemos ler i!. penas a.lguns trechos . 
- « mostl'ava-se desejosa. de conhecer ~~ S~ja , porém, como for, r eat ando, a. v er -
ftm<lo ... » dade é que nós não precisam os de infor- · 

Ora., Sr. Presidente, que necessidad·3 ha. mações . 
. disto~ · Mas, qu~nto <i. comnussão, não é :~.o..<:sim, a. 

Nós não nos mostramos desejosos de scme- commissão euteucleu <lue rlevia conhecer :t 
llntute co usa, quel'ia.mos apenas conhecer pela fundo. 
rama o que alli tem havido. · ~u (Lnvído muito que ella fos,;e ao fumlo· 

Nno temos nos votado orçamentos inde- do fundo. (Riso .. ) 
j)endeutemeutc de rclatoríos. ele rel<\torios Sejt~, porém, como ror, a vet·dadc é esta, 
do Tribunal de Couta.s, etc.'? não precí.'l<l.mo;; de iuforma.~!à.o ; m<ts a com-

H<t a.hi uma lei quo di~ quo os Cl'editos missã.o enteoden que devia co11hecer a fundo, 
que o Tl'ilmua.l de Conta.s nfta q uizer re- que devia ir ao run(lO 1to fumlo, 0 que a.cbo 
gi~t.rar podem todavia ser l'eg-istra.dos sob que nio toi, m ;ds devia. ir, porqM h<w ía lá 
protesto, e, uma. vez as.~im l'egistrados, de- muit;\ cousa. <tue -dava. par,\ lmli~nços apocry- . 
vem sel' tro.zi<los ao conhecimento do Con- pllos c p:1r11 um .. situação em que ~o tllstri
gres'o Fe<lera.l, }la\'rt que se conheça. das buiam tlividen<los 'tii·a.<los do capital. l'' u m 
razões (to pr otesto, 11a.ra. que se sa iblt quem sy.stema d~~ prevaricações assigna.ht\lo, con
e que tinha. razão, si o Governo ou si o tri- sagr·ado c tt•ttnsmittítlo ;i. posterida.do com 
bunal. · recibo de volt<L, p:u'<\ se não perder. Assigou.-

E' isto o q ue determ.iua. a lei de 1896. la-se, deplora-se, diz-so que é um<L r<IÇ-'1. d<~ 
A Ca1'111u'a, J>Ol' esta lei, é chamada t\ pro- banqueiro~ IL croa.1• entre nós o flca- ;;n nisto. 

nunciar-se, m <'s até h o.\ c tem sido surda e de 
um m odo verdadeira.nteute incuril.vel; ao «Os delegados mostl';1ram-~c tloscjoso>: de 
menos até ttgora. n1i.o se descobriu 0 rmnodio conllecet· a l'nmlo o ttcervo elo. c:trtoim :tnt ig:J. 
para. esta sm·dcz. o logo o director, Sr. Bnl!luns c:u·~·alho, 

Creditas t•egi str<\llo~ ~oh -protesto, quer di- ;qwcstmtou-lhos a Jisút aompli)Üll lO tudo ([Hr. 
zer que o Tribunl\l do cont<w acha. qu e o.;;scs ha nes.~c pm·t.ieu l: ~r. N<ts l 'Oitllliím; filiO~· 
creditos niio ostã.o na.s c<u:<liç.õcs da lei, ou v5.o scgttir csst~ Ji:;t;~ set•ú. tainncÍIH:wtonte 
por c xceJerem :i. <lota•;·lo Ol'f.\1\11lO!ltarin., ou c;;tl!l latl;L. p t•o r.etiCH•I0 -::!0 :i:; twalíac•io~ t io~ 
))Ol' não cabm·em nn. con~lgo:~çilo orç:unen- l'C>lWCtivo.~ bnn~ . » 
T.aria, ou por- t ransccdercm o:-; limites <.h~ Aqui ust:i. t:u1uo ·!(J.Ih.u·:\IH. 
compotenciu, do l~xucutii'O. Agot·t~. <J1111 ú rtuo üi~.:~ortLH I ·lt>is~ol·<~misf;o: 

.?:m qualqttOl' rlus~l'ls ca.so~. maudtn t n lt:- « l~ <:ltw:~ 1lir.ct•-vu..: q_tto :1 <:ommi>;r;iw cncon-
gisla.dor que c~scs cw~rli.tus fors:~om sulmwt,tí- tx•oH th piLl·to •lo toú.os :~ tn:1is lün.l CO<~dju
dos ;1. comüclora.çií.o do Legi~Lt~tiYo prwn. este ntçií.o, lbl,!!an<lo elo :trtui o doclara.t•, c bem 
s.'\ber quem t inha rn.:t.ã.o, si o T1•íbtmal do assim de tcstemunlmr o intero;:;o c I>atl'iotico 
contas, ;;:i o Govorno. ompcuho . • . » 

Est;í. ehtt'O q tm o tcgi,!<tdol' suppoz que po- Este termo - pa.triot ieo- tom 1'0a1mentc · 
drwüt lmver c<1so~ cn1 qtw o Governo não uma sigui1lca.ção muito curiosa. 
tivesse razão o rpte o t.ribun,\ l tivosso proce- « .• . o o pa.triotico empenho elo S. Ex . , o 
cUclo muito l!am . . Sr. Ministro da. l~t\zcnda., pela ace1•tada .. . » 

D<tndo o Congresso Nacional razão ao T1·i- Note a Camara que nã.o iuvP.nto ter mos . 
bunu.l <le Contas, que se seguiria. ~ h. re.">pon- E' a Oommissi.ío que d iz, de accôrdo coro o -· 
sa.lJilidado elos ordenador e.s <la. <lcspeza., Cl né Ministro. · 
não t inham consult.a.do a.s exigeucias da. lei. c . . . acertada reconstrncção do nosso prin-

Nós, porém, não preci;x<tmos de relatorios -cipal institu to de credito.» 
tlo Tribuna.! de Contas e, pelo menos, não Não diz-construcção de cdHioio novo, diz 
tenho notícia. de nenhum... - reconstruccii.o. H.onovou-so a f<~clutda, 

Quanto aos out1•os l'elatorios, tambem nós a.ssim conio a· Casa. Colombo l'cz alli p<1.ra. o · 
já nos ha.bitua mos a acba.r que elles nlío lado tlo Avenitla. 
fazem falta., e alguus, r ealmetlte, não o. <Cumpre ta.mbem participar-vos que os
fazem. . trabalhos da Commissiio t iveram por o bj n
- Em regra., no mez do outubro, manda-se ato tão some11te a. denominada cax·teira an- · 
annuncia.r• que o relatorio t a l serà. distri- tlga, porque no tocante à. nova, foi·llll} pelo 
buido! m esmo nobre Minist1•o assegurado quo seria 

lsto j1i. não G deste cauri.o, nem deste Go- ella. entregue ao esta.beW.ímento rafm•-
ver·no, isto vem já. dea.Iguns tempos atra.z. mado •.• » , . 

Orelatorio da. Fazenda., _por exemplo, que Era reconstruido e agora. é r efol·roa.do. 
é um documento farto; copioso, cuja. -leitura· E' o pa.r de botas velhas a qa:c &e mandou 

V:tlo VII 2 
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botar meia. sola e mudar o salto, que e>· 
ta.va um pouco torto. 

«... em condição de corl·espoudcrem os 
valores do <letivo <í.S re;monS11hili<ladcs do 

-passivo, depois de detida-e opportnna ave
ri auaç;-Io » 

Pa.ro aqui. 
Na. conta antiga, a avedgaayi'í.o lui feit•~ 

pelos accioui~t;~s, :por i utormcdio de uma 
-commissio ttue numea1•arn, e de nm;~ outl'a. 
que teve tlc r·ectifical' muitas co asas e rati
ficm• mnitas outr .... s ; ma.s ;~ <'onta nov<t os 
accionístas nií.o examinal·am. 

Que ó conta nova ~ E' t~ qne c1-r:t cteriz(). IL 
gestão official ou hypm•-o 'licial. purqut~ a 

_.omchtl j;t vinha de longe, pela nomea~';\o dos 
. directores e dos dinheiros do Tllcsotu·o q !.lC 
e~-ta vam ltL 

A conttt nov:~ vem do quillf[Ltennio, e 
nesse q uinqnunuio os a,ccioHist as não _po
·diam 1\scaliz<tl' consa alguma. 

Os u.ccionist:~s. dizem os estatutos ... (Au
,ti.gos, ia eu dizm11lo ; 1n't\S me relü·o aos 
estatutos ;wtunes. J~u já ia dando o uanco 
como instil.llauo e os cllta.tutos <tpprovat.los !) 

Os a~cionistas, dizem os estatutos art. G0 , 

§ 1• : «não poderão l'cvoga.r o m<mtl<4to 
-confiatlo ao Governo, duru.nto o tempo ucíma. 
.fixado, uen• inter\·ü· :ua :.t(lministração tlo 
-ba.nco directamonto, Ilem pol' meio tlo lis
caes ; » 

Conu t'· qtw os acciunistas inten·eem rm 
admínistmo;ão tlo banco ! Pul' 1110ill tle 
fiscaes. 

Dit.em os estatuto$ ·~ctua.o~, •lHO dão llm 
novo patlrào: 

O bu.nco tert~ ttm conselho t:l8cul cornpo~t.u 
de cinc:J memli1•os. J•:sse con~ollw fiscal tm•á 
que 1\w.e~ isto, :bqnillo, :tqnill'outl•o e m~is 
(lendo) ; «mmminaro~ Jiv!'os, voritlcu.t• o cs
ta.do tia. m~illtt e da.s soc~'Õll~. e e,~;igir 1la !tu mi
nistração (lUttC~!tttor esclarecimentos llo que 
possa. cttrocer para api•cci:tção ex:tút<t dos 
factos.» 

A h l pal'a os a c cionistas os tom10s ~ão assim 
impet•ativos : exige-se, im-piíe-se, coage-se ! 

Pois o que é quo se faz ?- Tl'eva> com
pletas durante cinco annos ; os fiscaes niio 
entr•am lã ! Tel'minados os cineo annos, di~ 
aqui a commissií,o: «Cumpre tambem par
ticipar-vos que os tra.balltos da. com missão 
tiveram pm• ob,iecto tã.o somente a denomi
nada carteira, porque, no tocante ~t nova, 
foi-lhe pelo mesmo nobre Ministro assegu
rado que seria ella entregue u.o ostabeloci
mento reformado, em condiQã.o de corrc
i:t>onderom os valores do a.eti v o ã.s l•espons:.v
btlidado do passivo, depois de detida. e oppm•-
tu.na. tliVGI'iguação. » . 

Depois de detido exame! -feito por quem~ 
Pelos accionistas ~ Não. Por nós ~ Tambem 

não.lm:.tgine-se feit:\ -por nós - que lronita 
a. vet•igna.çã.o ! que bonito exame I (Riso.) 

Om, muito bem; o~ a.ccionistas, nilo;.fig
caes, ia.mb::ml n5.o. 

Por quo então e~ta clttnsal;,t? 
r·:sta. cltLusula, sonhm·e~. lbi oiJjedo de 

c.msu!t ~~ por p<~r:tc do~ :J.ccionist•ts aos m;~is 
noi;a-.teis a.dvoga.~los •do fÕl'J tlc;b Ca.pit;tl_, 
q1w a rep1tbram immoPal. 

O Srt. G,u,oor:::rus-V. Ex. i el'á resposta 
sol! r c este ponto ta.m hem. 

0 SR. BAIWOSA LnrA - PcQ<J ao digno 
Presidente d.a Cama.ra se digne mandar pu
blica!' no Dir.«·io dr.! CC~sa os ;os parccet·es dos 
diversos advog<Ldos IJUO intcrpuzcmm :t sna 
opinião acerca deste\ chnsula, 

Eu vi publicados em uma outri1 pa.t·te do 
Dica·io Oflidal, nia~ não no ])i(wio do Cim
q;·e-~so como cousa que acompanh~sse a este 
iwojccto. 

De mo(lo que a. d tn<t0ão ü cstr~o: quautu ao 
atttigo, tudo(~ vel'ificu.o.lo, examilmdo n es· 
tnincado; quanto :w Huvo, nfto !- aqui não 
entra accionbt;t ! 

M<ts quo gestii.(} é esta.? Gestã.o fi I] quo?
Do tliubciro do;:; v.caíonistas ou do tlinhciro 
do 1'll.C.~ou!'o? Si é tlo Tltosouro, <Jit<Ht~ são 
o, fiscn.e.~ par parte dos contribuintes? 

0 SR. l3HICIO l~n.uo -E' 8Ô o GOVCl'll(), 

O Stt. R\lmosA LmA.- Ot•a, maito bom : 
gt]~t.ur,- Ch•Yot'llo; 4lil\l~:tol'i~.- Oovomo pc
lus scn,; pr1lpo~.t,is, tlitnissivois ml ""tton. 
l~t.l (l tlil'OC~Ul'iU. '! 

.\~ora, o cunsoH10 fl~cu.l ! 
Qtinm õ 1 Qmws :;s attt•ilmiçõc~ '! Quem fis

ct~Hza. o nmpt•egu d<.ls oliltlleil-os ?- Ningaci\1 t 
E8to <! q 110 u o bollo t•o:;rlmon rcpuhli(::ttlo ; 

11hi tou:.~. a, l'csp,msabilitlade, priucip;~lmcntc 
dc~1oi.-i q no o tliuheiro f!ct~ lá ; ago1\~ dopois 
q ae !'oi diuhuh•o tlo Th!lsuuJ•o,- o silencio, 
1!111 lll~Lllto op;LCO, as tl'OViLS. 

O Stt. CAr.ocmRAS -Si uão lm a tal fbcali
zttção (los r.ccioJüsto,.-,, foi pelo voto Jn Con
gJ'OSso. TJ•ata-ila do mnnprimento ele delibe
ra.çfu.J noSSlL. 

O SI{. BAH.U!iSA LDIA- Isso dos n.c('ionist:ts 
ma;~ a .nos8a, não ; ao contmrio, a. C<Lrna.ra 
voto!l quo fosse uma commissão c:.:o.minar. 

B noto-se, a Canura votou que fosse -uma. 
commissão cxa.mimw por funda.ntcntos di· 
versos dos actuaos. Os nctuaos são n'tes: 
torminara,m-sa os cinco ttnnos, honvo prl)o 
,juizos, gra.udC.~ln·oj nizvs, o Tho~OUl'O teve dQ 
arc:u• com n rospon lll.\.lilidu.do de :~5 mil 
contos ..• 

O SR .• CALOGJ~RAS- O quo V. ~~~. diz ? 
O S!t.BARB03A LmA-Estou dizendo que, ter

minados os cinco u.nnos do gestão otllclal, nós 
vS,mos retomar conhecimento do que se passou 
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no b3.nco. Ncst:~ sítu:tção, apezar de itwmos 
eonscntido na. emis~ão indefinida de a,polices 
de jnros de il %. pa.ra. ::wndi~· tis difficl;ldades 
do banco, fic;mdo o ~en <tctt nl ea1WlOila.!lo, 
rcsponsa,bili:müo pelo pagamento dc~sa im
portancia, im·minatlos os ~_;in<.;O aunos. YCl'i
ftca·se que a. c:w<;Tio de mtll:.t .-alcu, ])Ois que 
o Thcsouro tem c!e IJn.g;q• :l;) mil .:oJttos. 

O SR. C.\.J.OG~: r·:A,;- ~iio '' isso ... 
0 SR. flAlWOSA LDL\ ~ l'•>l' nmqun.Tli.<> •'· 

O Thesouru r.l1wmtl>ol~ou em n:"i<>, ;LirHla. 
· a<rora., depois rle lf"• rle outnlwo nltimn, :~;, 
Jllil cantos para. resg<thu· ill~cripç:iies emitÍil
d.as, )XIl':t Jlag:n o~ r•t•erlm·ü~ rlo Jb.nco ria 
Ropublica? 

O SI'. RoDnr.t·Hn P,\E:\o ~ ;.; :J, 'tllC ]) ~'<lGO ! 
O SR. CAr.OGF:l' •. '.~- Pelo '\'a.lur .nrnniJl<tl. 
O SR. 1~01'>0Ll'H'' P.\JX.,o ·- Bi ,; l'<tileO 

ilivosRe cnmpririo o ;::e11 dtwm•. o Tho,;um't> 
não teria ngora tK~er:s~id:vlc de vil: re~:;n:~:u~ 
essas inseri pçüc~. 

0 SR. H.uwo~A Lnü- M11Ho bém. 

esclarecimento de cada as~mÜ]Jto. E nós n:t ~ 
po!lcmos estar em situação infel'ior :t IJ. ual
qnel' assembléa de · accíoni~t<J.s, accrct~ tlc 
cnj<LS neccsr::idaues o r1roprí<J p1;ujecto de PS
tatutos :mtori~a lt coltter infvrma.ções J)c!;t 
lormt~ que eu li ·n<J. sc:::são h'<tm;acta e qno 
l'clerci. pois qnü ü rea!Jnünte sn)lgcstiv<t. 

V. Ex. f<~lluu no wntpt·irucnto d;~ lei. 
E' lei, não t\ ~ Pois ü~t;i ''·'JilÍ <~lei que nú;; 

vutamos. 
A a.s~c11l1Jlê:~ do iiCCit>i1 ist;1,; tlO VO O ll na o 

nmnir-sc ? 
Será convoc;1tla um•;Lnt,~ o quinqueJmio;e.~tr~ 

aqui, m·tigo 12 1ht lei •ttH} se tli:.o:, fJHe .~c <li~, 
•tne t'>:geu. o flllemplCnnio th.~ ü.rltninistt•;tção 
uffid<~l du Bt~n~·o da RcptdJlica., 

A:l'tigo 12 d<\ mcsm;\ lei, a ltm de cujos :1.1'
/.igo~ V. Ex. se 1·ul'e1·itt lllt puucu, ptu·:~ alle
ga~ quo nós :1qni <\ vot;amo~. 

«A a~scmb!(';a. gutal lJl'din<~.ria será cunYo
Cil(h\ annwümcnto pel;L ,,t.lrnini~tl'l1çil.o d'' 
l)aneZ";,» 

l'l<!rá cmWO<~lda amtl.'!!hrwnte. O que qtWl' 
di~et·~coa \'OCtll' u.uutn~lmcntc? 

!·:· coa v.:>c:n• tt ma. vc1. p:~r atlllll. Pois bem. 
A verdade é c~ta. ; o Thcs,JtU'O dcspendeu e1n I'ÍllCO ;umos qnnJÜi\~ vezes i ui conroe:t.tla 1 

na l10ra :tctual 35 mil conto;~. qno cu nfi.o sei Ninguem 0 <il7.. 
de onde v lermn. . . ~'fw ~-~i si terii.o viHclo 
do3 {i() mil conto.~~ '{.IW fi:J mll conto.~ ~ - O SR.. C:A!'J>M;ttAs-:-l'mrto pGJÜO \'. l·:~. 

tom to(l<t :t l'azno. {la.s 3 .250.00') \:. da, Sol'O":tl:l:t.tm. po1·qne. á::t 
renda orllitHtrln, tlttvido, Yisto e:.<111<l ul'('lt· O SR. BA.Rll<1SA. LDrA-cl.f;'C!l'i·t, Jl<.tr'tt que ? 
mento qtw d:i. depci: não tem::;:::; mil •~o:<to~ ;-o;egun(ht p:.wtc~Sn:•:.l convucada por qnem! 
dhponivci~... Pela a.1lmini~tl·:.v,fi.o t!n lxtttt;O. Conroeou 

O S , . . . . . . . r l!!~>'<t :.LSSenlllll';t a a.dmlnislir:\r.fto do lntncu ~ 
.:. R. CAr.Oo:·.;!AS- v. l•,x. tl.\l':l. lUtO\'· Xão. Quem t\ 11Ul1lillistl'a.•·'i'i.o t!'o uaneo? E' o 

ma(,mes. uovm·no, · 
OSR. Ru:~ms.\.Ll.\!A- Eis V.l-:>:. conco!'-j Eni.Ko_(, :tb~oL.u!.amHIJ!u it·,•ecus·tvc!, o iio· 

dando comnngo, •11111 l'e:t.!menttl preul~ttmo~ vm·n:J nao cnmpt·m o l·•t. · 
1le informar:õcs. Aind<~ t1 um prawr qnarH!o :\'!11s, em •tne il ([HO o Gov!Jt'IIO niio c:rtm
,;~ tem um e0l!cg-a. gentil o o!Ucioso pnra Ja.l' peiu a lei? l-:111 não rm111 il· os ;wcioni~tas '! 
infol'maçõGs, qu:uHlo se tl'attt <le nn1 Depu. (~tw cunsa ú accionista 1 O tlono d<J •linlwiro 
tado abelhudo, c:omo eu. Mas, ou llesojm'ilt rttto llHc ost<tvtl a.dminhtl·a.rHlo par:t f<~vorc
·qne ellas vinssem em dtl<mmcntos ornciM:s- cer at11 a con•upçíio da imprensa. 
o.pezar da respeit<lbil~d.:tclc <lrt pala.yra. do o Sn, .\iAIHJAL EsconAR~1Inito IHJl1l l 
mea collega, a qnc na.o Jlego o e1•edtto que . -, • . . .- , . 
merece- distrilmidos litll' todo~ a tompu O ~JL DAJWOSA_ LmA - ;>;ao convocou , .o 
de se potle1• estuüat• es~as cou~as:' ~.iovcruo nao qt~l~ convocai'. Hoc -voio, stc 

· .)tt1Jeo; pm l'eptt!J!Ica, 'llotuntos. 
O Sn.. CALOGEttAs- A~ infGl'mar)uc~ eu a.s Ago~·a, partb tine <l. l\S.~emblén, de accionis-

{)ülhi do mesmo modo qae qun.lqucr Depu- tas ~ Pa.l'u. pC1';;unt:1r ·como p:•:s.'lamm ~ 
ta. do podcrâ colher. Não, senhol', ~~ para J'omecer aos accionis-

0 SR. BARDO~.·. Lm.\ -' .T:i. VIJill o eelnbrc tas ial\n·mações. 
proccssu a.cunse!!).:Ldu Mtlli po1• IHll /ea.de>·... i\It\~, os soahorcs jâ viram r1nc accionistas 

O este.~ 1 ltolacio1111do~ multo IJom, potl.ia.m 
Sn. CAT.OLii·:R\S- Nuo '11101'0 rtuo V. Ex. J'lOrfilita.monto tm• colhido o~tus infbl'm<tçõcs 

penso quo nu venho aqui comfl inlormu.nte rlc individuo por• Individuo, não 1weci~aurlo ofllclo,;o, como V, E:(, 1li~sc: colhi css11s in-
ti - u.gm'lL cst11 agl'Omit~ção. 
ormaçues como rrualquot' de nós pódc fu.zoi·. l\It\s, iui'Ol'mações ~ob!•c que r. Como 6 que 

O Sn. BARll08A LurA.- 81•. Pr•esidente, o d1z a loi ?- Informa.ções solJl•e o esta.1io deste 
processo de colhor inform:~çõcs o Cüng1•esso estabelecimento. 
Nacional,. :.tssemlJléa dos repr~sentantes d<J. Ora, senhores1 que aconteceu em con~e
nncãu, ú o Poder Executivo mu.ndar-nos os queucía de~ta. omi~ão irnpm•doavol do c;o. 
relatorios·e os <lucumcntos indispensa.veisao verno ?-
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Aconteceu que 11em os accionista.s, nem Dra.zil, nós que não temos informaçõe!"' offi- -
nús, tómos relil.to1·ios. cíaes de espeeic a lguma ! 

Acaso tem ~~lgum Sr. Deptttado relatorio, A a&Silmbl éa orJinari:J. tem i;utlo isso e o~ 
redigido pnla directoriu. do Banco dtt Repu- estat1ltOil aclmm que isto !dndo. ê p CJu r:o . 
blic.:'l, correspondcnuo o.os a.m1os de 1901, Jma poderá fazer cousa. qtte nós não J)Ode-
1902, !903, !ÓO,l e 1905, o.k l5 de outubro, remos i"l\zm• en r <llt\ç:ã,o a dinheiro Ulheío, 
data em. que tern.1inon o regimcn J!roví- pol'quo o dinl1oiro do Thesot.n•o não r) nos~o. 
sorio 1 Os a.cciolliStas que teem cst~. lo.titudc de 

Não, 1lingnem tem ; c ~em esse rolatorio, a.c~.i\o, qne podem ir <Lo ponto em que n:L 
como é que vo.o delibm·m· a asse mbléa. dos maioria !la assernble<l das soeiedades ,.nony
accionist a.<s em relaç~o <~ eont•~ antiga, com rna.s entre nós so vae iufclir.mente, de só 
ta.l ou qm~l conhecimento úe canoa~ P or funeciona.r na. 3" convocação com qualquer 
quo nomeou u ma. com missão~ numero, ([e-, err. regra não esmerilhar estas 

O Congresso Na.cion.,!, com rcla.ção á an~ cousa.s e <le_pois .lamentar ll \H:. ~eu U.inheiro 
t iga como á novt1,ost<l. na o.bsolub ignort~neia fosso }><)!' <Lfsna. tLbaL'<O, aind:1 vo!le m pelo 
do que se pas.~on naquelle e.>tal)Olecimento, ':pro.jecto de est<tt u t os «si para U.clíber;:tr sohre 
isto 1), va.i vot<Ll' om materi.a do gestão dos 11 matet•li.~ snjeiti1, C<tr·cccr ,1 as:,;omblt'•<t dr~ 
dinheiro.> pn 1JliCoB, m~ f'l• 1lú.> padrinho·; ; novo~ oselal'ecimento~, poder;i arlittr a se;;são 
coma que po1· m:üs que in<Uvi(lua.lmeute m o- deter-minand.o os exame::; e invest igaç-.õ.Js ne
reça. cada um do-> pacll·inllos, nio basta. coosarios» . Poilel·â fazoi' aquillo que se acha 

Ora, Scnllol·e~ , aq 1ti C-<>t(L o que dizia a quo nós não portemôs f a.Z<ll'. 
l e i ; ID<1.S, isto é feito em 1000, c ta. lve~ . ti- !;:súi. :ttlni como <í quo os accioni::ta.s, ctue 
v esse <leüw.do e,;eap._·w um :wtigo indiscreto ; ... 
essa. lei, talvez nl:.o i lva.,;se obrauocom a.cer tG enol am _po.ra. o .!.lOYO b<~nco, ),>l'imoiro. sob a 

fOrma tle n c-~ionistas au tigos ; segundo sob a 
exigindo esta. :1"-'-:1111 bh'a . ~ -

J~ntão va.mo~ vor s i o noYo e;;ta.tuto cor- r2~:;;~ àl! ~~~~~~n~t:~~~~~~\r'~it~f;g 13~~c; 
rigc isto. " 

Quo f<til 0 HiJ\-'•) est:.Ltnto ? d •• Re:public<~; segundo grupo, sob a. forma. 
Qm;l ú ;; doutr imt d.ominante ? Que c de Rllb8cr ipt[)l'GS lie 125 mil CI.CI)ões rept·.;.,H~n-

~arnlo n imporbncia de .:?5 mil con tos . 
que se pensn. nos circulas ofneia.e~ acerca d t1 
pr·esta('íto. tlu conta.~ lXJI' pm·te do~ gostol'e; E~sD.> il ileconstitLtOlll<t ma.ioria,, })Oi~ , são o~ 
dos (ltnhen·o~ cmpcnll<t(los nest<L trlmw.cçã.o ~ dous terços, esse:> que tem .l!i, trc; dii·octores,. 

A\lnt estci o <tnc diz o pro,jecto de r~'>tatatc: q_uando o Thesonro só tem dous, C»S<B podem 
« A asscmbltlu. geral reunir-sc-h<t oruiU<\- detel'min<t t· todos 0s exame~. toà:ts a.s inve.~

ria mente, no me:~: do a.hril e extraordin:.~.ria- tigil.ç:õe>,teem direit o arolator io, a.IJala.n.ç:o, t1. 
mente, etc. » tmloqmmto é docu rn011to distribuirlo até á ve,-;-

0 art. 36 dos novos est<1tuios diz : per<L, a exa.me fre(JUCntc 1bl1;o pelo seu fis cal , 
_ «,\tú <t vc>pm•;t, o nmis t;trdar, da. reuniiio pOtlern, ainda no dia. tb assem h léa, suspende!' 
d:t a.ssm11i.Jlú.'t gorai, scrt~ ptlllllcrHlo, pela im- qu<l.lq_uer n.cçlio c nun•ln.r proce.rle;· <1 n_ovo 
prensa, o I'ehttorio do l:míco, com o balanço, ex~rne; nós, entretanto, q tlé r oprcscn tt\mos 
o J><wccer elo com;ellw tlsc<~ l c <tlist.:'1. dos ti~ o türceiro grupo do acciontstn.~ , n ós ele cuj o 
tulos d<t.resorva. do b<~nco o tlo f<mdo e.>pe- voto esclu.l•cciU.o, com conhoclmcnto tlc causa 
eifl._! verttlcaclos segundo o :.~.r·t . l'J.» de:)illldc se<· o Tllc.som•o a cdonist<t daqueUe 

Bem, Senhore:i, entlto até á vcspera., o m u.is banco, nus ou manda. mos o dinheiro para lá 
tar clar, da. l'enniiio d a. nssembl<la ger<\l, serfL indilterentes as cond ições em que llt'> a.chn. o 
:publicu.do pela inípren~•~ o 1·ela.torio do o.;t:Lbelecimonto ou entã.o t~br unos mão de 
banco 1 qualquer exame. 

Ent!io a. assembléa precisa de rela.tot•io, e O dUe mma. é eõte: ma.uda.mos a,ssim como 
nos nao precisa.mos?. estamos , conhecendo pela mma das cou-

Quo oukos elemento~ de informaç.õe.J tem? sas, um pouco po1• boatos que se diluem no 
Vejamos : . domínio publico, ou ent ã o entendemos que 

«~ banco te1·á. um conselllo fiscal, composto não carecemos de outras intormaçõ~s e man
de ClllCJ me.mbros e de supplentes,em igual damos quand. 1nê"me a importa.nc ia necessa
nulllero, elettos annut\hnente dentt•o. os ac- l'ia. o. faze1• do Tilesour o ,j:t agora ma.is d o 
ciOJi.ist,w., que possuírem 100 o~ mais acções . :o que era at~ llo,le-um simples gestor, p3lo 

Senhore8, como se vê a assembléa geral Sr. ~Iinistro on pelos prepo~tos do M:i!listro, 
tem uma cópia. geral, farta de documentos gestor do ba.nco, agora aceionista dJ banco , . 
que a possan1 íntormar acerca da v ida do parte componente do lh'\nco. 
banco. Tlnhamos chega.d::J a este pontJ que, em 

I;'arece que et•a l)asta.nte ·; tem o que nós relação á conta nova, n inguem exa minou. 
nãó t emos e nós vamos d<!()retar que o Tllc- H:tvemos de ver daqui a p ouco a conta nova 
souro passe a ~er accionista do Banco do at ravés do ba.la.ucete de set cm br o. 
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o mcn mustro collaga, Deputado tle !IIi· 
.:nas, o Sr. Ca.logeras, objpctava-mc lla. rlín.s 
. qne basta v a. o h<1lc:.ncete, que eu l'mha. ter 
inlormacões pelo balancete. 

0 SR, CAVlGERAS -i~u rliS8C que )lOl' meio 
dos bal<tnços se ]Jódc ter idr1a .... 

dos prejuízos suppo1·ta(los pelos ;_tccionistrts, 
sob a. ittl mínistl'açã ' ue prepostos o lliciaes, 
não se de~cuitlou a. Coimnissáo, fazendo 
ao mesmo tempo valer os importttntcs ser
viços prestados pelo banco <to puullco em 
gel'n.l'cA ]Jl'opria. n.clministração üo Estado, .i<L 
r(:ewtltecidrts ;-m1 :\len~agem Pi'e~iclencial, üc 

O SR. HAPoBOSA LnrA-3-luito vn.g;t. insbt.ontementopedir• umrt compon~aqllo que, 
:·:sta conta nova. uã-o foi ex1tmin<ttla }Jol' attenuando nquellcs sacritictos slmultanea-

ninguom. monte; augmcntwüt os recurso; com C[Ue 
Ha cst11 artrant.i<1.- vao ser examin::Lla J)Ol' cont<~ 0 banco reco!J~tituitlo.» 

tpwm li<ÚrÍiní~trou ! ~ SenhoÍ·3s, notac lJcm. O bn.nco eonta res-
Ora, isto não •\ lJl'e~t;tr contas, isto ê l 'O-

rnotlclar. t<tbelccer-sc, mas com que? Com r1. com pali-
O Govm•no é quem v~t::J oxaminai·, ú qllom ,:a,c;Ko quo o Thesom·o vae dar })!ll'<t :•.ugmen

v~.c frrzwr u-ma nppoJ'LHrw rweri[!H·açüo, tieamlo üu• os I'eeursos do mesmo banco ; mas com-
. '.t:~~im rtrrn<"do ·,; ;1r<t ütr.C~' o que enwndcr. pcns:tç:õr:s de que'! 

Al···m ;iísto, iJ<.t:i. elle araü1 ,Lo úon1 ouü•a Dos pt·cjuizo~ quo JW~ é Ycdü.ll•J eunhec• ·t, 
a.utorizacão mui.to enrios:t, qne ê rle. par thtd.o; peh gcstiio omci:d. Quem Llennnciott ?
meio da a,,semhlG,a de <eccionisttts, alterar 0 ,, O dtr.;ctor elo baneo, o Sr. Silv:1 Port,). Qno 

-•,)3htutos. !tle awntoceu ~Foi nomeado :presuicute d<•· 
Os csrn.~tnto.s i\Ctn~:tc l, q uein f~\z ;::;ornos H(lS, segtli1Lia. eun1n1i::;~:úl~o. Et'~Sit segnnd.a. COin

t:~nto que, sl ·vo!Al.~'mus contra, n5.o haver·<L mís:;i'l.o t ·.Jvc como relatcr o ~r. Silva. Pnrro, 
o~te banco. auto1• de f.uuas essas <1ccu.;~.çõe.; appla.ntlitb~ 

Porta.nto, estes osi.<ttutos vio ter" stbncç,Ko lWLt a~smnhié;L intoir:b! 
.legishttiva. Que fe;.: <L com111issão ? Foi ao ministr·t•. 

Pois, no art. 20 dc~tcs estatuto>, legisla·. Que d.l~sc este :i comJnis>ii.o n o que resttltuu 
mos d.::,ndo ao Gnvorno clu <1Ccordo com <t as- dcsstL cunferoílcia? 
semblé;~ ue a.ccionistas, a competenci<t prtra J~;t;i aqui., senhores, resultou o al·t. 1'' elo.~ 
alteral-os ! eshtutos : 

Isto não ê feito (t1! 1'eferenclum üo Cun- «O Sr. commcnclttdor Luiz Alves d<L Silva. 
gres3o! . Porto relatotl as conferencias que teve com 

A autorização co11otante do ttrt. 20 ~~ p:~ra 01 Exms. Srs. Presidente da Rcpublica o 
al!eJ'lW a re(ot·mar as J.;s!a!.utos do Bar~co, sub- ·Ministro d<\ FazetlU<t, cujo regult<:l.(lo cons-ta 
mettentlo-os á approvaçao do Oorm·r111. dr1s alterações !lo projecto .\á. publicado :pela 

Submettendo-os á approv!lçào do Go- impren~lL c dbtribuidll impresso r>clos ~rs. 
verno.... accionistJ.s.» 

Quer isto üize1·- ... da. Camara. ~ Então, as altemçõ8~ quo constam deste 
O Gover no ú o Pucler Executivo, pelo 111 ;- projocto, ali(tS o mesmo que estti. aqui sub

no,; rtssim entendemo~ quanJ.o determinanws: mettitio á noss<t aw·eciaçiio, rcsultll.l'ltm 
«Fica autoríz<J.do o Govemo <1 desuender· :ttll tie:;sa. confcroncir~ em que uc noyo se· fallou 
a quantia de tanto, etc.» ~ nos tttes prejuízos dados pola gestão otncia.l 

A rcs;Jeito desta. paltwra só tenho Vlll'ifi- e na er1uít<J.i:iva compensação lla.da pelo 
cado que ha duyida.s, c1uando nos referimo~ Th\~sour·o? Qual é este artigo·~ 
.ao celeberr-imo art. G." .E' o ~eguinte : 

Pois, f)enhore~, essa mesmacommissão tl.iz: «Concedendo aos actuaes accionisto.s, como 
«Corroborando as recla;mações reproduzidas equita.tin1 compcnsaç:ão U.os prejnizos ·na 
na. ''ssombléo. tlo 2;) ue julho a.cerc::1 dos pre· litplidação úa conta an'~iga, urna. parte nos 
j~izo$ supportados pelos acciouistas, soi) a lucros da conta. nova d.o HMtco cltt H.epuhlica 
administrac;.ão de ]Jl'eposbJs ofliciac~ ... » do Brazil. .. 

Que x·eclama.ções foram eshs ? Con~tam do Então, o Governo concctlc o.os accionistas, 
Jo1·nal do Comme·•·cio, foram as uo <LUC so fez como compen~l1Ç:ã.o de prejuízos na conta all
OTgão o <lcaionista-Silva Porto, em que ~e tiga pm•te dos lne1·os Lla ermta. nova? Essa 
d1ssc, pondo os pontos nos ii, especiilcanrlo conta se avr;liava nm l::lmU e tanto; contos, 
1.nna _porção de <tllca.ntinas d.e tmrN1.ções pre- c o Governo ;wccita. que ol!a entre para o 

. JttrhClaes ao Thesouro, que a fazenda tal foi act\vo üo b1~nco uor ~J, OO;J euutos. Portanto, 
vendida em condi~~ões t<LC•! que bastou e caril já. se dá. nma m<trgem de (i.500 contos pro• 
rrue estava nas ~ulhas para pu.gar o preço ximttmente. E' :pouco. 
della, y otras costtas 'mas, Que fa)l o Governo 1 Dá para Ül,7.0l' ít~cc •~ 

Quo disse a Commissãn, qn<e se cnten- essa. margem os Incros da eonta. nova. 
deu com o Ministro ? Disse o seguinte : Vamos vel' em pouco essa conta DOYll. 

t'W\~~;g)?gf&H.~R:,':~~:~,, .. E~,~~.~~,~.S?;,~ ... ~~e~~·~~,,C,,~~- -~ ~~~~~ ?.O.~~S.~ fica so brectmcga~a. _ _ _ ... _ 
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<< ; •••• e entrará. o Governo com 2.500 J disso que se cha.mt~ chimica . ,\.ndci fazendo 
coutos em dinheiro, pí\ra. valorizar as acções uns estudos do cbimica., m a.s essa, cu con-
do mesmo banco.» fos;;o, tem rea.c<iics l!Lie u.b~oluta.mente n1io 

o SR. CALOorm,\.s dá. um a.pa.rte. posso per~cbcr, pelo menos tem uma.~ ~1nan~ 
-. _ tas rca.cçoes que no.; seus Pl'Occssos d:w aos 

O ::;R. ~ARBOSA. LJ)[,\.- V. Ex. attenda p:u•J. nossos o1hos a. visão de cvl'es differcntcs-dá 
a. retlacça.o. á,'! v:'\zcs côi' de e<~mwi o ... 

«Concedendo u.os actLHLes a.ccionistas, como 
.oq ttit..'l.tinL compensação dos p1·cjuir.ol! 1111 
liquida<,,ão da. conta a11t i ga, um<L p<Lrt'l nus 
lueros da conta nova do Ba.nco da Rcpuhltcu 
do B:•azil, o Governo eutrartí com 2.500 
contos de réis em dinheh·o pal'a. valorii:ar as 
u.c~IÕcs tlo mesmo hu.11eo •• . ~ 

O Sa. CALO(;)>ltA.s-Pcrfc itum ontc. 
O Stt. BAI~DO.~A LiMA-Então, vamos mai.~ 

por partes. Vamos vô1· qna.J de nós e>tâ em 
equívoco. 

A cantu. <~ntig<\ YD.lo :pelu. u.va.liaç:ão feita, 
13 mil e tantos conto~ ; entretanto, appare
cem figuraJl(lO :2.0 mtl t\ t:~ntv~ cvub!:'! De 
ontle ·voem c..<.~c~ :;oi.~ 111il o t:.mtos CJ ntos? 

Primeira p<trtc . Primcir<~ galvanís:v.;ão: 
13 mil o tantos cout''" ; 2!1 mi l conto~ ; e 
agora: ~2 . 5UO conto~ ! 

Esta prim0.im ]:l..1.1'tc de 13.500 a vinte rnil . 
ou esses o.~:IIJ üc uilrerew;a,- tlo untle YCill '(. 

Só por c.lecreto. dizeuuo que flca.m va1cntlc• 
13.500 contos, 20 mil contos. 

A ser :ISSim, arranjo-se então um dP.c1-eto 
dizendo : fica valendo 200 mil conto~ o pau~ 
pe1·ri mo Deputado Hu.rbosr~ Lima.! OUso). 

0 Sn. BRICtn FILIIO -1~11 pediria :t me
tade a V . gx . (Ri& o. lfa apctrles). 

o Srt. BAitllOSA r. mA - i'erdocm~mo vv. 
BF:x., ou estou tt•ansvitt.do em uma por~lio 
tlo m~·st\!l'ios: mystet•io da. l uz inermttla; 
mystet•io <lit tmns~tb.~tanciu t;ii.o; mystorio da 
Santis.--;illlit Tl'lnc.lltdu c nib sei o quo mú> ! 
(Riso) . 

Sollllm·o;, n'fto lla t:onrusão :pos~i vcl. Si1u 
13.500 contos. J~:n pego uns estatuto~ e vr;jo 
que e!Yectin•monte são 13.500 cou~os do 
antigo banco com os n.ntigos accionistas e o 
m a.is,- 13.500 conto; que terão de vaiei' a 
qmtntia. de 20 .000 çnnt.os para con$tituir o 
novo bancu. :Esse.; 20.000 contos que V<~lem 
por l3.5ll0,-de onue vêm~ 

E:;ses 5.500 contQs,- de oude vêm~ 
Na.turalmente dl~ caixinha dos tres se~ 

g redos, ou da. desceb~ria do rio Ar<txá, ou 
Jequitlirhonua onde tem muito diamante. 
(Riso.) 

Diz o nobre Deputado : vêm do dinheiro. 
:ra.mbem não -vêm. De onde vêm cutã.o ~ 

Estou venclo que essns 13.500 contos estão 
oro gesta.çã.o. (Riso .) Termina.do o pel'iodo 
tia gcst~ão. elles desencauta.m-se em p;m;ãt> 
de lucros c app!l.1•ecem 20.000 contos! Di
zem que isto é chimica. Eu nada. posso sa.ber 

0 Sn .. BRICIO F!Ll!O- Alara.nj:ttlo ou CÔl' ele 
llor do pecegneíro. 

O SR . BArmosA LIMA- Alem üe8tes , tem 
mais ·2.500 contos em dinheiro ! (H o, (tpa1·4 

tes .) 
Vej:.~: n bem: o Gln<m•no ooti'.lt'<i com 

2 .[>00 · C(tntoót em 1lillheir u pm•a. valuriza.r ~L 
ao.;çã.o do mesmo ba.nco eleva.ndo a.<;sim o seu 
01ctivo a. 2\!.500 contos . 

~qui está: «0 Banco do Br aúl ó re-
spc.nsavel ao Thesouro Federal pela. restitui4 

çãu da somma a.dea.ntada, para o pagamento 
1la.s inscripcõcs não I'e3gata.d:ts, dando em 
c:utçã.u o·; he:t::, clil'eito> e a.cções do a..:;ti\'0 
úo J:lan.:;o da. Republica tlo nrazil.l> 

E' :.1q uellu :~rtigo q no jü, ! i . 
l~is a<ttli. pOI·tii. <~ f.v , Limu. primei!·<~~ anw 

l )'i:\0 • 1o 11 nu é <L ~it.uaoii.o em quo no~ encon4 

Lrunw:; no '()[1.~~:1.1· do :wtigo Banco uu. Repu~ 
bl itl<t pur:L o !~ano~o du Braz H. Vamos ver si 
renw;uurados esses a n t:,._cJdentc.;; c entrando 
n<\ anu,!yso uvs u.rtigos do~ novos estatutos, 
nós encontramos elementos q LtO m ais nossa.
tisfa t:am. 

Senhores, o m~pital du nnvo bnuco é do 
70 .000 contos. 

Nôs viT.1os ba.ucus const ituillos com c :~l>ital 
do 2!JO.OUO conto>, de 100.000, otc . 

Nós Yimu:-; a megolomania. . J•:ram hancos 
rol'mich:wcis. o~ b;\ la.ncetes t;Jcluwnm-·,o em 
um milhãu c nã.o sei qmtutus mil cunt.os. 

D3pois, fumos a.lwandando,-e o oncilhun
mento mustrou-se menos fervoroso, 

Púde-sc bo;n imaginar lendo- se, porque 
valo u.pen<~ , a listu. dvs diversos tttulo~. que 
constit ui<tm o tw·tivo uo bu,nco em 31 de ou
tttbro do 190J: hu, ncçõe.<; de com:pa.n hias 
par a. tudo, companh ias a.s mais e\tr ava
ga.nte~ ; a.oções llesdobl'ada.~. :preferenoiaes, 
deln:mture.~, obrigaoões e atê quinhiles, não 
sei ele qtw sociçdaclc ou commandita ..• • 
(Riso. ) 

Agora, ba.i:mmos ; es't<lmos em setenta mil 
contos. 

Esse bauco de setenta mil contos é que 
va.o pt•est<ll' ~s mab1:es set•viços ao pubiico, 
,;. praça.. 

Qua11do se Ji:.~ Pr:~ça é t~ do Rio de .Ta.ileil'O, 
pol'qU•i uús legisla mos, na. federação, só p~ra 
o Rio de .ra.ndro ; t! tla Praça do Rio de 
Janeiro pa.ra uma IJT:.rte, porque nem todo o 
'commíll'eiante ma.triculado, por melhot' cre
dito que go;;E•, :por molho!' que se~a a. situ·1,ção 
de seus negocios . consegue desc_~~~~.:._~:.._~:~. 
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lettras no Banco da Republica. Esse banco 
tem uma clientela SUÍ geneYis, dCpi!nde de 
um certo numm·o de relacões que fazem com 
que os descontos fiquem sómentc em certa. 
cott:rúc, 

0 SR. RODOLI'llíJ PArx:\o- Em compen
sação tizcmun-se empt•cstimos pcssoa.c;, S-.1111 
garantias. 

O :;;It. BARnosA LmA - A organização do 
celelJI'C Cltilastro du.i firmas que podem des
contar letras, essa org:tnização no Bane;; 
da Rcpublica t~ feita a uedo. li;~ gente C[UC 
não tem nem esei'ipt.a, que uào t' neguciantc~, 
matl'íctllaclo. 011 ~em ma.tl·lcula, e t]IIC tem a 
maior !acUidade em descontar lcttras no 
Banco (la Rcpublica,, lcttr·a:; em que não ~c 
sabe qtrem vale mais, s[ o a-ceitante si o 
endo~sa,nte. As veze; o~ dous juutos mal dã.o 
paras'" resp<Jnsabilizar pelo scllo. (Riso.) 

Em eotn))Cnsaçio ha uegi)Ci<l.Oto~. <~&~im 
como um Zcnlm (la Rua do Ouvidor, um 
Pa~cl:néLl d't lll:·~nm. I' H:>, um Lebrn!); da Uu
lomhn. quo p<Ll':.l, po<lm· üescnnt:u; <LS Sitas 
lcttl'.i.IJ ..• Paroeu 'I ao <L eéill~<t Ol'<L ,o;j !li ple;;: o 
negodant. •. qun <ttJCl' oJ,r. ·t' Cl ll ltnl haneo llnt 

certo •;roditü, ::<1 a ''lta. iiO:tt•·<lll:t. n:·l.u é lia.~
tante, mand<t o ~cu lm.lanço rcito mn buu. le ; 
si o cstabelccimcnt[) não o julga ~nllicieute, 
consente que v:i. Ulll empreg:tdo da su(l, 
con1b.nç:t atú a cas;t do commct•cio, pa.t-tt 
examinar, com o ncccssado sigilo, o c:;tauo 
da cas:t o empt•cst<~t' o din beiro. 

Assim SI) fez sempre e, assim quií\, eomn 
disso anto-lwntem, Thoophilo Ottoni que nã.o 
se continu:tsse a li:l.zcr- com a ca<a, ~ottu, [!<>r
que ost:t j:L tinlul. tido vinte mil conto~ c tt 
~ua cscripta, não merecia m<tis confiança, 
pois rpte lmvü~ omprvstadu Hi mil contos a 
pessoa.~ qnc se nã.o conheciam 

Ha t.tmbem commiss11t'ios de c<Li'ê bom 
apat•ontados, bem nfu.1Íliliados com as altas 
finan!!i1~ d~t Rcpullliea; O<l:lCS descontam 
quant<~,s lettras querem com a maior J:~ei
lidade, ]iara. si c :para. os outeos. 

Poi.~ bem, este banco com estes set011ta. 
mil contos, não póde resistir á> necessidades 
da. pl'aca. Imo Vil.() ser feito rle pinlw branco, 
vae ser feito de sarrafos, parecendo coreto 
-de inauguração official, e ha. de dar cupim. 

I8so nãv é dinheiro, is>o é chimica, isso ú 
tt•ansmutação,de metaes, é pedra philoso
phal ; se est<i aqui a Jazer ouro com causas 
que em l'Cgm não são oum, são tres qtti· 
nhues, para emprJgar a liugtlagem rlos ~a.u
dosos tempos do cncilhamento. 

Sã.o t1•:·s quinhões. (U.) 
Das 350 mil acções os actuaes aceionbkts 

do Banco do Bra7.il receberão cento c doze 
mil e quínllenta.s'representando 22.500 eoutos 

,),:~&.~,~~~Ç. .. ~ .. •:o .. : .. . :,,, .. ,,,·.;·:·:>::' '' "" , •. ,,.,,.. '·• ' .. , ....... ' "· ' ···' .-· .... .. " ' 

Contos nom,inaes ! 
W muito engraçado ! Eu creio que sií.o os 

contos de r6is que e11 possuo, (Risada.~.) 
E n sei, são cxpt•cssõcs teclmic:ls ; na. 

holsa h<t cxprc~são tr:chnica <tuc t~ uma nl<L· 
L'<~villm: desdobramento, integração, etc., 
c·tc. 

Eu ~ei: a.qui em rchtl,,ão (L acç:ão, acção 
tem valor nominal de tMto. 

O banco que andou <~ levat• injccção de 
caleina. todos os dias ! .•• 

Agora, outm.s-nomiilatívos,-c a cç,ão ao 
portador. 

1-:' outra. cunsa, out.l·<~ chimicn. 
Os antigos estatutos diziam todos-acções 

lll.lminativas:; a q11e ha um grupo de acçõcs 
que pudem sm' ao portador. 

«No começu, bto é, a.~ acçõcs a snbscrever 
t~. q1w poderão set• indi1ferentoltlente nomi
nCLtiYa.s oa ao pul't<l.dor. i\his ttwdo hão de 
s :r CIJHYcrtidas um nomin;~·tiva.s, mas nunca 
mais ao portador». 

E~sa~ (Li versas pluts~s. na e!a.borRção do .. 
cst<4holceimento, é que eu não com}n'ehendo! 
~o começo póde-~e fu.zer a couvm·~ão; mas, 

tlnpois t[,: eel'ta. 1)ha~e. JfiLo. 
l·; 1\ i 11 i;m•e ~i LH i: c: isto ! 
Sr·. Pn~~iduu(o, <t riua U.1:sto I.Janeo, ú tão 

uomina.l corno o v;tl:Jr tios contos de l'éis. 
l·:sse b<'nco, a bot•d:.L llc ct~jo leito, aqui es

t:tmos todos tln tochas o cyrios, osso I.Ja.nco 
Jbi fndtLilo a. vi ver C\0 ;~nnos ! 

Está aqui-u.rt. :~· úo dccroto legislittivo 
üe 20 de .:etembro do HIOO, ot'<Ft.niza.ndo o 
B~meo da ll.epubliciL do Bm:dl: 

«I.J praw do d lll'U.Çlí.O tlo bancu SCl'lt rle ()O 
anuo~. eout<tdo~ da. da. tu. de~teJ o .ttttutos o 
podm·<i ser pl'orognuo por deliberação d<L as
::;embléa. gorai do; tLccionistas. 

J•; no fim do oincu annos nós assistimos a 
oste dcsctthLbro ! 

W intervssa.nte ! 
Pois, senhGre.;;, .l<i. tinha. mos 22.500:000$000 

nominaes dus antigos accionistas,22.500:000~ 
tomados pelo Tllesouro, 25.000 olforecidos á 
subscripção publica. 

l!:is ahi as tres. 
Como ê qm; se decompõem? 
Aqni ostão os trcs qnintlõe; : «O capital 

t.las 1~5.000 acçõcs e subscl'ipto scrií. reco· 
.!!'tido ))Or prestações 20 •;. no aeto da. sub
scrip\~ão, 20 '/• dons mezes ucpois, e o re5· 
t:mtc segumlo as convoniencias do banco, a 
.i tlÍZl! u:L l~irectorht com a l'acul!htdo de inte
gr;Lhznt;ao ... » 
· Ahi vem outra.l'oacção cbimica. no meio. 

«Gapita.l (lo 125.000 ttcçuos,:o l•:ntmm com 
20 •;,, dous mozosdcpoiseom outr,Js20 •; .... 
siio lO.OiJO:OOO$ do diuheíro retll, creio; não 
entNm com o dinheiro dcpi·ocii~do compl'ado 
n:.~. bolsa, digamo~ 85 •/o o entrando pelo 
vn.lor nominaL 
• \ , ·.:- . -• - , • • ,~ .. : . • ,. - ~- l _., ~-.- : ... -~~-· •. ,.~ 
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Ponhamos no (l,(;tivo do banco-10.000:000$; 
o l'CSto fica. com n. f.'J.culdaclc de ser inteorl,li
:;ado. O qllC< CJ1Wl' di<:Cl' isto/ 

A' mci.lí<l:~ q11c ;;o fot·em <1tllet·inil:J lucros 
estes vão SC!Jltlo cntr Mlos. 

O 81: . C.H,OGF.Jú s-:-r.io ; ú :tntccípa.r as 
antrad.tts. 

0 S!t. i.lAlUJOSA LIMA-Não é í~so ; V. lix. 
e.<Jt{~ equivoc:tldo . Vou ler no11u.rnente: 

banco que lide com n c:r-editn q.uc tiver) 
11U1.5 supponhu.1~ VY. EE:.-..: .-diliÜ~ Ctl-<JUO, 
nessa cclebcrrun:t conta nova, o tioverno 
mn.ndarli hmcat· ·todo o dinlJetro ltuc estti l:L. 
Terno~ : conta. nc;va-so·~mnbro-1'hesouro 

Federal-Conta. cot·reute li . 0:34:0008; contll. 
~~ pt•azo fixo 10 .000:000$; conta. !lo cambiaes 
-um milhão st el'linos. 

Supponhamos que, ne.,te u10monto, i>C 
r.ir:t v a todo esse dinhch·o ele lá. 

O 'l'hr.snurn dr~ 4.500:000.1;, dinheir o d elle 
o c1ue jti. não G pouco , 3::>.000:000!!; de in
scr·ipt;ücs, d inheii·o de acciorli<>t<ts, · <ljUdil.do 
por 2.500:000$ em d.inli ail•o do Tlw.~ouro, 

De maneil~u.. q:.to corn o tlinhoiro tl11 The· 
O SR. C.\T.OG ~>J: AS-1•;' ,, qun ou rli;:.;;o. souro;:>ob <L fl\i.•mtHlc compcns;:~çii.o 4.500:00~ 

O Srt. liA::nosA Lr~! .\- ... «Cl os l' <),.;[nnto~ , -ten,ws 7·0.0.?:00rJ8 qu<;l com z.~ ,10.000:000,) . 
,'>egundo n, coJWCJÜCitciu. 110 h.•uco» m.a8 não •ht;;_ t,~·as en:r ·tda.s podazem . l1.0üO:OOO,;OUO. 
!à.z p<Jnto «<t juizo {ht diredol'itt c con~elho .. ··~~t;~ .'~:l.~11 :'1111 qtw v~e g'll'<t,l'. ·~~~e lmii_co; 

« O capital fle 125.000 a.cçõcsser<i. recolhido 
por presta.çües. 20 "/o no:tcto tla subscripçã.o, 
~O "i~ U..u cl~ r nozes d epui8, c o~ l'Gst.:tntos, 
ü. merlid<t CJUll <L lliNlctal'i~ .. i t.t lgm· ccm
veníentc ... 

ns~<~! com •~ litcn!cla.doclc íutnvt·<~liztt<:;ií.o.» \ ,LC ç 11•11 cum o mesmo mocamomo com ' . " . I rJne gu·ou o Bttnt:o ;[:t JtUP.Itblrca até ago1·a. 
() SJ~. GAT,IIr:l-mAS-Qtllll'tliZ(ll' qne llfjll.GJ.I.r~<; AS!!Íi!.ll, O llllVO f:tLilCO HU.O va.c vivf~l' emn 

t.t uo qu iWl'l! :n i1ltegmlizm· 8llM cntrarhw dinheiro que ello ycnh11 lt hil.Ul'il' em c.~lJücíe; 
entram t.lu vcil com o tutal. o novo bttnc:> v ttO viY<li' rll• L'emastigt~~áo do.~ 

O SR .. BAI~nos:\ LUtA- :,ntã:> Y<W IO;:! mais lr·ecur~vs na. sua maiot· somma. I[UO estão l ti.. 
lon;ro. V. i•:x . vG quo o bancu ost<l. ifw bont · Senhores, i:> tu m:Hla llC ga \'etinha. s1J.. 
tu-mn.i:ulo qtvJ osso pessoa.! IJilC S'=l vae chnma.r mont e. . . . 
a suhgcrcvur act;.uos, C!i.~tL gente a.l1hw e:n Agom. tsto de c:outtt an',tg:t,de COlHa JlOVa, 
uru.mln almnclancii.~ a ponto clé chw 2:1 •j .lo)!u· ; · de coatll. no~i:>-'>ima, clc. iilit~c t~ntig<t, con
U•J ll~ m czos tlopuis outl'US 20 •/. e dtwilo tudo. temp~l'<LO~-<'l.,, l~W cle nom.~nal de ?'Cal, etc., 
~c c1uizcrom. tLtdo lS»O ~:<L !ucs.ma..coust• . . _. 

Jo:' o quo se deu com u mnprestimo mnni- Nlnguem :eoc f?I'a. nenhum dos tltu1os; vao 
cip;tl-f!cou todo na. Ct1rtcim do &1.nco da vendendo, vao lHJULr.l.ando. 
Rop11bJiet~. · Agora, que foi c1ue aconteceu com este 

E' q no pó de h a. ver gente qne fignre como ,,,o w JU.lendo, v<ío liq11idando_? Acontocett 
accionist :.~. com titulos, acções a.o }Jm•tauor, que 8o chegasse ao fu~1 desse JJtcendio, pa.~
para. J'azet• <:ror que outrou mttit() dinlteirJ. sanclo-o para a, cumtelm do Thos:IUl'O, do 

Pul' emqna.nto tiuh:tmos lO.OO:J :OOOl';OOO . modo <tue C$tC t~we quo c:1rr·egar· com a. 
· l'Oi~pon~n.bilidadc, ll.ão nominal , mas roa.!, do Vttmos ~~outra parte : 

«As I U!.50D ucçõcs tvm:tcla..~ pato Tlle~ouro 
scr il.o l'e.."tllza.llas c Jm ít primch·11 cnt r a,rht de 
20 •f. e, o rest.tntc caplt;~l com os õans, clic 
;:citos e acçõ~s de• conta. nova do Bau co da. 
Rennblica..» 

Ént<.'í.o o Tllesouro e ntr a. Jogo com 4.500:000$ 
e o restante U.cpois ~ 

Não entra 00111 dinheiro em e;;:pecie ~ 
Entt·a. com que ~ Com. os bens, d ireitos e 

;~r.çi\As da. conta. nova tl.o Banco da R.epublic<t 
do Brazil, que forem uecesstn•ios para co.m
p!eta.l-o, cJnforme o valor verific!l.do pela 

. directoria. do novo .. Lauco, com approvação 
r.lo consellw fiscal. ·· 

E' muito engraçado ! 
. De modo que esse tet·ceiro quinhõ.o do 
The8ouro, em dinheiro., é de qua.trv mil e 

.. quinhentos contos de: l!êis. 
s u:pponha.m YY. E8x.., ímagi:nem por 

a bftm•cfo (essas collsas se faz um ~~nd1'ew 
.h\ckson. de mandar liusca.r o diaheh•o .do 
Thesouro qttc estti em um ba.neo e dizer ao 

35. 000:000$ p<tra resgate lle insct·ipções. 
O S1~ . CALOGI>K\.S d;i um a.parte . 
O Sn. . BA!:DOSA LnrA-EntiLo não <mtrou ~ 
O S1~ . CALOCtmus d ú. outr o a;pa.L•te. 
O Stt. · ihltBO>A Ln·r,I-A espora. de que 

aqui se fal!Q ú a.tG um pouco }Jar-acidtt com 
:1 da m u llwr do Barba Azul que vivia a. in~ 
portnna1· a il'rn ã Allll<\. 

Tudo im tlca.r assim; ainda estn.mos a. es. 
pera. de cerc11 de 400.000:000$ que o Banco 
tem. custado :w Ti1esouro. 

E' o que sa;lJemos . 
O Sr.. CALOC~n.A.s-~sttí. i sto no r·elatorio 

do Sr . Custodio úe Magalhães ~ 

Ü~l-. BARDOS.-\. LmA-0 facto \Í que este 
ba-nco tem cust<tll.o m11íto n.o Thcsouro ~ ( Tto
c'"'l·se va;·ios c:pcu-les cnt,·c os Srs. Oaloge1·as, 
Rodol.pho P aia:c<o ,. B;-icio Jfillw e outros Srs. 
JJept1tados.) 

Conta. caucella;da é couia perdida.. DeY() 
ao am~n.zem tn.l500;i;, no tlm de corto tempo 
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HL\1:Lcm quo ~Oil um ca,loteh\J (o quo espero 
JJIUJCa. sm'.~l), ca.ncDilam ,., nunlm contu. o 
\lizcm: este l')t·. B[l.l'uosu, uau. urn }We,juizo ao 
homem U[l. Yünda. l':st.á. enganado ! '"' conta. 
~a.ncclli1Ü<"t. ( T?·ocam-sa 1X!l·ios rt))rwtes e11WV os 
S1·s, G'lliO.rJe1'1<S e Rorlolpho Pai,ca".) 

0 ST~. B.cll.llOS,\ LI~IA-TOdtL VC!: que d~
pendel' (ic mim, Deputa1lo, l'epr·c:::entu.;Jte rl;t 
.:-:fét<)ãO, ir aos n\inistarios pedir aq1Üll.u qut:
,Jaqui }10Sso ou t~11ho o dil'Cito d. t~ J•eqnm·er•, 
-eu nã;o von ! 

O Stt. BRrcw Fn~Ho-0 TlJC:!c;El'O (j sempre 
o 1Jiett,1: mm·chttnt. 

OS]{, lüHJJOSA LDLI.-Sonhoro,:, (!nem leu 
o t•olatorio ;x~bn quo lo primch·: t. verba. que 
d.lc ennmora sâ,n 2:J7.fl00:000.,;001). (1'ro
ermz-:w 1i2Hit (l~~ ap.~,,~tm~ .) 
Sahh~aln ou náo tlo 'l,hesrml\l ns . ..;a~ ünpor

t.;;nci:~s '? Sn,llir••m. PtLl'<.~ <Jndr:? P;or;•. o l>:,nco. 
VoLtu·am ~ Nfio. Qtwm purd<m ! O The.-,otu·o. 

o S1t. GAr.ocmJtA~~v. i·;:,. dico(: quo m~:1-
-vnmo~ ;i u;por:t llc '100.0'l:J:-:Ylll:.; iT·; ';,C<I i!1~sc 

'tiario . ..; out~·os apurtes .) 
0 :)n . • BAR-BO~A LI~V .. - Cit(;i. <.J.e·:·:en--;p!o da 

irmfl. An.nn-. Es"(;a,Jll<•8 <~ «~pt~rn. • li\ cou~a {l ue 
nunca vem. (Apa1·tes.) 

Inmginomo8 o contrilLuintc com'' nm lto,
mem que e~t:1 soh a a.cç:w d<.! um meuwo o~
:l'ir:ial, <ille o ag<n'l'OLI e levou para um ho,pl-
1;:tl de isohnncnto. l·;;te llomem lci. YttO pelu 
quint:1 vot ; qucrern lhe d~tr. o~ mesm'!s 
remedios t[UP. dP.L'arn lh pt•tmlln·a. e elle dtz 
náo pn:!~o; da prímciL•<t vez lJUé' o tomei, ti 1·e 
tacs n taes complicaçlíe~ c r;oll't•í rlDt•cs hor·
t·ivcis. 

Ora., .-;rto 1.ll)n~s JK~s~;tflas~ l"í:':~pt n~rlt,lll-l.he; 
tomr. mni~ c~t;~ 1·uz o lic:u·â i>Oill. 

Pois é o ea~~~- c· a mesma wcziuh«. Vamos 
tortura!' o contribuinte, que Yac pa1·o. t\ 

nle~ma ;;~elha de S. Lont·eucu. E' a mesnu• 
r'ousa.; e ,[:l.l[lli a cinco annos não li!Jt(trão 
outimi~t~Ls 1lu. cu.ncllll'a, pormitt:t-mc V. Ex. 
•tire o <liga, pois sabe <iuant''~ ho<nen:1gcns 
Hto r;)lllio, tht candtn'<t lio iUn~tr·o Deput.'tdo 
por llfina~ •I tu: venlm.m tlizet· : Sào co11bs can
(·.ciludas. Niiv podcmos deixtn· lllOL'l'Cl' um 
csta.1Jcleclmento rjlm tem prestttdo.tanto~ 8el'
l'iços :w paiz. 

(Ttocam-se ·oa:•ios apm·tes e;ltr·~- os Si's. Ca
logerc.s, Rodolpko Paix«o, Jh·icio' Filho e ou
t;•os Srs. Deputados-. 

Eu ]Jrecisei um tacto. Não 6 facto rFHl 
~c\hht clinhcú·o do Thcsouro po.rl.\ o b<\nco c 
nunea mais voltou?. :'llão é um f,\cto que 
está aqni, a. p<Lginas tacs do r:>latorio; ([UB 
p,st(, w; meu recluerirnouto, citado :pelos di
reatores do bancu, 207 mil conto.>, :pam co
Hteçar ~ ( Apm·tes.) 

0 Stt. CALOGEll.AS-gll tenllo O~ dados 11:~ 
mã.o. 

0 Sa. BARTIOSA L!MA-llOU·lhe O~ J?<tl'<~bens. 
v. Ex. tem o~ uadm e en, não. 

O SR. CALOG<:aAs-Todos podem disp6r dos 
mesmos elementos.qua eu,-soli~itanào-os. 

Yol. YII 

O SIL DRrCLO F1L1!0 1·: \L1.w:AL l·:,con,u:-
Muito l!em. · 

O SR. ·BAHROSA LnlA-PortpH' (!lt son n 
ll.,cal, sou o jui~, sou o gu<u•cla, tio~ tlinl1ciro~ 
rlo;;: meus concilhLíl~os ; purqlte <!n n5o pe'"-' 
d:Lrlos. indo tm• a fonte ncnlnml<L : eu •moro 
o~ ílrldo:' i'<Lcultil.dos pela lei. E i~ ]J!lrq li o Clt 
tleclanw. e:,rn·ccbo, deploro c grito... · 

O SR. RRIC:Lo Fn.nn-Com rn,z:io. 

O SR. R\Rllo:<A .LDL\ ..• pore[ ti!! n : iu\'Cl'JW 
!tã.u P-H! ll}Jrc o :-;en tln \' CT •.• 

o S P... :\LI.Rl,'.\1. ;,;_.:Ç()BAlt-\fllitti l>Cln. 

o SR. B ATWOSA I,Du-... comc,s':nlw n tr-i
vial U.e mu.udar- ~i u.s~cmbltla. do rept•oseu
ta.ntcs d<~ Naç,1,o ;·•s cootas. Isso ,;dei'Cl' de 
todo~ os gove1•nus quo t euhv.n1 <I noçã.o da ho
nestid:tde public11. (JittiLo úc m .. ) 

Ningucm púrlc ncgal-as ;\o~ doaos d:l. fa
zcnd~t que esta v.:t gerindo; .si nog-;1', {! q_ ue hi 
dcnü•o tern vnrgonhcin•~ :t quo YOH me t'ef'e
rir precisan1onto. (Jl!<ito l"'iJl .• ) 

Governos qne mo ohr iga.m ;r. reler p<tgin:ts 
dr. Tacito e a oncnnti•:tr 1<1 a, !(innula para. 
e>ta ahjectn •itnação ti naa<.'lÜl'a! •.• (Pausa. 
Sansaçao.) 

Plttí;ii"1u.e li.:.[JCS, cvrTHlJl-is.~·i-,nt~ R·.~p ublica: 
on e.,;ta, outra, ~i qaercm llu~c:n· Jl:.s ümtes 
canonicas o:t nos textos .i~:v:wgei ico,:: domns 
Rcip~tbtico~~ rlmnu.s honcstisshaa, f) ll,'i UI.C.~C rn 
(acistis ·i.tlt:tfi~ e~::peluncwn lalronl t-iit, (8en
su.çao.) 

Não qttcl'O , tlbsolut amcnto. pa.~~CL.!' um mi
nuto u.qtü ncst<t c;tdeit'<t, u1n ill~·{.;wtc nc~te 
rccít1to, abnstwlio da a.tr.ençlio do.~ lllo!l~ con
cidad:io~, slalo )Hl'a o 1im lia pt•nsb.t• ao 
contr·ihuinte. de llUC sou r·eprnseut:r.nte, os 
se1•viços que ctles teom o diraito tlr; e"igir 
rln C[Ldl• 11m de nüs qmwdo ]Jergnntarn q·nG 
fim levou o dinheiro que tlistrthuilt pelas 
vel'!Ja~ orç:i1llleutal'ius, e <:1ue tlcYia. ser, <Lll
lllutlmentc; OQjecto de tisca.Liza.ção sever-o. por 
p<lr"tc do Tribunal de C:;nto,> c não devío. 
perrnittir que, n pretexto de ,,lLhetlorü> ban
C<tria., se estt\h "locasse um col't·edm• escuro 
e lo brego da r llit do 8acramen to jJ<tl'a a..r na 
ua, Alfaurlegit, a,·ti.m. de que por <Lll i "Jlmlessetit 
pullul;w os rep·ti> do jornalismo c da. puli
tica., cevados polo suot• dos oontt·ilmintcs. 
(J"'áuito bem.) 

O que em qttoro é luz lHICJ.UCllil. nspelunca; 
o que eu quero é o que quallJUOl' aecionistlt 
qnor. O que eu ((Ucru é o cxa.mc; o f!IWell 
q LJero é q.uc de;;de que o Tltcs;)Ul'll \':te ser 
'~ccíonistlt, clle fique desde jü ~abmhlo do 'lllC 

ê que vae ser accionista; ~i so YtLO manclat• 
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dinheiro do TheSOUl'O p<tr<t lá, fique-se desde 
j<i- s:tlJendo o que ê ou quanto sevae mandar. 
P1•eci~a.mos saber· ~i os 35 mil cont'•s são :35 
mil contos mesrnos; o que precisamos sll.ber 
é :-;i os 33 mil COnto~ fiÕ.O !lOS Vã.O dar 111lLÍS 

l)l'Qi niw'. Sim ! 
Triai:~ <)cinco mil eonbs niio são uma, mi

ga!h;~ ucm um;.L qua ati"' insigrtificantc. Que é 
<ie osso <linheiro do Llont o da Sorocn.hana ~ 
Onde cst<\ ? .. 

f) SI~. CALOl.'J';L' .. AS-Tt.fÜO isso V. !<;:c sa.
lw.l':í,. (Htt ou!tos opw·tr.s). 

O Sa. BAn.no.,.\ LmA-Porqne não lwi de 
l'Ol'orir os s~ens do meu requerimento 'I 

H oi <lo refel'i1· com toda. a. lb.nqueza :l i m
m.,msa .• cngorda.d;~·ll~l:L corrupção oillcial, a 
;oülo dos p:uti<los vruwedor•es, que pregam a 
politicll. da irresp011SH.bilicla.<le systnmatica. 

Etl a]Jpello p~wa, qualquer dos meus inte~ 
gros collegas c tenho certeza absoluta de que 
aquelles que lú fossem encontrariam contas 
de dinheiros que ~ahiram prtl'a. su hvencionar 
o jornalismo; na ímportancla de milhares d~ 
contos, o jornaHsnw indígena e o jornalismo 
estrangeiro , esse jiH·nalisnw que cmnonisa. os 
governos des;wergonhados; milhares de con
tos l}ue não for~.m vota<ios pelo contribuinte, 
que nõ.o foram vot.ad.os por nó.; outl·os. 

E' ~abido, positivamente certD, que aHi se 
foi muita yez llas:<ar recil)o de importancias 
clestillndas a uma rles}Jesa paril a qual a verba 
~~~ereta j{t Cl'a esc<tssa.; que aHi se foi muit:1 
-,ez, co1110 o thesourlliro tlll uma eommissão 
(lHe nã.o poiliil e-dsr.ir em p<~pei; officiaes que 
u.lli se foi uuooar dinlteiro p>wa distribuir ern 

· gorgeta.s aos reptis da imprensa. 
E' um instl"Unlcnto de ... (1) ••• nestas con

dições que se qu~r cuutinuar a tel' ! 
E, 5i não é, a Cmnara que ouse fa.zm· esse 

exame, porque h~ de verificar <t verdade do.~ 
,itens t.n<lns do mell req_ue1•imento, todos, in
clusive o ultimo; o banco oílicial, para es,:e 

·sorvedouro dos dinhoims pnblico3, tem. tido 
por clientes Deputados o Senadores ! 

Ha Deputado que se responsabilis;~ -pela 
importanaia, a sahir do Banco da Repr1blica 
para. uma em preza ,íornalistica, O Pais. 

Ha Deputado, que foi leacle1· nesta Garoara, 
e que a.chou que eu estava procm•a11do fa:r.er 
figura, em lf.JOl. quando eu queria que a.qui, 
com os nossos Pa.namás, se tize.>~e o que se 
fez com o Pana.mli da Ft•anç:\, e qtre com ser 
Deputa.uo nã.o sG inhibiu de l'eceb!ll' grossa 
maquiado Banco da. Repu blicct, cous<t de 150 
contos, por uma petição inicial pari~ liquidal' 
um negocio do Banco com. un1 eretlor hypo
thecario. 

Divida que' foi liquidaua ! ! 
Eu não posso citar nomes de ausentes; a. 

cama:•n. é uma Ca.mara de homem de bom;de 
homens íntegros; de -patricios que zelam a 

Republica, tanto ou ffi(Ü>J do q.tte eu po,;so 
zelar ! 
Quando<:~ Camara it~1.liano, ortl. ~olicitada 

pelo orgio de Cola.janne para projectar lur., 
sobre a.quolb outr:~ oloa.oa. m:J.xima, CJlle nfio 
veio dizer o fim, eomo não o Ce~ o p;u·la
mcntG em l~r'a.oça; po1•que eso~s coustlS niio 
intoressatn á Ca.m:.lt'a., ficam p.ll' lá mesmo. 

Não ficam por .ltí mo.~ mo !l:>S88 cou,·•as,ticam 
como estignn da ])l'OT)rü\ Republlca. (.4poi
'.ulos; ,m,~to bem); cs~as co usas fic:am Y1dcnrlo 
muito nw.is do que etlad tle facto va.lllm, por
que ella" ilcwu paínm<lo culnu u1WL Jlll vem 
caligino><~ sobre o P<Wlamento inteiro, sobt·c 
os homens pub!icog ! 

Quanrlo é qun c.c;sos se prevalécoram da.> 
vantltgens oHiciaes uo conchego de quo ilis
punha,mj unto a.o J>a.l(l.cio, :pa.ra poder da
qucllc·ba,neo rlltirar qu!:\ntias que indiyidu
almente, á. fa.lta. tle creuitu Ill'oprio, não re
tiraril.l.m ~ 

Para que \uú de e;t;Lr citando, primeiro, 
nomes de ausentes, e depois, nomes de po
liticos conheciüos puhlica.dos. pelo escrivão 
de p~·ote;tos, no J()rnal ,zo Cummm·cúJ? ! 

Deputado ou .Senado!', dou um pouco de 
traballw íl Ca.mara ... Fico llÍ.'>to- lXnuL<.I.(lo 
ou Semtdor- é um tlelles. • 

0 SR. RODOLP1l0 PAIXÃO - Elle llOSS:t OC· 
ea..;;iã.o não estava no exercicio de 8ll:J. ad vo
cacia ~ E1·a mn l!eputado ou Sonu.dor ~ E' 
pt•eci~o vm· isso. 

O S.n. BARBO.~A Lm.'o.- Btll!ão soi : c~tou 
nw rMeeinllo ·~ ontra pc~rte <la dicntelh 
pJlitica. 

V. !o:x: .. eomp1·ehcude que ~·ão poç;Ls üo pro
cesso; o que peço ê 'lHC se insta.ul'e o proce~so. 
Não estou t"ulmina.ndu senteuç<t contr:t quem 
quer que se,ja ; o que nã.o quero é que se 
<1l'Ci.Jive esse doss·iay que me flOncgam, C8sa 
<loemnenta.çã.o qlle entende com " propria 
vi~~ ~a l{epubli':..a· . 
~ 1sso que nao quero, para 1~so ü que 

appello, especialmente, -pt~ra essa honra<la. 
ba.acada, cuja tr;J.dlccíonal illtegrida.de ((~1Joía
dos). se afere bem por aquel!A typo inimor
talizado em um dos contos mais notaveis de 
Alfonso A t-inos- O tropeim miueiro. 

Eu não fulmino sentença ; o que eu não 
con~into com o meu silencio ou com a minha. 
indilferenca.; <l.O que e a não pos~o dar a. mi
nha. a.cqttiescenaia, é a qt1e se deixe em meio 
do caminb.o !lsse processo, mais llo que 
tlenhun~ outro vit..~l pa.r<L a Repulllica., c lJ.lle 
se contmue no mcsn1o atascar em <gw se 
tem ehafurda,lo e:;.~,~ bandriir;~ dJ. tão famosa. 
-Or·d~m~e tãv !l~moso-Prugl·esso. 

011 JSSO ou P'w·imm leges, coJT!fJ)tissima 
yesp~tbli~a! Eu. não CO!!_tintlo a a.ual yse detú.
lhada dl$SO, pors que nao f:lltará occasi.ã.o si 
a Oamara consentir em cumprü· o seu dc~·er· 
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d13 ca.mar~ repnblica.na ; si niío cousoutir, 
cumprirei o meu. Facian! meliora potentes. 
(Mu,ílo lmm; muito bem. O ora'lOI' rJ wmpri
ment(ldo.) 

Comparecem mais os Sr.> . 1\.umlio Alúo
.L·im, Hosammh de Oliveira, Indio do Brazil, 
Urbano Sa.utoi;, Ctmha ~bclmdo, Dias Vie ira., 

· Anizio de .Abreu, .roã.o Ga.yoso, l3c~crt•il Foute
nelle, Thoma• Ca.valc~~ntí , Edu::l.l'rlo ~tad<~rt, 
Elo v de ::;our.a., ~\lhcrto Maranhão, P<tul<t c 
:Silva, 1-iedoirocl c Al uuqmwque . . lol\o Vioira , 
Epa.minontlas Gmcindo, I~usebio de Aorlr;uie, 
.Tovinh1no 1lc <.;;u·,·atho.Oliveira Va.ll•t!lão,Leo
vcgildo Filgncir<.LS, Tosta, Fc!ix Gasprn·, l:.o
drigues S:\ldanh:l., ~Iareolíno :\Iour<t, Galdino 
Loreto, Corl'cia. D11tra, Leite Riheh•o, Au
gusto, Vawoncello:s, Hcnx·ique norges, Fra.n
dsco Butclho, lUbeiro .runqueit•a, l~l·a.ncisco 
Bernartliao, Anthero Botelho, João L11iz Al
ves, Cttr n\lllo B1·itto, Olyntho Riooil·o, Olo
legario \ faciol, Ca.millo Pr-a te~. Rotlolpho 
Pàh:ã.o, \Vonce:::hi.o Braz-, Galeão <Jat•va.ln:~l . 
José Lobo. Francisco .Ma.ltrt., C<uu.l.iôo Rotlri
"UOS, Costa. Netto, Benedicto do Somm, Lin
~olpho i:)Ol'l'<L, <.;a.ndido (!C Abreu, LUIZ Gtnl
hel'tO, Angelo Pinhei.ro, HivndtwÍlL C:orrêu, 
Yictorino :Vloutciro, Domingos ~hsc ~t·cnha.;; 
e Ca.mpos C111·tier. 
Ooi~Mn do comp~recer, eom ca.1.1sa. pa.I·ti

-cipatla., o;; Sr~, Em' a.<> i\lartlns, l:W.ymnn!lo 
Nery, Pa.s.~os Mit·a.nd•~. Arth ur Lemos, !JarJo;; 
de Nova.e.~ ,R.ogerio de MirauJa .. ltl~é t•:nsebio, 
Cbristino Cruz, Arlindo Nogüeü•a., Fl':l.ilCiscu 
Sá, Frederico Borges, GOH\:a lo SOJuto, Perei
ra Reis, Tl'inda.de, Simeão Leal, 1'cixc:ir<~ de 
Sâ, Josü M:l.l 'CellintJ, Malaquia.s Gonça.lves, 
Moreira Al,·es, l•:sta.cio Uuimbl'<L, Peilt•o Per
nambuco, Angelo Neto, Castro Rebelio, Ver
gue de Abreu, Augusto de Frcites, Rodri

.guos Lím(l., Pat•(\n!1os Montenegro, Rulhões 
Marcial, Joãv Bapthta, Bcliza.rio de Suuz<J., 
Silva Ca.'ltro, Boza.ma.t, All'rcd'J l:l:tcl(Ol', .João 
Luiz, Pcni,to l<illLo, Leonel l~i lllO , cat·los 
Ottoni, Manoel Fulgeucio, ~o.~uoira., Lindol
pho Gaeta.no, Jcsuino Ca.rdozo, Vlilois de 
·Castro, Arnolpllo Azevedo, i·:loy CIHwés, 
Leite de Souza, Azovedo Ma.r·qaus, ltotlolpho 
Miranda, Ja<~quim Teixeir<~ Bmndã.o, llcl·na.r
do Antonio, Abdoll B<lptista.,U\ssiu.no uo ~a.s
·cimento e Alt'l·edo Yarela.. 

E, sem cau·;a., os Sr·s. Jol'go de :\Ioraes , An
tonio lla, tos. .loi1o Lope>. AMou Milaneil, 
Celso ~e Souzu, Pereira ([e Lyra, Raynumdo 

.do Mll'<\nda., Arl·o:1clla.s üalvão·, Dulcão 
Vianna., Tolciltino dos Sa.ntos,Eduardo Ra.mos, 
JOSé Mol\ia.rdim, b·ineu .Machado. Nelson de 
Va.scoocollos, O~ca.r Godvy, Sá. Ft•eire, Julio 
Santos, P a.uliuo !lc S·mza, Astolpbo Dutra., 
nernardes de l<'a.riot, Lamounier Godu!'l'edo , 
•Ca.millo Soare.~ Filho, Sa.bino Ba.rroso, Padua 
Rezende, Borna.I•do de ca.mpos, Costu. Junior, 

AnKJ.r:~.l Ccsttr, Aquino Ribeiro, J uvon:.t! 
::1-Wler u G•:rruawJ Hasslucher. 

o S:a.·. Pl.'eF-~iclüil:te- Continú:t. ~~. 
2" (líscussã.o tio pro,jccto 11. .210, de L005, up
pruv:~.ndu os esttJ.ttrtos ilo Banco do Bra;r.i l, 
cliLborudo oola asscml! 1éa. g-cml dos :tcdo
ui:>ta.s do J:fanco da Hcpnblicil. do Hl':t.?lil, ua.s 
~~--;õcs de 20 de j u l11,: tl !J de agosi.o do 
con·cnic •~:mo. c:om Cluen.Ia,.-; rio &'r. Erico 
Coelho, vtJt.; c :i\ sei?"'''d" c e mendas do 
S1·. Oaleiio Car1·a lha[. 

Tem ·~ p<~.hvl':.L <! S1·. Cil,loge l'' L:'i . 

O Sr. C ,~lo:,:;eL"<LS-Sl'. Prcsitlcntc , 
Pl'OCHrd SLJgnir com m:~ximo cnldu.do e 
att.cnção nuncn. dcdmcnt,id;~ o tlch:>.t () qne 
v;\e tr:~.v:.ulo soht•e u pmjccto q11e formúla. 
os P..stil.tutus do (hturo Hrl.ll\\\1 do Brnzil. 

Opiniõ•Js de <[lU> cu · li~sonti. consuru.r; qnc 
me nfw p:t.r •:l<:t:)J·am j ttstiticalla.><, levarnm-mo 
~ünter1riJ · uo p:oit:J, e , m:io gt·ado meu, m o 
vi ü.l'l'aStlLtlv à t t• iblm<t . 

P;1ra bmn justificar minhtl intnrven~Ko, o 
ltll.m [J.c l) ;cbt•ccel' n_, cvnli içõcs em t[UC v oa 
i';'.llm•, l'f!J IIITil r.onvenion r.n.de!in il' lll inllil. atr 
tit.urlc ne.>t,c tlo 1nt te. 

ln~piL·n.-Jnr], :tntes de turto, t~ con,·icção 
profluHl;~ rl.e r)ne touo,; wis, .l.r!versa.t•io ; ou 
!lel'cn&JI'CS "' ' J.ll'.>.ieet:.t , tult:r-imus igual em· 
l)(~lll!o üllt CSlll:) l'illu~t· , ,~ fa.dos utcis, 0111 
a.pm·ar <t v m·da.úo e em in vostil!a.l' os tlados 
em extremo complexos, Iut•ma.dor~ do pro
IJiem:~., a.fim do cllo.\(al'<at>S iJ. u1na. oolu<,:ão . 
E assim pünsrl porquo não p osso a.llmittir 
que se venhll amc.~quinit:w a :;ra.ndc;r.a de 
um as~umllÍO da. naturcz;t dc.~tc, em qHc se . 
<Leba.tn nada. lii•Lis nadrt menos ilo que n. t'C
orga.nizaçi'!.o rl<IS fOl'Ç<ts prod11ctoru.s tlu p;ti:r., 
a form<tçào do ambiente economico ilm que 
eUo vae ovultüt• ;ttll chcg<\1' aos seas destino>~. 

De :~.ccôt•ilo com o quo aqui tenho on vido, 
opiniões manifestadas por defensot'AS A op
positeres do projeeto em discu;;são, noto que 
seria dimiuuit• e rubaí.ta r '' suba.l teroidaue 
de uma. ci'itica. do actos individu:~.es uma 
diseuss..w que ev.íilenten~ente deve pairar 
nas regiões mnis a.ltas tia arte de govorllM'; 
salvo, porqúe exisio;n excepções e ella,s sã.o 
o lJ via.~ . sid v o (lu:tndo do e~tmlo destes a.ctos 
ci•itic;wois podem resultar en.;inamontos que 
t:outribuam para etul<illar a e~ecuçito do u m 
programm:t porvoutm·a estabelecido ou lbr
necer coordemt.tlas da c:•u·v:~ segnilla. pelo 
desdobra.meuto successivt) dos phenomenos. 

Tal iotervençã.o, port'.1nto, Sr. P r esi
dente, é da na.tm•eza daguella.s quo auio
I'izam a. convida.l' totla.s as opiniões diver
gentes p;.wa., em cummum, se Instit uir o 
exa.mc·do C<tStl sineira, dc~.a.pah:onadn.mente, 
de pun~l de vi:lta. inteiJ·:tmcnto impesso~<l 
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t:;;mo q nem pr·!.eou-;,, hoo e~i:a e con;;;dencios.a.- O meu emiuent.e. collega., :pr~ztLdo u.míg.o e 
Jn ente, o n1clhur desfecho }lossiYel tt uui comparl.l.i..eiro .de ba,ncad.a, o. Sr . Dt~vid Cam
dalio conjnncto cil·ettmst.~ucia l.. yista, longa e a meu vet• e:x;haustivamente, 

No.>sas COiHI.ki>C'' , nnil)lfHlo de t a.cs inttüio~ . di~cutiu todos os lados doutrina!•ios da !iues-
~om os te espiL'iL> , <.l qtw venho :t k il.mna. tíí.o. Con1 l.cnsou-o~. si Ciuizerero, mas t udn 

De phuw e J c.<ÜtJ jü. devo cunfe:;sn.r, quo lli.IaUto ha. de essnncittl, deste ponto de vista . 
nilo sou um atl vm•.><n-io iocontliciou<~.l de totbs fJi clito por S. Ex: . A alguns ponto.~ de 
(\.8 ccnsm·..ts aqrri Jn:Lriiiestadn.~ corltra o pro- facto a •ruo :~ s _ :lx. não alludiu, vonllo eu 
;jecto de cst;•,tutos. tl'azer o mau contingente do estutlo. 

Imo tem defeito~ . eu o:; rcçouheç,, e terei A printeü·a. critica. tormnl~ila. atrui contra 
me~mo occ~siãu de apont.tl-os. uma. solur;ão qualquer lla.U(l. n.o p1•ob!envt <la 

O <J.ll! ! f"!'!n, nm·üm,' (o n bío 1' qae p;u•ecr; rcorg;;.uir.u.c:W do B~nco rla. RcpnlJlict~ foi a 
oStllt' mais n itil['i rtlCiitC t.l':lÇatla (l linh;L di- i~ll0I'3.0CÍ:1 completa. du. siiua.çi:io <lesse in
VÍ&ll'ÍiL entl'c a~ rlu:l$ curreutcs llC opinião stttuto a.otes ll'l.Iei de HIOO, dctermintltlora 
.uo.-t:tCn.m:t:·a.) o •;n t) f<ti)O. l)•)t'<\m- clizia ett- d;1 interveução du GoH!L'!lO ; igllOl'a.ncia q•1e 
é. ].}JT '"~im rl izc l' , ,-ittti11' o prohlcm~, snbúr- níi.o ilnpo.4iu que fo~se pe\o Con:?res~o vot(l.llo 
dina.r mi11 ln ~q:lt·~ci:v;,fi.\l :i inn)órtanch rli- utnconipl1ho dil aux.ilfo.~ que constit uü•am 
L<ttiva dos rli!Ü·)l'entn~ T:oni;os tle:;;tes e~t.atutos, os· i'<:wore·s cspeciaes drt lei u. GS9, de 1000. t' 
e lembr<tl'-mC de quo'· e!lc.i 111íu ntlem por (ll.IC COf\Sistem, ·em gl'<J.lldc J)n.rtc, no <lcposito 
'llll C<w; i~olt1.do. ul,l'<t du gcra::·5u C.>pCJnt <1nc•t em coa ta corrente de uill' inilhã.o e;;tcrliuo 
C1ll nossa. poJitic,t ec .. ;uonnca: antes pr·vvecm til'I.L(W pvl' ompl'<:!stin:ú.i ilo fuJl(lO de l!'al<l,llLi<t 
UC Ullla 10ng<: serie de CSfOl'~A)S, rflpresenta;n lJCtn COmO do deposito em COUtl\ COITente a.té 
1\ desenvolução Iogíc:t, o progredimento n or- a importa.oçia. de 25.000:00()$prov:enic·nte do 
mal de um conj nndo do f,wto~ :~nte1•iorc• • .;;, fundo \:Te l'esgat.e !l da. emL«s:W de inscripÇoes_ 
sol) o influxo fin(t!istu do · ;\h-o :1 atti.b.gir : o Si 1ue não niovesse o intuito cie dar todo~ 
~aneamcnto U<l, cil·cnla.çZio moneta.ri<' . os esclarecimentos qne p\):>suo, ser-me-hia 

Não estamo~ le!!iSla.nllo no d•>minio de l'acll alleg;Lr que tal discüssão versa sobre 
1Jreoccupaçõcs p;:rci:mente doutrinarias, 11en1 n:mtel'ht vencidn. l)roh ibida pelu Regim ento ; 
e este o regi meu tla t heoria pur a. e, a traz dessa clofc :a f'acil, passari;). adeant e. 

Não me 1'\ca.ria bem escusa tão simples, E· 
O Stt . Rouor.Pno PArxÃo dii u m aparte. prefit•o de vez entrt\l' no.amago da (juestão e 
O SR. CA.LOG iêKAs- 0 projocto tem defeitos, rememora1· <í.'Ctma.ra os · motivos que in

.\:'t o !lis;e, e e tt apresentarei ·medidas que, tiuiram em seu animo pttrll. a votação da. lei 
r.o mea modo tle entcn!lor, :patlerão att~nucu· de 1900. · 
t.u.cs .males . Como conseltuencia d~~ mall'a.U.ailt\ f llsã.o 

Devo, pOl'ém, <loillo j;~ s~~lienta.r que o que tlo Banéo do Bl'azil com o Banco dos l~stados 
intélres~a n ão •' t<tnt.o :Ll!t!g::l.l' e provar a Unidos, fusã.o infeliz, Jlão -pelo fact o da. fus.c'i.o 
oxistcnci:l. tlc de<ttom•t.os n01. sotuç:i.o a que se em si, mas pelas condições em que t'oi fe ita, 
0lle.J.DÜ, ;inão veritl.e01.r si ~eri 01. 11os>ivel evi~ Am conséciueiicia tless·3 acto veiu o n ovo 
tl.ll-o~, da.da a c(nuplcxidt.~d~ dos factores nu- instituto de et·eilito m•r;,1.stando vida. de 
I;IOl'Osu; que pre~idil'<tlll . t.IO s ur to do caso t\margtlra~, a.té tjltC em fins do anuo !le 18H9 
e ou ereto que c~t..'lmos ano.lysa.ndo. e pl'inoipios de 11)00 cu! miiun·am s ut\S dilli-

Pt·elimimwment\!, cmnprc notar que exis- culda.des:photograplmda tal situaçlí<J de au.,
tcm divergeucia.s doutrinarias que ditficil- gustia pelos t ermos 'Pl'ecisos .cmprega.üos no 
mouto se apa.gal'io. · · .relatorio dos Srs. cus!;oditl de Mu.galhã.IJ3 c 

Já se ma.niJest;n-;~m em materiu. de m ono- Castro 'Maya, e adnú raYelmeute resumido . 
polia de emissue:;:, ou de pluralidade. ba.n- em um artigo que O P cti:; publicou em 25 de 
CtWia, opiniões •tüc pu.reccm i.nconcili(l.veis, julho do Mmo corrente: 
e do mesmo moth em rolação ii. maneira Para não 're1embl'a.L'. as d ifficaJdu.tles su
J)ela qut•l o Governo deve ·i ntervir nu. for- ccessivn.s, e.sómeiltemos.trn.I~ <l. gráo ma:'i:.imo 
mação do t aes banco~ . E!H· tudo qnanto diz a que a ~;t· i~e ••ttingi n, 8tt.lieni;a.rei que, em 
~·espeito á. questiio U.e ft,cto, porém, no ex~ vesperp. d<;>s. a uxílios offi.ciaes .•. em juo119 de 
au1r' dos dltdos concreto~ \lllll pre&iltit·<~.ut ao l9QQ, P\ll]a 108, 17l:ODQ:t;.u ll dl;lp,o~ito> existta.m 
est·t\helecimento du.1"rmitlt\, Cllja t1pprovação em .. caixa. r GC\ll:sqs .no vo,lol' de 20.851:000$ .. 
Ol'l\. se pede a.o Cl>ngL'esso Fo<lllral, ·quer 1i1e ape/l,U,s,, · 
:parecer, do a>a.lllé attento da disctn>ã'o,· que· "· · Actos .succe.~ivos J)r<1ot)cados.pelo .GoyernQ •. 
u div~rsencit\ n~o. é tão gr:ande qu..1.ni;q a com a a;pnrov(lçã.o do Congl'esso NacioJl a.l , _ 
prmc1p10 se IJQderw. suppor. · 'tin!Huu p~rmltti.do d,im}nuir. e~ quantia ele,. 

J<>' o que vou prqcurM del)lQD~'t3'a,r. vadl~.imt1 a sqmma, da!! r~popll<lbiliqades 
Houve, espontaneam ente, d!,v1~ llll!.i.to de$Se i.nsttt\tto ~9.4\ cOIJl o T!lesouro. ForaJ)l, 

clM•(l. no modo pelo qu,"'l se cst.abelcce).l a. eu.' 1'())?~tp .o. qlle_ ,já.., tin~a . .dito em ::lp!W~es , 
discus>.'i.o, favora.vel ao pt·ujccto. por. mu.is do. u:m~ vez, prejui~Oll. inuegaveis. 
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Pa.1•a. ver si haverüt 1JOS~ibili!lade <le esta.n- qrutntht; rle fül'ma <1ue a. loi ~mn fix:w nm 
cn.r· ta.es lontc;; de prejuizos, cortamlo de limite mnncrico. dochrouno seu ari;. ;;·•qnc 
vez as ligações existente; entre o Govcmo c (le,ldo) «esses titulos ~eriitm fl);eln~ iv;Lm< •ui.L' 
o Banco da. Ropuhlica., ioi celebrado -pelo destinados <WS crúlloros do B;tnco rl:t ·Itopa
tlignu Mi.nisti·p da..Fdzonrltt de cntão,o Sr. Dr. l'lic-.<t do ih't1.ól mcdhtntc acc6rdo, etc. >• • 
• Joa.quiJU ~furtinl\o, o a.ccô!'do '[llC :.t Camara Por a.hi se vti quo o limito precif'U J:1 
conhece e qnc s'iihht •a., íneflü:inte a <lJiall- emissão s~t·i ;t <Jqudlc f[llfl ~c "lml'a.,;.'e du 
tia. d.e 50.000:000.S, J)::t!(D. em prazos <le ter- exame da escl·i ptnratào do lxmco, <[U<tlreo<nl
mimulos, toüo o debito llo banco par;t com o i<tfSc dtt im·cst.ig lt<~~to feita ])ela nov: ~ dü·r,-
Thcsouro. ctoria uomcállt,, pn!o (;oYct•nu. 

Apoz;u· disto, a_pez;n· de iiorem hem conlw- VcriF.ton-so depois que: e;,;;t emis~(w sc1·i:.t 
r;id.<t~ as ül~as doSr •. JM'<lUim Murtinho sobt•e tlc 121.. t>OO: 000$, :.tp])t·uxírli:HLtmento. 
>t não intnrvenção <lo Estàdo om nr.gocios ~b~, J.rgnmcJlt<t 0 Holm, DcpllL't<.lo pelo 
lJancarius. tt pressão foi de tal urderit que Rio Gro.n(l<J elo Sul. p~tt·a l.c;r,, til.u!o~ lws:::. 
8. Ex. se viu fm'r:árlb a novamente rec,ncetar 0 rc,•g:tte obl'igatorio em. <:inco :w)lu~. Por
c~sn.s relações; a foi•necct' bilhetes rlo The· q1w .nií.o ~c fez'! o :teti I" O ])G~~niü.> prlo 
som·o <ttú <I qu;üüi<t tle lO .<IOO:Ooos, c '·' banco 11;to rcsJwn<lm·i<t, ptn·,·oni,llt'a," e<::-cs 
mantlltl' pa.rct alli unm ccrttt ~onuna em <li- comproinis~os·! Por<tuo,HnalmoJrtc,Yeia :ll!vl';l, 
nheíró cstel'lino, à.fim <le pernlittir ao han- 0 Go,·ornó fazcl-o ? "" 
eó continna.r as snas opora(,õcs. honrando O>' Sr. Prcsidcnic, a rc.<po~t:;. n ... ,~~c: 8 qn<';<it o.~ 
seus c0n1IJl'GHl is~os. exige :-!xrnno cniLladosu da .sit.ua.(·-ão du b:~!le~-, 

Nilo 1bra1i1 suiiicienits~o bttnco o confes- 0 ,Jn.-; opc;·açoõe~ pm· C\lL: i'<üict,:. 
,;on-os ::tuxílio,; assi!lt ])l'l~st;1do~. :\Ittim•os 
<acrificios 1oram reclmm)flos. i·; 0 Minisil'o n rebtori<1 elo~ Sr~. ,\Ir: !<'ÍI1<t ?\[:•,Q"tl lh:'w< ·~ 
ilà Fa.zenda Je então, nii.o se sctlihHlo com Cr1;;tt'o )·!<ti<,, mendull<t. th~ modo ~laro, '' ' 
tbrças sulliciciitcs parlt tü'CI.tl' com t\ noYtt conrlicõc~ o o v :c[,)l' tor.;d <lesse mnYimcnt,, 
situação neáda pelas exigotlcüts do banco, de l'nn<los. Procm·:1.wb r~J~l.!lllil·O, rlir, : <<h' 
provocoü <L r 'enntão dns Commis~õcs de Fi- obvio que o <ttll) ae:d111mu-i de tl.iz<;r .<Gl"Y<J 
nança.s rlo Son:ido e da O.ttnal'lt no p~Llacio tlo Rpona>' par~t 1no.<tJ·nr que. corn os rocur' ' '~ 
cattcte, a.\iín do se os·b1tla.r n sítmtt;•:i.o com- ot•rlinariü~ do a.üt.ivu. ~el'i:l. Ílll})(IS~iVt JI cnn~t:
mcrcial üa "!Jl'<IÇ~t ([O ltio de .Tanoil'o, c as~en- gnir 1naí~ do qne 'J imlisponsavcl p:~r<t p:>g:~
r.ar nos miüo~ <lc deliclliH· :.os dililculdl1des mcntu do~ juro~ ~lc :'t •.: •. •lcve.ntlo o 1 ·c~gaie 
-dessa nova. m·ise. a.ruaul.! d:J~H t!,pulicr~~ ornittid;ts po!o haucu~ 

Convmu leritbi·a.r, 811 • P1•esidnnte, q ue na,- te~:.ratc <1nc ·~ 1r~i ~ixr) ll ('flt -~0 ~ .. j de:-5~a cnli::: .. 
quellc rnome11tó a l' OSIJi:m~t\billd:lde do Ban<:o sãu', o a :<~L :3GU :ü0fl.~, .-•01· l'n:·.lb;::.rlo com "" 
~ ra Rcpub llca YJara con1 o. Tlwsonro, Pl'OTJria- r·ecntSt"l::i fJJ:ovcnieut::!~ d(~ lef.tJ·a.:'; cle~enntad•~-··, 
1\lente dito, o1•ça.va apenas em cet·c:t 1lo conta' t:Ol'l 'Clltes g::tl'~J.ntid a:-< n eo•ti.a:'cll~'l'('U
·20.000:00MOOO. Um unico voto dh'el'gente te~ f!eraes, eontas concn'"-' 'tr' .'t"><ilo :1,: JU-
1nn.nifb:;tou-.'::e pela c:~Ssação conlplcta da~,_ U nst.t~tas : hl!: Hovc~Js e ll.el __ l:!.tl ,.. _~t~ ~ :r1u::-:1.n:eo_ :'o 
-,__~eJaç:Õ(~S : roi o (10 í\Ctnn.l l\Ilnistro d(!. lJi.l..Jll.'il, l ;U IlllPUl"r,artC JR oe ir).~ l lr~: .. ~~)~):r_;(J~ll. ~o t• 
li'ltzonll~\. .Esta 011iniã.o roi vonciUa, u acro- \'~~vel enll! Ltln1<.Jl)(H' .co.HJ1?üll~i!.Q:w, r·nl ·~lwwio 
dito que solução tnttis a.cer·ta.da fOi tvtuclla. o htut<_~ ·) jJ:u·tn <ta~ JH .... t~l·Jp(;~ - ~~s a. f· IIT.l';:J f.~·: ~l· ... 
a dvogada. n5.o s<> pelo Minist.ro <le ontã.o como lho, etc. » 
pala.s Com missões de Fi:mnças uo Senn,du e Uu rnesmo ·chtrll'i<J l'llll,t:l q111! o~ iucl'O>< 

1[;\ C<tm<ua.. annuaes do bn;uco nüu pudm•Ltm ;m· :ti'<Jliu.-
En1 toüo casot a~~entLl..l'tLnl .. .sc us tr·aç~o~ ge- do~ sinão~111 sei~ nlil c puneu.~ \XHl~u:-;. 

ra.Bs, os .linmtment03 principacs do p1·ojecto Et·•-~ lbr<:o~u.not•t:J.nto.th.• ir~~..leclinJI.I'Cl 'lt'"""
'lne so tl)rnon" lei n. GSH, c a.lli Hgnramm sidade, Ln<:<w· m1io dos V<J. lol'e.~ oxisi;un te ' 11<• 
taxativa menta ossos mosnros f~\vo1i<1s que 0 activu, ])<U'õl, com<\ w.a liqni,;::.('i)u iitzel· !i lU< 
nobre De1mt.ndo pelo lU o Gran ,Je do Stl l c1•i- n.o t ompt"mlli.<w d,; t·o,;g<tte. 
tiCou. Qnn esta liq tlida~~ã-o .-:.ú 1Jpdia. ser feit~,~ e ~n 

I-IonYe a :principio idêa rle limitar o nmxi- m[c~ condir:õe~, decul"l'''· t.lt.J mo<b intuit ivo 
mo <t que poderia attingü• a. emissão do em ])l'imoil'l} log:ar dtt sltu:.tçii,o espccitcl do 
a.policns de 3 "/o, por meio d;tS quaes iam lmtwu p~.r<l com seus <ToduüJ.>, ~1~l0 lhes 
ser <tttendidos os interesses dos dopositO:lite> podendo rorÇ<ir "ruào, ncn\ impor JWeço; 0 111 
ilo Banco da H.epublica, e exactamente a segundo Jogar <lo p1·azo nxado p:tra <L elfe
cifra. glob<\lmarcadtt para esse limite foi a ctuar. 
(le 100.000:000$000, a·quc o nobre Depnt'ado E esta situaçã.o,dtt 110s~ibilidu.de 1le vir a 
;tllud\u. ·cotaçã:o das mscripções <1 descer abaixo flO 

yerificou-se, entretanto, que os comprO- oelt valor nominal. fôr::t prevista pelo pm
mlssos exist~rites, nã.o apm·ayeis de mo-c ·prio Con<>resso quando, na lei de HJOO, dispo~ 

. menta, se élm'a'>·am :t miiis do que essa q\ie certn.s conta~ fossem Olt<~erradn.s 1ne-
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diante o recebimento de tacs inscriJK'.ÜCS 
-pelo seu va.lot· nomii1:11. 

J.: não h<t qncm tc!:ha. tido qualquer rcla
(;1io com o commercio que ignore f4llC toda 
liqniuao;-i\o rapid:t, em )ll'<.LW fixo, . ~ unm h
q uidaçào IJJ•ej udi.cia.l, ~iHão des..'l:<tl'OS:t. 

Ainda !lo ponto de vi~t<t do pr<tW. é o mes
mo t'Cia.torio, t.wtas w zcs inYoca.do, que diz' 

qPcus:.u-, no momento affiicth-o por que :;e 
pas><wa cntfLo, em aguar<l:tr opportunl<littlc. 
que se não podia prever qua.nrlo se darta,p:n·:L 
t L realiz<tção do vcnda.s <te titulo.-: o valores; 
contar cam o J•eeehimento dedh·idas act ivas 
que. pct·mittint!o a loi oolv r l-as JlOl' meio de 
1n~cJ·ipçõcs , não o scr i"tn em mocd<t con~mtc 
de modo a. trazer alcut.o á caixa. q u:1:<i vazi:t; 
presumir que d:ts contas corrente~ garu.nti
das pndes.~emos conscgnil-o lor()a.ndo :~s res
pectivas liquidações por meios ,·iolentnl;, que 
nã.o dariam r ü:!u!ta.dv efiic;17. e immodia.to 
por esta.rom n:~ su:\ qua.si tota lidade ma.l 
amparadas; cogit<~r de pt·occ;oso., tacs pM'a 
en n·cutar rcspons<~ hiliuu.de~ <w 11 ltat.lis~i ma.s, 
como v ct·cmos, re.~gatnvei8 de p1•ompto em 
moeda. col'l'cnto seri<\ inscn~ato e não rosol
verm o JII'Ohlcma..» 

Depois do se verificar que certa~ liquirh\
çõcs podor·ünn ter sido fcit;1s em condiçõe; 
melhot'Os, viorn.m consuraH\s, ma~ a. estes 
criticos de obm feit<t, <le antemã-o respondeu 
o r datoJ•io: «A critict\ ê sempre fi•cil u.os 
que, não tcn1lo a responsal>ilidaLle do~ :1do:> 
:pra.t icados, cstl"<~.nhos :t suggestões do mo
mento o dcsa;pcrcebidn~ do oxa.eto conheci
mento 1los elementos de apreciação que jus
Lilic<Lm a m;utcira. de 1lccidir, consnr<~.m c 
verboro.m l'c.~olu~õo~. aJ•gnmcntando com 
f<~ctos pcstcriores ou occonidos em circnm
st.a.ncias dittcl'entes. ~> 

Doss<\ nccos;idade •lo, em pru,zo fixo, ib.zel' 
llwo tt compromissos avulta.dissímos, rc.ml
tou o '1110 se costmm1 cllu.mar i\ queima de 
muitos valores 1lo banco. Pois hem ! extlctn
monto P:U'il não ~c :t\·otum:u 'Cill os prejuízo:> 
OI'inndos dc.~sr• fonte, pura. permitt n· que a 
liquiilaçã.o se tlzosso em condiç\íios melhores , 

· quo o~ prcju!zus fo.<8om àttenuados, apurando 
os valoi·~~ e:d~tontos no activo elo bauco, não 
fot•çado pelas circumsta.ncias de momento, 
nias por aquillo que realmente result~se úo 
e~amc dus ncgocios a 11110 se refel'iam, pa.ra 

. esse fim ti que, ultimamente, foi sendo foita 
a liquidtwão com ma i~ Yitgar. 

Dahi l'<!SUitotl existir ainda um so.Jdo de 
inscl'ipçõcs, q11e o banco uão piide re.ssratar, c 
cujo I·aemlJolso o Gov<wno, riatm'll,(monte, 
cha.motl a si. 

. Devo, cnhetanto, ponderâr que, Jl<l.l'i\ iazer 
face a. ossarcsponsabilidado Llo 3o.OOO:OOO$, 
existam va.Joros,computa.dos, de modo muitis
aimo cstricto, pela. commissão ]ll'CSidlda pelo 
.Sr. ooude de Figueh>edo, em cincoenta e .um 

mil c a lguns colltos, quasi cincoonta e dous 
mil. 

Porque re.;gatou o Gover no ~'o.s .inseri;.. 
jJÇÕ[J~ ~ 

Para llonrar :t sua firma, porque era res- · 
ponsavel, pel:J. lei do l!)OO. pelo reembolso 
integral desse:~ t itu!os, dentro no :pJ•azo ft~a- · · 
do na. nu .. •<nna lei. 

O a.rt . f!:> da. lei do 1900 declarou: « ftca o 
Goveruu autorizado a. emittii· a.polices norok 
n11tivas ... quo SCl'iio resgatadas á. razão de 
20 •; . d~~ emis.~ão, lJOr anno. 

Que seriiO •·csgatarlas ; isto é disposição ta
xativa. O Governo tinha sut~ honra compro
meU ida para, dentl'o nesse praw marcado,_ 
~er feito o rcsgat~ de b .es t ítulos. 

Referindo-se 11. esta queima do valores, 
disse o nobre Do~utado pelo Rio Grande do 
Snl qne a a.dmimstração omcial t'oi projudi
cia.Iillsima ao ba.nco. e da.hi a bonificação fei- · 
t1. aos accionista.s; no total de ~.500:000$, 
que só servirá, na opinião de S. Ex., par a. 
vu.lorizar o que não tem vo.lor, as acções do 
novo ba.noo. 

Ainda declat'On S. Ex. em seu pl'imeiro dis
curso, e creio quo ta.mbem no segundo, que· 
tu.l desba.ra:to do~ valores existentes no a.cttvo 
do Btmco foi reconhecido pelo pro:pl'io Gover. 
no, o que o Sr. Ministro da Fazenda, recebendo · 
a comroissão de accionista.s que lhe foi fazJr · 
ver os preiuizos solfrldos pelo bauco, tinha. 
fr~ncamcnte confessado a. culposa desidia. 
da administração official. 

Sr. l'toe <tdoutc. a a.Uegação do nobre · 
Deputado pGlo Rio Gt'ande do Sul é positiva.· 
mente despida de reu.lid.adc. 

A a.Uegação l'oi feita., de facto, pera.nte a . 
a&lamhléa. pol' um dos interessados, por· 
a.quello que se constituiu leadcr dos a.ccio
nb ta.s , na.s su11.~ q11eixM con tra a adminis
tração governamental. 

Elfecti vamente, consta. d11s actn.s do.s as- · 
scmblét'S do 0:1.1100 que, ll(l. opinião dcSie· 
digno a.ceionist.'l., o Govru·uo consentiu etn 
que seus rcpre sontantos desbar-J.tassem o 
vu.lio:so acti vu do banco. 

I~so, entretanto, lbi sempre nega.Llo, e f'l·au
cameutu negado pelo GOV(lt'no, que nunca. se 
reoonheeeu responsavol por semelhante t\J.lta 
úe cumprimento do dever dn sons delegados . 
E tanto assim 'fui que, na concessão do favor
sollclta.do pelos accionisla.s, Isto é, da. bo- · 
nificação de 2.500:000$, expresso. e taxativa
menta ficou declamLlo qno t<li conce.!s'ii:o 
representaria. ~\penas uma equi latilla com· · 
pensaçao ·dos prejuízos na.· liqnida.cão ilà. 
conta antiga, sem a.dmittir, por parte da• 
director ia do banco, a intenção criminosa. a.• 
que o nobre Deputado do ltio Grande do Sul 
alludiu. 

Ta.t bonificação, de facto, vom apenas com- .. 
pen~ar os prqjulzus oriundos da. ra.pidez com. 
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!J.UO a .Liquitlação de alguns valores do acti.vo Não QUCl'O com isto, cntrettt.nto, ·dizer que 
rol feita, prcjni~os conhecidos pela prop~i;t o estudo dos balancetos seja o sutncicnte 
a(lmioistraç,fio do Banco da Repnblie:' o men- par<~. dar esclarecimentos comiJletos sobre as 
cioMdos no rellttorio dos Srs. Custodio Ma.- operações do banco. )!Cio. Estas explicações 
galhãos e Castro Maia. Ella vciu fazer com complcmcnta.res, u1í.o di1·ci ~ómcntc utcis. 
(lUl! lt.ICJ.'•J~ ex.istentes no banco, proveni~ntes mas tmprescindiveis, t.anto que sua dintl
do I!"Yl'O llo capit<tl da conta. nova, fossem be- gação em todo banco bom organizado con
neflcim· o.> a.ccionistas. stitue obi"ígaf;lio norma. L, dever taxa.th·o lia 

Nã.o; ll portanto, como pareceu ao nob1·e d,irer.t.m•i:t ; taes elementos complementares 
l!epnt<tdo uo Rio Grantlc do Sul, dinheiro que (le informaç.ão são os rel:\todos. 
saia. do Tile:lOuro: sfw lucros existentes no Creio ll'te não pos.-;o d<Ll' <LO nobre Depu-
banco e que alli ficam . f.tulo, a. quem rcspond•), m;Lior prova de sin-

Ma.s, continuou o nobre Depu~a.<lo, os lu- · cerittadc, de pl'Obidatlo iutellcctual do. quc. 
cros que se atnrma. existirem na conta eonfil'ma.r o :1.pa1·te quo ha pouco lhe <lct em 
uo\':\ ningucm os p<.idc vct'ific.1.r, porqnc l'Cla~ão a este a._"!!umpto. 
nin.rmcm conheco a conta no..-n., e é impos- E~i\lentcmente, nada. ha mais ccnsumYcl 
>:~iv1d <:onhcccl-a pnlos anicos documentos ui- do que a. fult.a de cschncci lll(!IIto8 sohrc o 
vul!!;J,tl< ~<> que 8â.o os balancetes. movimento <le in:stituiç<:ics desta uatm•cz:t f.' 

O· m·gumeuto do ltwonismo tlos balan- ncst:\ ceusur<t luddiJ a niío distrlbni~•\o clt~ 
cote~ nno me l~Lrcce de gmnde valor. Con- rcla.tol'ios. d<L <lirnctol'ia do F::tuco da lU!pn
"l't!m uotal' 'luo I.[Uanto nmis comploxa8 c nu- blica. 
mm·o~a.~ ~iiAl a~ oper•a('iir.~ commm·ci<tü> do Não q 1101'0 atten ua.r· :t culpa : eUil. ex i~'('. 
nm estahclocirncnto f!ltalqum•, menos pode e u?i.o loi Cllmpritl(l. a. Jei rtcst.c ponto . 
mo,: con lwct~l-:L~ mn 1ld•\lhc JlOl' esses do- No que diz rc.lpoito <> css~t l'<tlta. de es'cla 
cunw!ltos I'CSumido~ que são 03 ba.l:mceto~. l'Ccimoatos, pc~o, entrehuto, licmw~ :par:~. 
ll.bi se ment:iona, nos lliiYoroni.cs oalJitulos pond!lra.r qno h onvc um peocado orr;;ul:1l, 
om 'JIHl ~c ~ubf!iYitlem, o rc.;nlt:ldo do con- óujas conse,1uonc!a~ se ttzQru.m son tiL· des(l!~ 
,iun,;to <hl.~ I,J"il.n,.acçiif'~ toit.<L~ pelo b;tnco; não o ·momento em q1W loi co.nuuettido, <tté 
se <lo.~c u :1 dcia.lhcs. 't''Ol''\ 

O ~H. P1msmr-::-;T"-Lcmln'O il.onobre Dcpu
ttttiu que cst:i, tormin:ulo o prazo da 1;olc
l'<tncia . 

O St~ . C.u.oc;t:ltA>"- Pedirei nutis algnns 
miHttf;us do tulel':mcia ~ara. chegar tt nm 
ponto onde poS&~. scind1r a. domon~tl·•t<•ão 
q no Ycnho r.~zcndo, rcsernl.ndo-mc para. 
pl'O.~Cgllii'Oill outra SCS&"'í.O . 

Cumo ia di:wntlu, St·. Presidcnt~·. si f••s.~o 
tlCCC!>..;;u•io uma. pt•ov:t document:LJ da. OX<tctl
dão dos conceitos que venho a.q ui proferiDllo, 
eu n ppollal'ia para os bltlancctes de insti
tniçíies que podem SOl' c são consideradas 
vortl:.uloiroo moliolos do :tdminh;tra.t)õ.o ll
nu.uccir;l. no mundo inteiro, o Banco do 
l'l•:tnç:t~ <l o Banco de Ingla.terl't\. 

Como V. l~x. sa.be, cssos institutos de cl'e-
!1-·it.o costunmm sonu1.nu.lmente pnblica.t· os 

~ llens ba.ltmços. · 
j Tenho a.qui u ultimo bltlauço publicado por 
1 .-:stc::: dous bancos. Po~so fornecm• ta.es do
;. cunwnto~ n.o estudo du. Camara e ll!Oi:il·rar 
i que 1J balanço do Banco de !~'rança S!l resumo 
': em a\gum11slinhas apenas, e que o do Banco 
; elo InglatolT!L, tão justamcrtte denominado o 
,, cltcwi~l-g·ho"·"' tlu muJL(iu iuteiro, se r<:sumo 
' f;amh.om olll algumas liohi\S, 
' S.\o, :port:llltÕ, muito Jllai!S resumidos do 

quo os balanços suflicíentemente detalhados, 
mensalmente publicados pelo Btmco da Re
publlca., o sumlivididos aindiL por .entre a.s 
duas contas: <L nova e a antiga. 

'"o p;·imoiro relatol'io, organizado üo :tc
o(tt•do com n, loi, o><t.u nw.~mo que a Catna.ra. 
1:onhece. rol'oreatr~ ao [i m tio HIOU o a todo o 
oxot'Oicio ilo L!)() I, <J;;i.u t·oltctor·io f'CJi prcpa
r;ulu, impl'c..,~o em t·.•mj)O proprio, n)i.o em 
[!)05, como, ~o não mo engano, om·i o itoore 
DElputu.1lo llil.cr, o ~im em 1902. 

. \ sitr t:t~:il<J tl:l pm~a m~q uellc m 'lnnnto 
ct•;t t.'io lloli c.IAla, por ta.l J'lirma e~tavam 
exacm·hadl1:l os t\lli mos, o~istia, tligu.uws a. 
vot•tlatlc, um:~ oxplm·:~l)i"Ul Jlartidari :~ tão 
~t·mtde coutr<t a situa~ã.o do IJanco o :L do Go
verno naq_uollo pcriorlo do no:;.<a. hh:toria fi
nn.ncoira., t[UC llOilVC l'CCOÍOS dn que a. tli
Vllig'do~'ão tlc~tc uocumcnto em que vinha.m 
prov:ltlo.~ qtmnto~ Cl'I'OS tinham sido com
mottidos, nii.o sô no~ succn<:Sivos favn1•,•s r.on
cediuos ao lnLnco, como 110 modo pot• QUe fôra 
consentida à rusfio dos duns inst itutos de 
eredit.o, ele <1 uo clle provinhtl, q uc hou v c re
ceios, t'Cplto, do quo tac~ p1·uvas complc
mentarc$ do todos <~:>tes uoJ'citos vit~sscm 
ainda mnls dilllcnltar a. situação e combalir 
a.qnello · instituto. Isto 1ez com que a. di· 
I'Cctoria de então não proc!lllcs;;c a uma 
larga distribuição desse doenmcnto, nem 
convollasso a. assmnl.th1a gur<~l tlo~ aecio
nistas, contormn :~ l.cl manrlt>va. 

E' um ra.cto lp.w iucorro evide1ttemente na 
inaiot· ccns.ura, ma.s cuja c:-.;plicu.ção ·l(J<ti ll1l' 
pa.roco ser esta. Não dish-ibuido o primeir·o 
rolt~torio, como pn))lica.r outros quaesqucr 
q uc, 1\tblmcntc, ~e IJascal'iam uo primeiro 1 
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Do cxu.me aturado feito pelos d.ircctores 
em 1901, decorro <L prova. roo.is eloquente de 
que, longe de ter sitlo ruinosa. par!\.? ha~co 
a intervnnçlio do Governo, e!la. R< I ím preJU-

materüt p!' ima, que fumhem ('. a;d(Lttil'illU. })ül' 
preços p ouco compensa.clores, "tm1to assim 
ctue o a.lgodã.o, a 'Pl'incipal da:3 mawritiS pri
mas utiliz<ul:ts no Brazil, não tam doixa<lo os 

tUcial para o Thcsouro. . .. 
A censur a., por;;anto, qu e actm J01 l~vau

t<td<t pelo nobre Deputado, ·de •ruo a mter
vcnç?í.o ofllcla.L seml)l'C fôm d.a.mnosa. para 
:~quetln in.:;tituto de credito , não pro~edc,_ c 
comprovll.-O a. tlccla.l•a.(;fi.O dos pro_yrtos m
tcressaclos qno em mtmero~as pagums o de· 
claram . 

O Sn. PRP.SmEx·m- Lcmbt·o ao nobt'o Depu
tu,do q uu o:'\t<.~ tm·min<td.a <t hora. 

O Sn. C.\T.OGEl':.i\.~-Vou t.cmü uar. 
Eu d.evnria <~gora. Sr. Presidente,_ eutru.r 

na ani.\lY~o de outraH censu•·a8 fe itas polo 
:nobt•e Lieptttaclo pelo Rio Grn.nrle do Sul, 
mas V. Ex. j ú. me a.<lvertiu do q tt fl a. hora 
estí~ esgotautt, e nii.o quero mais n.busar dlt 
attenç:Lo da C<tl11<~m. (Núo apui,ldos .) 

o que me I'Oi:ta dizer ú incomparavel
mente mais uo que <.JSõti.S considcra.~.ões q110 
venho tmzendu ao conhecimento do Congresso. 
Vejo-me, portant o, obl'iga.do a pedir tt 
V. Ex. que me in..'\Crcva na lista dos oradores 
para na proxim;~ sessão continuu.r a. tro.ta.r 
deste assumpto. 

O Sa. Pm :.<;TDENT"- 0 nobre D e:putado será 
inscl'ipto cm110 cl r.seja. 

Fica a discu~siio n.<llada pela ltOl'<i. 

Pas.~;l.·i:'O :~ 

S~:GU:NDA P.\R'l'i·: DA OlWBi\ol llO DIA, 

W mmLtnciarla a cont inuaç,ão d:\ discus~no 
nnica do JXLl'CCPl' n . I f\i A, de W05, sobr a us 
emendas oliCl'eci,!u~ mt 2" difou&littl do pro
.i ecto n. lfii, c!nste <MUJo, o1-çarulo :\ Receltt~ 
ueml d:t Rcpul :lic:L 1mm o oxci•cicio de IDOG. 

O 8r. Presidente - Tom a. pala
v I'<t o l:ir. ~vfOI'cil'<J. •la Sil V<t. 

O Sr. Mo1•eil.•.n. d:o1. SHvo. diz lltlB 
assi.gnou divors<ts emAnthts ao orç;,J,mento em 
debate e <Lpl'esont.on uma mand<Lndo cobl'r11' 
em ouro. ao cambio lle 12, a parte papel dos 
uireHos aduaneiros. · 

Contra elltt deu parccGr contrario a Com
roi8são de FínançtLS dcclnra.ndo que a emenda 
do S~·. João Luiz Alves prceuche o :IIm pro
tecclonista <1110 a sua emenda tam em vista. 
No emtaJJto , ella foi elal:orud:t antes da do 
illustre representante mineiro e visa com
·pensar os J)rejuizos que, com a. alta camb\n.l, 
estão -tendo as fabricas naclonaes. 

lucros que seriam ,justos. · 
"\. alta do cambio produziu o <"V!.Küx<~.mcnt<J 

d<J.'> teci<los .de algocUi.o t'Strangeiros, q tle vie
ram conconol', com va.ntagem, com os te
cidos na.cion<.e8, obrigando .u;; í'<tbricas a <li
m inuir os dia;; de t ral>u.lho , po.is que j<i ü 
grande o $tuch l[Ue .teem oro sou8 at·mo.zen~. 

Serü\ justo, pois, dar-se <L industria nacio
nal, -pelo menos, a;s mesmas condições ele 
prote.ccJ<'í.o de ·que eU<\ go.sava t\O cambio d u 
l? . E' isto o qrte visa. n. ~un, ornerrda., que d<~ 
um<t protecção ra.zoaYcl <i. industrüi nacio
nal, ::;em prej ndic<tr o negocirmto tlo :pr odu
ci;O cstl':.Lflgéiro. 

Não teve por intuito nc.m qnebt•::u• o uo;;;;o 
paJrã.o mouetario, como lhe roi erronea
m ente ;tttribuido -pelo illnstre relatur do 
Orçamento da Receitn., Jlem firmar doutri
nas economL.:;tas. O q~uc quir. loi fazer um 
acto de rigo1·osa .in stiça., ü;zendo com qu.: 
seja. cum))l'ida <L promess(L í'eit<t :1 in<lustria 
nacional de poder concarrcr com lt inoiustr üL 
estrang-eira.. 

In'fclizmento u. Commiss1to <lo Finança.~ 
não a.ttondcu, pd.ncipt\lmento, a estt~ pro
messa. devida. :ls i rulustr·ia.s naci01mes, cogi
tando quasi que unica.montc do equilibra.t' o 
orçamento, tiLzsndo uesttppu.rcccr com o cx
ce.~so da r·cccitn, our o, conver tido, o ~kficiL 
verific<tdo nas despGzas, p:~pel. 

Acha que <~ chegado o 1nomonio de sr.r rc
Jormado o svstonm tl'ibllt..·wio do Bmzil. o 
qual t.emdcttiito~ qno dcYio.m, CtU<~nto t~ntes, 
801' conigi<los. W justo quo nü~. es1 an<lu em 
um periorlo de i<wma <,'ão :tinr!ll., pelliinmos no~ 
qun se acham privn.<lo!i ilo uím it.o tle nt:w 
uu do <)Clll!tlJOJ'at' Jlft. vidr.t publica. do seu :ptüz • 

A eeonorni<t ]Jolit.iea-assovot•:.tm mnitos
jli entrou no qunill:o d~'< sciencias. PcnS<L qtw 
não é :tssim, que i~!i'J n5.::> p::ss<.t pu r cnHtttn.nto 
de umtt simple~ tLSpir: r.r.~?í.o; a ceonomla pol.i
t.ic<t. uãu (: pl'eci~am<:ntc :b me:.:olugi<t, isto 0, 
a topomesogra.ph ia, a ~c icncl..1. ( :)SS<.t, sim) 
que estuda o meio gnologico, u m:Jio topolo
gico c o meio (~~tronomico, que consti tucrn o 
quo se p::)(Loria cht~mar <\ ~ciencil.L economica, 
prepar-<l.!lor a. du. ~cionciu. jloliticn-socia.l. 

Volt1. ao imposto , :t •1nc ,í(~ ~.c reicrin, e 
dl z. a proposito, <tue os muni(:\pios PA<Jtã.o par;.L 
o Estado confmet•a do, a.~~im como o imlividutJ 
par·a o Estado mtaüciprtl. Tal imposto d.e \'·e 
set· estabelecido segundo a. capacidade con
tribuitiva. de cada. um c tlo moilo a. quo todos 
se,ja.m equitativamente gravados . . 

A meditla. lembrada é mais conveniente do 
que diminuir o ~alario do operario, o qual 
já é bem mode~to, ou f'azel' baixar o prego da. 

Entt·ando em outra ordem de coastdOl'U
ções, o orador volve a. tt•a.ta.r do imposto de 
consumo, simples disfar ce do imposto de in
dustrias o prottsaões, imposto incoostitucionli.l-
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eomo ínconstitudona.l ü o nnc t axa o subsillio 
di L l'C])l'CSellt<LÇ·iiO ll<cCÍO!l(l.[: 

ficio llastioado :t BiiJlioLllcr.o:t :\<tcional (3~ dis-
cus~ào) ; · 

Em todcs os ']xtizcs quo tem ropt>esentaçi o 
nacion~L o ~nl1sidio ])<Ll':J. c.~sa. 1'?.))1'<\~ent<tcão 
;) marl':ado prüvi<tmentc, c mn nnahum rlellcs 
houve qaem :;e lnmbr<t~~e (lo est;;lJclcccr tllll 
impo, to ~obl'e c;;.~.) :;:ü;sidio. 

o que est:t cscrivto em noss~t Constitlliçi'Lo 
1\ qnc, cJ l!mnto mi Sc's.gõcs. ~en(l.dores o De:pu
t~l.(los vencerão suhsidiu c• ajnda de cu~to, 
qnc ~~ri'\o fix:.tdos-attonútt-so bem; {~7!ados
-p;tra, :1 lcgisla.t.ura wgninte. E' 1Jem cl:tl'O: 
m:trc<t o ,,ulJsirl io sem ani;m•izm• <L quem quel' 
t'tnc :;oj;t a üimümil-o. Em thcsc. ningncm 
pótlc a!Jirmar que o subsidio pos~:t ser :l.u
;:;mentltdo ou diminuülo. 'lno,mlo cllc foi rlch
uitívamonte fiquo pela. le!(is!atnra <tntcrim·. 
.ht o~ i;t'ilmnacs mais alto~ tlo pn.tr. o Su
tn·emo Fo1lera!, cumo o~ jui~oR rotlnraes o 
os tlo ~e~<;·io JLO ni~ii·iet.o Fe:lerJ:.l, estií.n iBOil

tos do ilHllOsi;o sobr·e sons vcncímen:.or<, i ~so 
·purquc Jll'l;testat·am e tlecl<tl'amm que nüo 
~,r. rlebtríam cxtot·f!nir em seu~ rlit•eitos : ao 
Partammli;o f1tltou a j)r0ci:<:l r:or:.tgcm p:u ·:L 
}lt'ocednr ;.;enr clha ntcrnc~J\t.n 4 

:::staudo :L(lC:I.IItarla a hor:L, o ot':Lrlor· lic:t 
c{Hll <1.1 },)a.lii,Yra p~1.ri1, contiau;.n· sua ~H:-lf; Hl'SO 
JJ:L .-::e~~ào sog-uintc. (Jf1-til"u ''':m.: 11,'1.t.tto fJcm.,) 

?ia~L a l.li,cw;s:i.o all.i:l.•la. pcln. lltn·:t. 

~~ Sz· .. ::e..=-J.. .. eSi(l.t-Yil_·tn ------ ;.:~taa;io ado
n,nf.a.dtL ~~. llnPa, do.~ignn p:n·:t ~n:d.a.-t·~-~h·:t :~ do 
l~orrent:; . u. n1o~nu1. ordmn do dia dn llu.ic, 
J~to (~ : 

Px·i tlldi'<L prt~·h1 (n.ti'• :-~ lwr:l~ 1111 <LIIÜ\.~1 : 

Coní;íHu:t,,;ií.o <la Yota<}fi.n d.o ~n·ojnei:o HI!
Illi!l'O .~UD A, do I!I!JS, IIICLIIÍ.CllilO o dil·uito d. 
·prontc)(;ào tln ;:;nal'dn~-ntal'inlm alulii!JOS :tos 
:1.~nimntns 1lo :3" :wJJo, nnthkul:ulo~ tl.ur<Lnb 
n. \·ig,•nci:t 1lo «d.aalro:;ul<~nwili.o ,[n. r:~eol:L 
N<tVn.J, do CUJllOl'IIJitltL<ill COIIl O <lí~;JUHÍU JLO 

nrt. NO do d .• !cl'etu n. :Ui52, ''·''2rlr~ m;i.lo tl.c 
lflUU, com pal'cect· o unll11Hia 1ln Comntb.~áo 
dn :\Ia1·inha c nncna ( l" tli~c:ll~gií.o) ; 

\' otaçã.o do projact.o n. :,>.4 I, d.c I 005. :w w
J·i~and.o o Prusitlanto da Ropuhlica. a aht·i.r ao 
Nfiniswr io <In. Unorra o cr·odito drl217:94liSiii)I.J, 
Hnppl.cmcnttn· ao :n·1;. !J0 , § 1:1, d.u, lei JL (~; : w, 
1le 31 de dczcmi:ro do l01J4 (:2" rli~r;us.~iio) ; 

Votar;Uo d.o pro,jccto n. 24:2, do 1905, anto
r-íza,nllo o Presidente <la, Ropuhli.ca u. aiJJ:ir [ta 
Ministm:ioda Gltann o <credito de ô20:CJ28$150, 
suppic.nnc;nta.r ao ax·t. Ü", § n"- Soldos c gru
tiJicaçõcs- d:tlci n. l.:·nti, de 01 de dezem
bro do wo.t (2" discuss1i.o) ; 

Votaçii:o ([(> ]Wo,jocto n. ~~ A, dl! l!JW, , .<lll
tcrmina.mlo qn,· nií.o ~c .>II~}}Cilll~. o .inlg;l,
monto da J.Ktrr.ilha pot· r,üt:t do in$ol'ipr:ão d.:1. 
hyTJD'thoca. lo;<al d.o'' menoro,; on i11tm·üicto' . 
C d<tlldO 0\Ü.l':t~ ]J!'O VidCJICÍil·~ (.2" lli~Cll~8ilOJ : 

\'ot:tc;?i.o do 11rojoeto n. I GCi, do lO OS. do
tcrnüna!lllo quo o~ c<enüü!a.to;; ;i rnatric:uh 
no~ curso~ <h: plt:1t'ma.cía., oduntologi<L, obsü·
tl'ÍCÜL. b olhts-artc., c <Li,'l'Ú11 ensm·:t cxlti birã.o. 
mu cscolil~ re;;rl'.lc:ti\'a,:;, :1. em·ti(l:io do quo 
J(JrJ.m a.pj)I'Ovad.os nu ox:unn gr:l'a.l da~ mate
I·in.~ qnc tbrcnl.. t':xigillaG, jlo a(~c0rtl.o co1n ;:t:-$ 

c! i~po,iç:un~ <lc~ta lei, n tb uuü·as JWOv i,lcn
cía~; I)OJn vo to em [<C]J<u:: ilu do Sr. Valoi~ 
ele C<~~i:l'O (l" di~cus~f(O) : 

Votn.çfw do ]Jl'O.Íl~dü Jl. :!l.2, jJo l\JO:í, r.Jn
V<tiHIO o collcctm· ü:dm·:1.1. no mnnicipw do 
S .. Jo~,: rlc Alem Pa.rahvL:l, Estil.do de :\lina~ 
Gm•ang. .Ra.ul Bnl!o l'Ún(nrtt:l B:u•bu;;a, do 
p:tr,·amt'lnto ü:L (pnni;i:L ile -1 ::2~:.1i;920, ronh•tda, 
em dinheiro e em ~eu o~ Llc d.iYcrsos V<tlm·e~. 
üo col'l'e rb col!nr;tot·i:L (:·~" di~en~fi:i.o) ; 

Y<lli:tÇito ;lo PI'L~jed·• ll. :311\, ilC 1 :J05, ra
~end.o t·cvel'tCl· em ü:.Ylil' rle D'. H.:tvmnnda. 
:\[:l.l'Í:t <la,; lloJ·es n.oclta., YÍll\'<l ÜO Úll1ante
r.ol'Oili)[ I!Gi!Ol':t.l'Í<.l do exu;·eiio Hcrnnl<tnu 
:\[al'tín~ da. Rod1:t, a pt·H~tiü mcns;tl ilH tl4~> 
<'JilC g-o~a.\·~. l~ lll vida. :quetlt~ olncí:tl (!" tli~
eu:o::.:-:-:;l.o); 

l'onlint~ : u;ií .. o lh ~, .. <li ~:a";'I.!J 1lo projcdt• 
11 •. '21!1, c.lo l!IO;), :qipl'o\':Lndo ''" e.,t:ttntos üo 
llaneo rln Ht·a.~ll, ola.1Jot·:tilus voi:J. assomlJl(•a 
:,.:·oral_ tlu .; ;~ce jonbtas do rk~ll<~ll Üa, U.Ol)ll blic·i 
tlu .l:t•:tzil HiLS ~'·"""Jll:; do :!\) ü1; jnlilo :tO <lu 
a~u:d.u do e•n· ~·ettio aHnu, t·unt oracnda.s do 
St•. r::t!o:'i." Cnrvailwl; 

l" di~t:us<'í.o do p1·o,jnc·tu Jl. 1::n .\, dl: l!JO~'. 
aut.Ol'Íii<LtHlo o Presilltmte tb H.opniJlka. ;;, 
abril' o Cl'ellito necossariu }ml.'a ]I<W<tmcnto 
aos opat\U'ios cxtnwrdinm·iu~ tlo At·~eH<Il olc 
~Un·iulm d.a C<1Ditn! l<'utlill':t.l. lltú o fi111 d.u 
cm·l·uní:e cxercíêio, r·r;m :<ulr.;i:i l:u&ivo tl :L Cum
mi:-;.~ào de Ftmtnr:<J,~. 

Sog-nndll pal' 1;. ~ (:íd :J l:ot·:L'~ <m :tntos) : 

co ntínn~.r.:fi,o (\éL Lliseussã.o unica, tlo JKu·cccr· 
n. 107 A, deste annu, or<,t<.LIHlo <L Recei(;:L Gcr:1! 
lla ll.epnblicu pnru. o cxct•dcío <lo 1 DOI> ; 

Iliscuss?lo unica do n:trccm· n. 120 1•:, tl.e 
1005, .. mbrecmenda. ofl.'crccidn. lliL 3" dü::cussã.o 
do projccto n. 1:.'0, deste anno, augrncntand.o 
os· voJJcimcntos rlus cnYprug;;üos d:.L Impe
doria. <lo Saude do Porto 1l:J :Vlau<to~ : 

VoHL<;ilo do pro.jecto n. 195 A, autorizando 
o P1·esidontc do. Hepublica a ttbrir ao :Mini.s
t,çr·w <la. .Justiç~. c Negocios Interiores o cr·c
lllto <le 2.()00; OUU$ para. construcção do ed i-

Discussão unica du JR'ojecto n. 220, \le 
1905, u,utorizando o Presitlcute <lu. ltepubHc:<~ 
a conceder um u.nno de li.cenr;a, com 'n'de
nado, a Arthm• l\fcndes :\'ogneira, telegra-

Vol. VII ~ 
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Dbist:J. dr1 4' chss~ da r~epattil}ã.o Geral dos 
Telegmplios, parn. tratar de SUil S1UdC OllUú 
HHJ co 11 \'Íct' ; 

Di~ctlS~fio nnica do lJl'ojecto n~ H!IA, de 
HJ05, <olltorír.allllO o Lio\·m·no a. d::tr• ao JJr.Al
hcrto lle Paula Rorh·igues o Jn·eminllc viagem 
a que tem dircito,scÍHlo cr,nccdida tt IJU:tnii:t 
de 4:2008, papel, pal'a a sua mltnntonçio; 

p (.]iscussão do pl't)jeci-o n. :10 A, tlc l!J05, 
equiparamlo os confct'orente~ rle l" o :'!•classes 
das éapata,zias da i\lfantlcg~. do lUo tlc .Ja
neiro aos ele P e 2" cla8scs da Est1·;tda do 
Fcn·o Central do Bra.zil, com }lill'CC(W c suh
stitativo tia. Connnissão do Finanças; 

l • discussão tlo pl'Ojcct<.; n. HlO A, do ]905, 
nund;tndo lX\gar, pelos corres da Uníào, a 
gra.tifl.ca~'ão devidtc aos proll~;iml;~e~ itlcuJn· 
bitlos da. tiscn.liznçflo tlo serviço de. assístca
cia :1 :dimmdos ntJs ostabolccimcntos publicas 
dos Estados, com Dl1l'l)CCl' c cmaHltt da. Com· 
missão de Finança.s ; 

1" discu.>são do }lt'O,ject•> n. ;-,5 A, rln 1 005, 
conccdctldo '' D!J. i•:ulttlin. de S<~ldauh:t da 
Gama c Mtn•i;t .Joaquina de Snltlanlta. da 
Ga.mn, cmqui\nto vh·as forem, a ))Cnsão 
mcns:1l de !5D$ tt cu,d;t um<>; 

2• díscu8são r lo pro,j cct.o n . 3:3~, de I !J04. 
revertendo em 1\tvor ue D. Marüt Augttsta 
Henrique; de Souz;~, emc1uani.•J s~Jtcir;t, a 
pensão mcnsttl de 83$, qu(l pcl'ccbi:\ Hmt 
ftnacla mãe D. Custodia Ca.t•(Jlint• Angn>t<t ue 
Sou~:t, vinva. tlo D>·. Bra7. Florentino Hcuri· 
ques de Soll7.tt, lente cathedrat.ico da. Fttcnl
datlc tle Direito llo RcciJ'e; C'Jlll pal'eceres das 
Comu1ís~õus rln Pensõe$ o Cuu&:~s c ele l~a.zell
da. () lllu u~tt'ia. ; 

2" diootlS&'ío tlu prnjeeto n. 247, (\l) 1\111:), 
autol'ir.atulo o Governo ;~ d;~r <\O h:telnu·el 
i\ht.tt••OI Tavu.l'O> l!<tVa.lcanLi o prnmio de 
,, iagom, tt que tmn tlii·eitu ; 

Discussão uuíca do p<~ror;;•t' n. 240. •lo lf!:l;,, 
sobt·e emnnúa.~ oH'ül'Ccida~ me :}' di8uttB~fw tio 

projccto n. 1:n, de l ~~~4, que concede a. pen 
são Jllcnsal de 500$ á, vm v a do ex-Senador do 
I mpcrio Dr. Gaspar da. Silveira Martin~. com 
p:\t·ocer e emenda da Commi.;são de Pensões 
c Cootas; 

Di:icussão unica._do parecer n. 223, de 1905-, 
sohro a emenda. ulierecida na 3• di~cussã(} 
do projedo n. 289 D, <ln 1904, <tue concede a. 
pensii.o mens<~l de 5UIJ:i; t~ víuv~. e filhos do 
tenente-coronelltmocencto F;~hrtl:IU tle :-.1attoo 
c dando outra.s providencias ; 

3• discussão do projccto n. 213, de 1905. 
l'Cilucção para 3~ tliscussão do substií;ntivo da. 
Com missão de Finanças, creando na sccreta
ri;t do Supremo Trihuntü l<otleral ma.is um 
log~Lr ele ollicial c outro de aman ucnsJ, com 
n~ ycncimcntos da lei, o dando outras pro
victencias ; 

Discussão unicu. do ):Jl'Ojccto n. 135, de 
W05, a.utorizaudo IJ Prcsitlento da. ltepublica. 
a. conceder <lO tcnentc-corollCl Augusto Xa
vier Carneiro da. Ct.mha., collector da.s rendas 
fol.lcracs do município do Olinda., Estado de 
Pel'mtmhuco, mn a.nno ch~ ]icl)nça, eom or
denaclo. p<~.ra t.r<\ta.r de sua. sn.utlo, onde lhe 
COllYÍl!l'; 

1a discussão do projectu n, 238 A, de 1905, 
ma.nda.ndo abonar aos empt•egados da Admi
nistra.•;,õ.o dos Correios de Mina~ Gcrttos, a 
título dcl ajuda de ct1st.u, unw. <toa.ntia. cor
re~pondente aos respocti'vos vencimentos em 
quatro mo~cs, u.1irn do murla.rem-se de Ouro 
Proto para Bcllo Horizonte, com parecer e 
emenda da Commi>;sã.o de Finança.s ; 

3" rliscnsslio do p1•qjecto n. 144 B, de 1905, 
(du Senado) autorizando o GoYernu a mt~ndar 
computar na aposentatloria do João ]<;sta
nislúo Pc.rllira. (]C Andr:tdo, ex-pagador da 
l•:stt-rula do Ferro Cctltml <lo Bra.úl, o ortlo
uarlo cu. gm,tlficação •ItW pcr•eobia no exer·
cieio du rcl\!ri<lo t'argo. 

Lcvanta-:ic ;~, scssiio ús 5 horas c 10 minu
tos tia t:.1rtlo. 

137" SESSÃ.O EJ\I 3 DE l\OVEMBRO DE 1905 

P>·ssid8ncia das 8'1's. l'<.wla Guimm·<Zes (P>·esidonle), Wanderley ele jlfcmlonça (.1• 8vc>·e
lcwio) e ]>nula Guimm·fies (l'~·esidente). 

Ao meio tlia pl'Dcmle-se à elw-mach a quo I Joaquim Ph'<ls, ~~tlgcnio Toul'inl~a, AurolF} 
respondem os ~ra. Paula üuim:uitns, Julio Amorint, Lui1. Domiog-ues, Dia:; Vieira, Dun
~.e Mello, Pl.lre1ra Lima,Aiene:tl' Ouí1mir1ie.~. shoe de Abranclle~. Scr·gio Saboya, Gonçalo 
1 homa~ Acmoly, Wanderley de Mendonça, Souto, E!oy l(o Souza. Izidro Leite, Teixeim 
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·•lo S<i., AJronsu Cu~ia, Ccbo tlc Sour.a., Bl'icio 
Filho. Esmeraldino Bandeira, Cor nelio cta 
'Fom;ccm Epaminond~ts Gra<~in~ln. Ensnbin t!n 
: Andriul~. Arroxcllas Galvã.o, .loviniano de 
'·<:a.r\·alho, Felisbollo Freire, Oliveira Val
''latiã.o, Pl'i,;co P:waiso, llotix GaspM', Ga1·cí;1 
·Pires, S:ttyro IJi<tS, Vergue d.e Abrou, Pinto 
'D3.nt<ts, Alves li<u·lmsa, Ro!lri~ues Lima, 
:iP::u.•:.lnho.> Montcneg!'O, Marcolino Moura , 
~nernat·do Horta, Morcim Go!lles, Herodia de 
~Sá, Corréa. Dutra, Amcwico do Albuquerque, 
lG<tlvlio Ba.pti.~ta. Mauricio de Al!rou, ()a.J•los 
;Tebc:cira B1·andão, Fl'<mci~cu Veiga, Bcr
' n:u·do ~ionteiro, Jos;~ Honifa.cio, Carlos Pci
ixoto · Filllo, David Campista., Carneiro de 
:Rezende, Bueno de P a.iva, Adalbcrto Fer raz, 
;cn.t·va.lho Britto, Olyntho Rihdro. Olegariu 
·Maciel, Wenceslti.o Hl<t~. Rodolpllo Paixã.o, 
{Mot·cin\ ilr\ SU V<~. Francisco Ron1ei.J.·o, Rc
• bouç--'t~, de Carvalho, Fernando Prestes, José 
;Lobo, Pa.ulino C'arlos, Francisco l\Ia.l ta, Al
i varo de Cil.1·va.!llo, Candido Rodriifues, Co~ta 
JNetto, C:tndi!lo de Abreu, Pa.uw. Ramos. 
!Eliseu (luilh.ermo, SOa.:I'e8 dos santos, .la.mes 
iJ )arcy, Vosp:tsiano de Albwruergue c Ifomem 
!. do Carvalho. _ 
!· ' Abre-se a scsgfí.o. 

:w l id:t e po~ta. om discus.qãu a. :wt :J .. 

·'· O 81·, Bricio 1"ilho- sr. PL'e
;;,identc. venho f:\zCr uma. l'cctificação a pro
~posito elo nm aparte meu, incl uido no dis-

icurso qun <\ntc>.-hontem a.qni pz•ofm·iu sohre 
o J:la,nco d:~ R.opablica, o illustJ•o Deputado 

::Pelo Rio_ Gr:utue tlfJ Sul, o Sr. B:whosa Li111a.. 
~ Em rigor , Sr. Pro.-;iden te, o a.pa.rte pôde 
~1ll,(1lt'(\l' tanto COntO foi apanha.d.1J pO[Il.S notas 
~t.a.ebygt~\phica~. como com a _rcctificaç.li.o 
~q 110 v eoho li.v.cr . A pht·ase <jUO proferi t) u nu~ 
tl;~xpl'Ofl31i.O ns:1d<t com unut significat;iu e;;pc
'(cia l: lÍ a l'l.l.záo por'quedescjo que a m ooitl
~ea.ç.ão ~oj a rei ta. 
~ AssiJn, 0 111 ve1. U.e vímLX ,,wrch..ant , e n1 rc.~ 
~:1ção_<W TlHl~.m·o , e u desojoq!to fig ure a cx
r l"eSS<.\0 q tte 101 Cmpreg:J.Ua. 1lte= marche";', 
n Neste ~cu tido mando a l 'Octi ficrt(lãO <i. Mos;~. 
~ . 

W. Vent á Mesa a soguint() 

!~j RECTIFICAÇ.\.0 
:~· 

::j' No tliscurso proferido n:t sessãu de J uo 
;;~ori·cnte pelo Deputado Ba.t•bosa Lima. :><li<l 
8·~ meu a. parte-;- O Thcsom•o é sem pro o 'IJÍeu::r: 
'~71•.ard.aHt-a~~lln emendado:-0 Thcsouro é 
.··_8t!Qlpr·c o vieu.v uHn·clunt't·, 

:~ Sa.ln da.s sc:;süe.~. 3 de 11ovcmbru de lü05 
.~;·-Brir;io JiWw . ' 
·~l ·z l~m sogulda 6 approvada a. acta da. sessil11 
f.a.ntccellcntc. 
i> 
1 

O SJ.•. Ale ncar Gulrnn.rã.e:;~ (.2• · 
Ser.:.·eta1·io) docla.ra quo nlio h:t cx]Jeuicnto 
so bt·n " mcs:t. 

O St•. Prcsitlen.tc-Tcm a. p:tl:tvra. 
o Sr. Franci~co :\'laU:t. 

O !Sr. l<'1•a.ncisco ~I.n.lttt. - sr~ 
PL·esi!leatc, t'ttnda.do no :trt. 107 do Regimen
to. vimos apresentat·, por cscr ipto, as ra
r.õesjustitle;~ti va.s do um pt•ojP.cto , qtw sub
mcttomus á aprocia.~.'lo da. Cam~tra,. 

O pl'Ojecto dctcrmioa a cubra.nça integral 
dos dit•c ito~ de importa.ç.ão em out•a, medi
.wte nova>~ ta.l'ii\.Ls que assegurem a vida. e 
o dc;envolvimento da producção agrícola. c 
lndustri<tl. J~ du accurdu cum o procc'>'SO cs
ta.belecido, pela 1orma a."SSignata.da, devem 
os sal: lo~ ol'ça.mcnt:l.rios sc:r applicados-
1• <i. propa.gand<t do c.'I.Lc, pelo augmcnto c 
ct•caQão de m ercados ao scn consumo ;2" ao 
a.ngmento do re:;.!!at.c do p <qlcl-nwcda; 3•, ao 
:J.Ugment tl dt~ amortiz<\ção da uivida inter na. 
ftllHlada. 

Dc;dc logo convem no t:tr que prel'm·imo>: 
dar uma pot·ccn t11gcm leve a.o a.ngment•> do 
r esgate do papel-moeda, o uma ·marge~l 
mais htrga. ao a.ugmento da <t.lnortiza.çã.o da. 
divida., pot• outondot·mos gue, prendendo-se 
o resgato da moetla. fiduciaria <i. questãu eco
no mica p i>l' l"ços muito estreito,:, eleve essa. 
lllediu& ser execuÜl.(la. com ha.bilidade e 
prwloncia., lenta o gra.dualmentc, sem gmn. 
dos golpes, ttnn tl':Lg;om pm·turba.çtiC.' gr<tvcs 
:t economia. gcx·u.l do pa.iz . 

A <llloe de1·e ser, ne:;te e;1,so, insistente, 
coutiou:1., ''l<t.S leve, qne lo v ante o org:mlsmo, 
produza. a couv:l.lescença c a cm·a sem 11ba.los 
o :t.ceitlontes. que u.cn.rl'ctcm a volt.a •lo 1nal. 

As do.<c; pequ enas, injccta.das r.ontina.
mentc. sem v:i.ci!lu.ção nJa.'l sem '[ll'CCÍ1litaçã.o, 
con•luzom mais cllicaz e :·:1.pidu.montc ;i. saudc 
pcrfoit:t. do quo as doses ma~si~"-l.S qnc, âs 
vezes, produzem a morte. 

As primein~~ d ii.o setupx·e m11is vitalida.d.o 
e vigor, tornando o. _individuo mais apto o · 
Y'CSi.st. •nte ao tra.balhel. 

A :1.mortiz:1ção das apolico.~ deve, a.o con
tt•tu•io, ~er l'Ca.iizada com a m aior ampli
tuue. J~' uma modid11 quo consult<t. um duplo 
fim, dimi11uo a. diviua., o. llivia. enca.rgu8 pcn~
~o~ c lâ.z volta.J• :l circulação o uumer<LI'lO 
ne~ses títulos immobili ~ado. 

~tNos pa.izc.,; novos, como o Br:túl, diz o 
pt•ovccto ]Jro f'o.~;Ql~ Dr. Vieira Souto ando o 
capito.l é esc:~.sso e tiraido, 11 apoHce 1í uma. 
:;;tngucsuga., •t•to a.bsori'O o attr:.he a melhor 
pO.l'tO dos l'Ct)llr~uli })IJCilOÍ!l.l'ÍUS , 

Na J;tn·opa., onolo :\ t..:lpit.:tlir.a.;•ã.o •1 facil. 
rapitla. o avulta.tl;~. os capitltcs ca1l1~ annu 
a.ccrosci do.>:~ cou~;o r·vam-so, ;i.~ vozo~. inil<:tivo11 
c tlorrooutCil, o a apolic!l ~atisl\l.zcndo, l11ll' Ulll• 
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.latb,ásnccc.~sidadrs cxk.lordínaria.seocca..<>io-:1. No domínio da. políiica cconomica , -qh(! 
n acs elos governo~. por outro peJ'lriittem a.os hoje .~ulistitue, êm t oda á pá i; te, ·.a p:Olitic:1 
IJa.r·ticula.l·es nma. aJ>plica_ ção roúJ"o.:a\ pal·n.'_· )>üra, a pri_ tn"cil'L\ funcção · ~- tlct'ender :o pro
aqur.!!r..~ c:tpit.a~s inactivos , qne assim podem! duêtor. 
:Jl'llctificar de um. jnro Pawa v~ L .. «Qual o fim d~ economia ·n<tcionaL, pet-

No l3r-ar.il, lJortim, não succctle otlt!'o tu;nto., · gurita P . .. Ca.wes ~ O dC;.:envóJ vi\nento .rl:l~ 
,\. imn~olJilizâç,lo de _ ~·ccm'."P" . em apolice-i _forças pr'od\Jctiv~s ... que l:olldtiz_ á · i.Ji·ó~~eri· 
faz-se '~ cusiK\ do C<:t]Htal cLrcui<\Uil:! ou de· du.de publica. Ni'i.o teutlc;; o dn·crto de di7.er 
rccUl'SOS que muito 1liais provcitosan1cnte: ::\o cor:istuhidor que ello püdc obter ui1 intlu s
v iriam vivificar a. laYour·J,, o commik cio e a: tr·ia na.cionil.l püi<lucto.~ por· preços m ais 
industri!l., Si O Íl1l!1.Il !lli.(JUC!lo.~· tit tt[OS "filio OS~ 'ba.i'xbs 'do (JUf\ OS iJ.íte elh pôde Cl)!lljJOrt-ar. 
a.ttr<lhi~c ., ·_ Os ch;Icülo.:f do iuterê'i,;e uri vado ·são. 1le ill'· 

Cobl'Mto intcnr·a!mentc 0 imposto de im-: ·diita.rio, estroit-6s pa.ra. :'SÓifYP;l' tán sacríti_cio 
:rort;~ç~~o P:lll. 0 1í'ro, com a. base em t a.rifi!.s\ ,ten~pori1.l:l~.' J?<1.ra. .~-e~· JW\ 1\ tarde vant.;~eas 
IJem tirscrmllll<td<~~. nas qua.es ftcttHJ accon-! r~:ua.dóur a;' : / o J.~tatlo ?o':1pd_t_~_tomar n~c
t ua.<li!: a. ~ei'er.a. rl<~. producçM l11<ligcna ·com, dt~l~ de Pl ~' ~Jen~w .. A ~~;'~ nu,sa.o. é de pr c
relaçn.•> :~ cstr<tnb:Cll'<t, os orç<\mentos devem y_a.Iar 0 l1e~tl ~stm e n. ,l.).llltlancl.t, lllO>lllll 
deixar saldos . c • com. o StLcrrtlcJO de tml p1·er;o iJlevatlo.» 

E' o.~sa. um a. 1!:1.s mn.ni fest.:.u:iios lllttis c vi- E' Pl'eciso · ~auil• <lo tcl'l'euo \l:u moi(~:; me· 
dentes ila strpnriorida.clc du processo econo-1 dida.s, !das so!ncõe; por p:u·tcs, que oiio pas· 
mi<'.o, o mclh.or vohiculo · pa.ra operar ·:pro- sam ele 'lUCros artiftcio~, servinclo apcna.~ 
.digios ne~ po.izo> novo.:; com elemento3 de pa.t~\ ·a.·ugTilenta.r IIS üi1Iiculda<lo~ . E' precisu 
p rosperiua.dc. · ·a.ban<lonu.r o·mn:pirismo. e onc<wa.r os nossos 

A rcfvl'ffiLt da. pu.uta a.dna.ncira. é unia. ue- problemas em !jl)tl cunjuncto o resolvel-<J~. 
cessidado. · sem que o tempo, as emcrgcncia.~ d.o ,,i,ret· 

O no-;so ].):\iz u.indn. pa.ga tributos r.o es- social, uos a(lVil'tam, l1. ca<h~ · instante, u 
tmngciro, <ttê mo.~mo no ca.till)o em que a. quanto fomos imprevitlentcs e va.t!illn.nt.e; 
agl·icultura deve dominar. nas nossas · <lecisõe~. 

'Não é . ))Ois, do esü•ttnhat• (tne, tlão sentindo A o>cõla elo laissez t;,i,·r! Oll o dognw, th~ 
algum Estadus a. sna }:lroducção ·súfflcümte- livtc coilcm·rencb, continna P. C;.t\vlls, c, 
mente }Jrote.!!i<l:t pela:; ta,J;i'fM, erhpregtl'en1 lióje, i mprestavel. Um moviincnto extr aor
umn. ar m"' 1lc dons 'gnmes, I.J.llt! Tedmlo 'a diü1l.rio se iWinluz il<~ ci:lh; :rúiuha, Itoll11., I n
met•cadoria e•.tr:wgeira, fere tdmbcm l\ na- g'l::.tcrra, Amch ica , e qua..~i <pte em toda. ít • 
ciomtl, impe~lintlo o <it!scnvo!vlmento do com- pil.i·te, 0111 favor· ilc uma :ieção mais vigoro~tt 
mercio interno. <to gstado ua. del'cs<t da producç·ã.o . . Com mn 

Como disting uil', longe dos :portos, a~ mel'- exame aprorunõado serão compre:,en(lido$ 
cadur l<J..> o;;traugei.ra.~ incorpt)l·:~da,.os tt ccc- os·-pontos em que o lin•n ettmbio 1'tczi:J. cor· 
nomitt do Jxtir., c, por f.antu, .jü. i:>cnttt~ r.lo I'el' risco os intern.se~ coHcc:tivoo d<t sociedtt
.imposto 1l n irnport..lçiío '! de, qnaurlo j<L 110 ponto de vista sc"ien'tiftcu 

A rúf()l•llla ~tr;vc ser· nnm dar! pl'c.occu,ações <.>lle 111osh·a. 11 sou nenhum v~.limo11to , redu-
(la no~s•t p r!lliitctt. zindo '' zet•u o :pa.1Jel ~ocial da scieucüL . eco- • 

Wla tlo\'C rccohor o son cnnho dollniHvo, no mica. . m,_, porque A . Com te, em su<t Pllil. 
lLSsegnr·;tnclo ;L prr)dueçito, est hrwlanclo o S(H! Posi.t. vol. •{, pa;; .. B02, clmmnc!a. nestes !.n
lLper·fe\çoamonto, r[ I J<te~quer c1ue sejam os cisivos termos a fmqum:<.~. de ;;emelha.nt•J 
accidcntes <lt\ no~sa. viila, rollt lcí\. dóutri"n t1 .. « !Mtt 'il\ <: lrraciO.nal dl ,;poslç·iLo, 

gna. ~leve 8cr comple~, rá.dical, daildo a; não ·a.amitt ir qne ost.a. gradat;:ã.o ele Ol'· · 
ma.r gern ao desenvolvimento rla. }Jroducçã.o, de m ~o estabeleça, ·de ~i mc.~ma.. equivale · 
;i. tra.nquillirla.do c a.o esf:Orç.o o.ssiúuo do evident.omeut e, na l11'atir~J. soeittl, ;l ama 
J)roductor. sorte U.e abcli<:a.çã.o Hol omuo da.t!o. :pOl' esta 

As sol~ções tfmidas, de car<toter einpir1co, pretensa Rciencia. no opw eOII cCl'Jl t) a cada 
nada. adta.nt.am, lllllcaçam 0 trab~lhu com di1Hculdude um J:>t>Ltco ;!t'ttvll tpLu" do~on
appi·ehol.lsões C ÍJlCertezas, qüe 0'U.Ca.SSU.ln OS VO(VimeJltO ÍJJdUSti'ÜL( .fõ~r, ~UrgÍl' • » 
melhores calculas. EI!a.s devem ser defini- g' a sentcnca con<le.L_llJ10.tOl'Í:L 'lo !in•o 
-thas, obedecendo a um plano de ré.~'ulta:dos cambio, da rlontrin<~. qne tudo conlhtndo ;w 
Segu ro;;. individi.to, D.l'VOl':\ O ]H'~ncipiO d<1 impa~~j bi-

A viela. torna-se ma.iscara, ·gritam os .he- lidade, da immobilidalle politica. Nada hn. 
sitantos ou os que veem ·os s·eus interesses de llla.ís commodo. B' o·1Jrincípio do egoísmo 
eontra.riados. como bandeira de governo. 

Que impor~'\. ~ - O _prog1-esso se rcàliza,_ 6 . A cobranç.u integral dos direitos de impor· 
. t~a.balho ~ com:pe~s~o, o pode1· de aequisi- taÇão . em oui'O, tnó1't ·prõpnlsor:i. do meca-
.. çao é ma10r, o estimulo appat•cce-~ ni~mo do projccto, não é olml\ nóvido.<lõ . 
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~ 
.:; mta, j<\ foi ]JV.ric iui;ogt•o.ntp ,do nos~o ;;y~- pag)tem os ,direitos .de cuhw..tdac, complemento 
:;tema l!scal , sob a L'Hs:ponsal.nlldaue do po:e- de s 11:1s tr:n\,~accõc~ . · 
' 'Cl:ú•:, :m.o.zilciro Dt·. Ruy.Jl;u•bosa. . ' Nto. ordem política. o lWOblema app:w cce, 
· . !'Úo.(rncll<t . occasíão, comrJ . ~.~o~·a. elln. <tppa- ü primeir<t vb-4~ . sob mn <L~pecto de comple
rc>e~<L como uma m·m;~ <lc CLe lesa do no;;so xidaclc. Dalti. o r ecaio de otw:u•;ü-o orn toda>< 
meiO Cil'Cttlante. ,\~ ~U<I~ Vatttagcn,; SiLO J"C- <IS suas fa.ces, flct~llliO ÍHC<illlp!Ct<o. il. Súluç>à.o. 

::ct!nhcci<lns . Ella. ruo div ide m <ti_s. as opi- Jr, r;.rttt·cta.nto, pt'elerivel qwl as questõe::: 
':niõos. A caU.:t pas.«o lemo~ m:mirc.~ta~õc.~ l ':.t- ·fi<.J uem a.rlllraelas e r e.<;olviuas em suas base"' 
''~voravoi~ :l sn<t ado11çi'í.o elllliniiiva. na turaes. com e11 uhl:1cie c justic~t. tendo em 
·;1: O impo:<to em ocu•o, como :1 oxpol'ionciG. conta. as componsaçüc; recip1·ocas. 
·;nossa , elos l·:~ taiio,; Uni1l0', <!a. . Ru~;ü n d(t E' o que te:u M;Jnt cchlo cum n. exigcncia 
':It<tlia :pr·oc.lamn, Sfl l'OYcstc U.o qu:llill<tdc ,; tio impJ<Lo e m oon·o . Quaml,, us rrm;~o,: in
~!á:n·eniosa.:j pa1·a. a -t , hi.~l. econonücl.L c tintl.net~il'u. teres~~:-:; ind.iea.qJ..!ll q llC, u1na n~t. tl.tivpt.a.Uo, 
i dos pi.tizcs, que não podmn, ;t sua. "-"OJttade, a sua cobrau~~L de,· ia, logicu. :nnntc., se1· int~
:"rom :t cr·o:w:'io e (I l':.>L'ialecirn.ont.v tlo ri•tuc- gr<~.l, vi mos caHtinlt:J.tlUO com o ourpit·ismo, 
~;:7.:~.~. libcrt•n·-s: lh moe1(l<11lllucia.ria. · •tue hoje pecle lô •f .. , <~onmnhã :25 ;•f,., oJcpoi~ 
kf: O Dr. H.uy Ha.1·bo~~ deixou c . ...:ta ti! C,:-~'J. rna- 8;; 0 /o e, n1~üs tH.rtte, 5U 0 /o . 
}~istra~mcnttHlcmon~tmei:J.,ufl . .; :>úpor uct::\~Uio :\.e,~bomos. cvn1 a,; !tesit r.\ç.<)e~ . 
ot~lc dec:rctu.l-:1, curuo qua::clo combll.tcu •~ oti- . Tit·Qnios ilq oi11·o,' e;.,na liimuo pelo ])u.:;a
}(nüncco}i.o rlo. imposto, rtonoi.; llo tc1· ~idocon- mcnt:J wtal do;; 1lircito:; do imJJorta~;ão, :.ts 
~i<'<1 ui~ta.t.lo com. arrpl;ut;;o~ J.a i m p;·oas:, tJ e~t:u· va.ut:1g0ns. qu0 · cll:J· 'hl~ p.':do pi·qpurcimt.a.r. 
~cc:eito pelo c:ontri ' u intc . ~-:ã . l'oi elitrereute o c~·iteeio se;:::uido pelos 
;f «q imp .. stu OJU ouro 1~âo graYa a subsis- E~t:~clos Unidos, . a rtu.s;ia c ult inutmentc a 
r~tencn~, A sua. tendenCJ<I 1\ pelo contra.- lt u.Jia. 
:~rio, ile protccç(io :i.s class~ la.borios<~s, fa.;·o- Prc,;clnda.,nhJ.~ das fúr·nw las empirl c<J.S ou 
~rec<ludo u uescnvotv i mcn~o ll<M::i oll:tl do tm- tlont dnariu.;, que. t1 cxperioncio. decLü·a im
!,:b<tlho, c sobL•c O.'J quMspo~t~ inJiniW.mente potente.~ Jl:ll'a. a solução do~ problenüJ.s so
? meoos •Juc as üri l'<ts dcs nos;;o ~ c::,n1inllo.;de ciaes, e, enyored,emos pelo cu.mü1l10 e m ctue 
'diwro . a lur., guia dos nossos pü.Ssos , soja urna orieu
\ N<\ Russia, iuaugurallo u pag<mteoto mc· ta.ção pr:1tica. o posith'a. 
,;:t,\Hico !los direios a<luaneil'os e m lo77, a lnjectcmos o ouro n<L nos&t cü·culaçfw , 
~~ receita. !hts a lf<tndeg<t> crescen de 52 milhüe; a.m·ovcitarulo-o como elemento de 1loíilsn. do 
'ib1esse o:wt•ciclo a. 107 milhüc; em 188::! . . nô~so csrorço c do no~o ir;d;;d ho . 
~ O n ovo e nc:Lrgo t eve ~onsl3quonci:ts muito Uma < la.~ colltmn;L~ sol.iebo.s (l:.t J! OS.~a. vi!hL 
<} impm•bmt.cs pto, l' ü. a i~:J'l'iculT.m•;l,inÜ\!SÜ'ÜI O O CCO!hJnlÍC:il O fintlnccírn. Ü tt io olu;;t.ritt eafo
G.i l>om e;tar gora!.» · · · cir;>, I•;' n ca('t':. C•Jll'ou:wb; que:, m:.Lis eont:i
;; O ccunomista Le Roy Bctmlien, insuspeito b11e ptu·u. · ~ constJJ:v:u;i'io tlu no~su enn,·ivio 
1: :10S O.pt>Sto!OS Ih COilCUl'l'CllCÍa illimit:ltl:L, O OtÜ I'C <IS ll:Lt;WS CU! Í<IS do 11!1.11\tlQ. i~' el fl ~ O 
\'!preconiztt e ~LCOll:;eiha.. · · tbt~t·mcHllt: tt·,, r1 uu U.cnutlciu. a uo&;a exl:;ton
;~ Na. lttLlia, o ministro. e la.~ finança;; Sounino, c!u. como socicol:ld.e politica. I•; ' <L pedra dn 
\2.no gabinete Gri~_!)i , dollo ox&r:.Lidu o melhor to•1ue, quo Mm·c u uo:so;o cre:lito, •l'W •l:i a 
;;: tonieo par n. libet·b1· o thC;Som·o, porso:;-•üdo exp:·cssão mu.ís ou mcno~ ox:~ct11 do !tOtiSU 
(;~ I)el<t especul;tção ct1n1bial. podt:ie do trabalho, 1hi. fnr~; :J. do 1 10~~o Llireito 
:;t No inipi>.>to mct<tlilco existe 11111 rec~,~nao e üo gr;Lo ele t·lrtueza. e1uu pollomu~ u.t
,~~ Jll:lD<Incittl , que., iutelligentcmcote explo1·aclo tingir. 
{i eom o a nxilio de uma pll.\tto. dc l'ensivci, pude E' cllc o llOS.'lO pri I'Ílogio, lll<"i~ Vt~lioso elo 
* nos fot•.nocor, como succe<lcu na R~pnbli~~ que a.-; n lina,s mctallie<L"? é do p.illt'tiS Pt:Ociu- · 
~do i\'!)1·to. <lbunrla.ntes ' ' ~>eguidos. s;lldos. S:\.;:;, rg1c . se o·<tiuguem com •~ o:d inc~,ao de·. 
i:-~ C<.nn .oH·ecurso.s por cll~ !brnecidos po~erá. su:~~ fontes. Ellc t' de v itb pçreune, púdc 
1 r.wilmcntc ser S<lt is!'eitJ o ol~ectiro qne cre,;cm• c tm;Ltiplic;::n-~e cen n os. :1porti:'i~•oa-
. ·1.mnos om Yht:1. nwoto~ cltt iúu,ts"t i-iu. . 
. · .\ <:ollll'ttll~•u .• em o.•llecio, tem " traclicç1i.o .. A c5tt~IJilidu.clo ·a~ um :proço, q:w compense 

. < 1:~ Vlli'M'tll um to1lo~ os palw;,; quo a U:dopt~.min. o~ gastos d_a. pliodtu;çãó, ú. ~una ' l:Ls crmdi
- 1•, llllllt lll011lolu Ol)ilSU.g:l·:~d:~ pcl:L sna lllCO.n- ÇUC)» cs,:qncl.aQS p:,~m n UflUi hbl'lO do nosso 01'-

:•; f~lflf.u.\' ll l lltllhirii(O, ganL<;mo social, . 
J o ou.pll.l~l u11t1•;m~oh·o_tum nm sua.o;; n2rto~ o · O ca.Jc não rep:res!lQta <~pe~<IS um ta.ctor 
bL utunupuUu LI I~ I !llllUI'óli.\~W. •114 oxpol•ÜI(,'IIO, tlu úc PQSO n:1s llCl'nlUC;u; íntero;>c10ua.es. g•, •~n
;;; di VIW-•u.~ ludu!O!I•li•~ 11 11111 Jlt~l)l)l ~~~llonto no ic; ele tudo, um' .elo~ in;;tí· 1~ onontei; ma.is re
'f movluaoato 1:t~mhh1L cundog tlu~ [Xll'l)ll~tp.s iutut•M.s, da uconom ia. 
~ .Em !llll'li, ell:d1\ ),H ltoy liOJUJIInot, t•otht•ln· inolignn:t. t:on1 :L ]ii•usptwi1l:1elc cb imlusLt•i:t 
-i 1lo:sc as 11 uu.nc;ILtí ut·~ot1LIII ~trl .f\tí',Oin u,; ugtl'iUJ• ~IL1heil~a, o~(JlCgocio:-: tuJIIa-Ul int.~t'o:nouto, tL...:

~ óCll'OS êiS Sllll·'i CUllllll'U.'i 110 01\LIJl'i(ll', 0111 Olll'O ~LIIIIOI!l lll'llllOl'ÇÜOS dn gt•u.ndo 111'0\'ultu pti.I'U 

~ 
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:ao ANNAES DA CAMARA 

·todos os membros da. Federação. Dahi o rJ
' surgimento do ct•edito,a !ll.cilido.de das traus
. acções, a. troca. entre 03 diversos productos 
dos Estados com os da zona espoeialtt pi'o
ducção do café. O consumo encontra. terreno 
mais i'twora.vel ao seu desenvolvimento. 

o.~ htços da. Federação so estreitam, a sl
tuMã.o geeal é mais l'olgada. 

A. protecção ao productor do cafil é justifi
. eadn. como uma das garantit\S dos mercados 
·m\ciwa.es, como uma das oondiçõe..; .Para o 
alargamento do commercio no pa.iz. pat'iL a 
harmonia. dos inkre~ses de Ulllo. mosm<\ 
communhã.o. 

Não pJde ser eUa. conshlcra.J.<~. como obra 
de um eX.clusivísmo coudemnavel, por não 
· "te~· üpoiu no interesse gertl.l. 

Esta verda.de é imposta pela situação. E 
.alla. é tão reconhecida quo. em tons, ora 
mais om menoB a.ccentuados, tem sido sug
gerida a defesa ao. c<J.fé, o nosso principtü 
pl·oducto, na balança commercia.l. 

Deu tre as medidtts aconselhadas para a 
consecução desse desideralum, é a opinião 
a.ccorde em que s~a. encetada com mãos fir
mes, com golyos ccrt3ii•os, uma "l)l'OJ.}aganda. 
,efficaz pam. o dcsenvo!·;imento do consumo 
do ct1fG. Nesse S3ntido, o cttminho indict1do é 
de dilatar os Jnm•ctvlos cunquisb1dos c abril• 
novos, pol' meio de n.u~ilios tio l~stado. 

A queUl compete esto pape! ? 
Ao governo n<<eional, á UnH~o, c:Jmo é a 

pratica seguida :pm• tuli<IS as naçllcs, que 
sentem.o dev'et• de acompanhar o intoresso 
dos seus filhos, disiJenstmdu-lhc todo o zelo e 
carinho. Dofeadondo e~~e iutcl'esso, ellas de
fendem o que é seu, a sua pl'Opria riqueza, 
o seu pl'oprio e1•e ti to, 

Hu, ver<t ttisso U.ií!tculda.tle ? 
Nã:u, absolutamente. 
A solução c de sinrples l)J•oeesso ; o c~te ú 

o pl'ocessu economico, que é fa~·to l}m abrir· 
·fonte~ de rcr.mraos. 

Foi elle o olixü· úe qtte se serviram us 
.amerlcá.no;;, considerado.;, hoje, pelo insus
peito J. Bryce, o povo nu•i~ rico do mundo. 

Foi ellc tambem que em ~m u,nno:>, tran~
formou ,u .ln.põ.o Olll lUiltl do.s naçõoB pudc
xosas do mundo. 

D!lmos ue nossa. p:trte :preforanoia. a. tão 
util p1•oces,;o D<\ soluc;ão dos nos>os pl'uble· 
mu.s. Sem elle ca.mi11h:.wemos lts toata.s, 
como os naufrago; na imntcn~.ídão do oceii.Uo, 
.sem cor1hecimento da1•óta., .. em a consciencit• 
do destino que nos est:L ra.:crvauo, 

Com o j)a.gamento inte.,tl'a.l do imposto em 
,ouro, !)s americanos con·>oguira.m Sil.ldos p;tra 
.amo••tízll.rerrt a sua divida. internu., auxiliar 
a l~gritmltur•a e a industria. A Uussia, pMo 
mesrn., procBSSI), obteve o me~mo l'esultado, 
.applica.ndo os saldu.~ ao desenvolvimento 
agrícola e li. deles& do meio cireul~nte. 

Entro os · muitos pronunciamentos que 
temos tido sobre a. protecçã.o que deve ·ser 
dispensada ao prt~ductor de café, lembramos 
o juizo que a esse re;p(üto manifDstou I) 
DciJutado 1Mer<\l, o inustrado Dr. Serzcrlello 
Cor•rêa., com a sua ttutorid<:~de de relator 
da Receita, par•a o C.'(ercicio financeiro de 
moa: -

« Antes de comlemntn' <w aniquilamento 
uma parte du. producção, ante; mesmo de 
ta.x<tt' <1 cultura do café, poderes {ede~·aos (o 
gr,vplto C: nosso) e estaduaes devem tentar 
todos u> meios l.le coUoca.t• o l<1oYmt.lor acima 
do especulauor e a.la1•gar os mercn,dos de 
commmo para a nossa 'J)l'O(ltlcçã.o. 

Nessa direcção nada so n~z e, no emtanto, 
urgc.eucamirihar as cousa.s por e>ce lado, » 

O nosso regimcu finan~eiro resente.,.sa de 
fraqueza. Não poderá dar os recursos para 
<b nossa. expau~ão economica., o auxilio que 
de'lfc ser prodigalizttdo ás fontes do riqueza, 
em quanto <J.S bases em (iqc ello as.~entar não 
tiverem a re.>istencia precisa.. 

Quando tra.tá.mos de resolver a cri.o;e, qUe 
era social, e nã.o puramen-te fina.nceil•a, o 
nosso empenho se reduziu em dee1•etar as 
metlida.s sumdentes pa1'<1 a.n1parar o Thc
souro, despresan:lo os phenomenos economicos 
qne o pl'Oblema envolvia. As conseLluencias 
ttcssa falha não t:1l'daria.m en{ a.pparecBl'. 
~;foi o que succedotl. Ao pctsso que a situa.
ção tlo Tliesduro ficou <tllivíada th oppres~ 
..ro.o que o asphyxitwt~, a das cla,scs produ
ctoras continuou cheia de l'iscos c emba.mços. 
~ão t;, porti1nto, de ;1dnliru,r qus o aspecto 
gerul do pa.iz seja de nm tlesequilibrio evi
dou te e palpa vel. 

A e:~:plica.ção ü tacil. A nossa oi·ieutaç'iio 
euidtt de resutvet· as qUe$tões que nos afl'e
cta.m :pelos proces~o~ ftscaes o timmcei l'Os. 
Ha o desequilibrio. A U.l'ma contr<l ene om
pt•ega.da ou era o imposto, ou u emis;ão de 
papel, ou o emprestimo. Elimina.tla. a. emis
sio, ficar[l.m o emprostimo e o~ addioionaes 
sobr•e os impostos. Eliminildo v empres
timo, licar.tm os i1nposto~ creu.dos :;ob dii~ 
fcrentes denominações. Os saldos vieram, 
11UJ.S l.lr,.~u.ppal'CCBNIII. ~ií.o SI) ma.utlver(l.lU 
pelo vellieulo quo os intl'DduzllL. Foi uma 
<Lra.go1 u -púrtacforu. a. pem111 da PS];l.)l'a.nça.s. 
E' quo esse~ prooo~~os silO fullazos, nào a.l
canr;<~m o toJo, mW:~ uma. parte do edi!toio 
desü•uülo. Jme~ nn,la m•oain 1le duradouro, · 
uii.o tcom a. caiJa.cidttde do sustentu.l' o edi
l'lciu. 
~s proccosos economieo;, ao contrario, M~ 

nn.hza.1u ? Jlt'ogl'esso, alimr.mta.m~no, . firmam 
a sua. solidez e registram con4antes saldos, 
fonte Je recurso~ pa.ra. o a.ugmento da. l'i
queza • 

Os americanos l!Les toom tanto a.pego, que 
houvo ató uma. época.. nio muito curta, em 
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que procuravam saldos para a. compra da 
prata., par:J: a limentar :1 cxplot·uçãu ..w ~ 
minas desse metal. 

O nosso rcgimen rescnte-se dos defeitos 
U03 P l'OCCSSOS . • 

A fraqueza. 1ln nossa cstructura. economiCo-
1lnn.nceil·a consisto om não set· a Cl)ln·ançn 
{los 1lireitos em oul'o de fút•ma integral, e 
.de não estar r e nuida. a essa ·cobrança uma 
pa.ut'1 ajustada, casando-se em totla.s as sua.s 
.d,!Jl'erentes partes . E' pJ•cciso que a olm~ 
;guardo a harmonia não só 1le pe~·spectiva, 
como em totlas a.s pa.rt.P..s que a mtege~~om, 
constituindo um sõ todo. 

J~' isso o quea. uossa politica dere pl'aticar, 
para qne a. fortuna socia l encontre o seu 
Jiivel natural , um Jeito por Ottdc desliso 
sem deparar ob~taculos que a ~orpreltenth~m. 

Os que cnto:1m hymnos ao l!vx·e cu.mbio 
apontam, a ca.1la moment.o, o .exemplo da 

.Inglaterra. 
Pudera ! A ~;cara é difficil de ceifar 1xu•a 

:Sel'CJU indicada,.~ outras !icções. 
Mas, perguntamos nós, porque então os 

:americanos, povo d<L m esm:L l'aça, seu~ des
cendentes, não ~egu cm as not•ma.s e praticas 
ingleza.s? P OlYJlle desprezam os seu~ con
selhos e <\S ;;uas doutrinas 'I Porque é pcl'
fcito o cont.l•aste ontJ•e os dous povo;;; 'I 

E' que olle.~ . co1n o pt•opl'io tlllo da raça, 
dcscolJriram lo;.ro que o Hr rc C<Lillllio pt·o
ciama.do pela Inglaterra. cquin\lia, p;Lra 
.clla., ao seu prutcccionismo. 

A eOUCU!'l'CflCÍiL illlmit:td:J em Jml'iL ilS in
glczcs a !>lltl. al'!Jla ÜO uefC8t\, tl f'ttCtOl• de O'ILI 
prospei'idat.l.e . 

A [nglatm•t•a. po~suc rniua.s do carrão c 
ferro; 11Me com despcr.a.3 diminutas moutat· 
n.s installaçiíe~ indu~tria.cs, dando ~inda con
l'umo immed ia.to :is machinu.~ quo as sua.~ 
fa bt•icas fJrnooom . 
A~sim appa.rclhada., que lhe fulta 1 A 

materia ].Jl'ima., que ella 11ão pôde. pos.mír. 
E' do seu interesse que ell:~ ro-:eba. gcne
ro;;ameato no sou seio a ma.terit~ com que 
dã. vida <is suas inst<Llla!,'.õcs. N'a(la. mais 
intuitivo. · 

E' esse o seu livl'O cambio: a protoet;1i.o (~s 
snu.s fabi'ica.s, fontes de sua. immcnsa. pru
l.lucçii.o. 

Si os u.mtll'ica.no~ ti vcssnm cu.hi1iu no en
godo :1tit•:ulo JlCh~ antig:~ metro"t~olo, si nã.o 
tivosso:il Cl'lllL'lo li lUa politica stta, tLdoqua.da 
á. conlbrmaçã.o do seu sólo c cliruu., nã.o 
p<~l·ia.n, t:Llvoz, llo,je, de uma. na.ç:Lo, t ri
butm;ia o oxpl01'a.lla, ·· com o ta.ntas ou·tras, 

. suggcstiom\das pelo espírito 1!outt·inario, 
.. sempre omhebido de um exclusivismo f'cl·D~. 

A política, como a at•to de dirigir os povos, 
não pilde nutril• preconceitos e nom prclb· 

. reucias d:l e scoltLS, C!Ltla. p:Li?.O tom a sua. 
figura, · quo lbo é peculiar. O molho1• p1•o-

cesso é o qtw ma!s lítcilmente cou•Lnr. ao 
bem esta.r o :l vruspiJJ'i<lade . 
. A lJOlitica de,•o to1' o cunho naciona.I , re~ 
ilt:cti t· as necessidades c os interesses nacio
n,~ns. que não são id•}nticos enti-e os povos 
que liilbittLm o p!an.Jt<\. ' 

I~' J.lõl' i s.<;o que v:~o tt•inmph:Lndo, íhzendo 
o seu caminho r·a.pi•lo, a. cscol<t que os cconl)
mist<ls, como C. Gidc, P. C<\Wés c outros 
lienol_nin:).m 1Le - cscolu polit ica, naciori:1.l, 
PJiitttva. 

E' o mcthu!lo po~i f,i vo ;~pplic<tt(o ;'L l'Clatí
vidu ;Ü) •lu meio soohl. 

A pr.:~occupação dos gv>·ernos ctLltos nii.o 1~, 
com certeza., o S<LCI'iflcio da~ classes activas. 
A sua. missão ü a. de e;;timuiar a forma.~.'io 
da riqucz<L c tle cooser•·a.I-a. !!:' reunindo 
:tngmontamlo e ampar<tndo os instrumentos 
da. I'lq uez<t que u progL·cssu se acctmt t\a. . 

l~m um recente livrv- L'accaparemcnl, de 
Do.Ueans, vem dcta.lhada.mente descripto o 
systema a mm·ieallfJ, apt•esenta.ndo-o o seu 
autor como uma. ver!h\doira lição de cou.;as, 
clara, si1uptcs :intttitiv<L 

Qnom tt·abrülla, pl'oductor• a grícola ou iu
dustt•ia.l , commel'ciantc, operar ió, precisa. 
ter lncr o p:.u·;.t :<e nwntm· c á sua fami!ia . 
E' este lucro (jtte (\ pl'eclso acha.r,rctir ando-o 
snmpt•n ct~mo legitima C•Jlllpcnsaç.ão do tra
h;~lho. 

Como ,: p•;~"i ,-et oiJtet• cs~c luct·o '! 
I·;' pclo1 tmns!'•}t·ma.~;ilo c~'nomic:1 que cle

t.m·mino., ·~·<llllO pL·n~;~ :.1 c:<eoltt pll~itiv:t, na
t,io:tn.l. (li t • n pr·t:,. Ludol' ;·q j:L pt·ot.ogitlo tlo 
p L'o :·cl'()Hd<t :to t·. •HI ~\1 nri• lol'. 

O pont•) de vi~ta americano ú definido 
uo;tcs termus p;n· :\1. l.awrcnce, OtHlc tl'ans
p:wucom a. cor·a.gom ~~ a ousadil~ tlc quem 
conhece a lilrl,'.a de um povo: «PeJas no~~a.s 
taxas a(luallOir:ts 1lecl:wamos ao cstr:mgoiro 
que elle pUde int.l'Odttr.il· cJs seus p:·otlt:clos 
nos aossos mc1·c:.,dos, mas com a. condição 
1lc r econhecet· o nosstJ privilegio. 1!1lo vê-se 
;LS.;im fot'Q<J.U•l ::t reduzit· os seus preços de 
venda., contl'ibnindo com uma ronda que nos 
facilita a p~~a.r a. nossa di vida e a:; pen~õcs 
dos no:,."';;s solda doo . » . . 

A <\gt•ícult tu·,,, coliJO ,j !tojo, entre Juis, :1 
do cMé, ü para o lUTl Ol'icaoo uma. Yortla.tloil·;~ 
indust1•i:t .. l!:Uc, pot•t\rn, não dá um pa.sso sem 
ter a ctwte~:1 do sue~osso. O govorao .. •.los
venda o ca.miaho, a brc os mercados, i'il.cili-
t~ndu-lho os meios de dcf~'l.. · · 

.!!:' voz COl'l'GOte, 1líz o insuspoito .J. Hl'\'ce, 
que cutrc inglczcs c <tmcricanos todos os 
commcttimontos são cntrnguCil ti. inicitltiv•~ 
individual. 

w ·puro eng:1110. 
Diz ollc: ~T<J.nto qu<tato se possa. foJl!n ele 

theol'i<"S, om paizos que: prcscindonl de the
ot•ias, 1! ponRamonio g01•al <IUO 11 livl'O cam
bio, o l•1i1re.; aller é a. dout1•1nu. Ol'ihodo:<:~ o a. · 
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g~ralment~ (tçceit1l. pela legíslacão reueral e 
pela. dos Estn.do~-

E.;t.o uen~ametlto é i~Itciramcnte .falso. 
_( dmíwc1;acia · '"mericana e a ingloia. u1i.o 

dispensam a intervenção do E.'tado. 
os homen~ s1i.o lo v a dos na All\Çl'ica do 

~orte, maísilo ([ll.O m.Ll!:urop'", alcançar mats 
rapi<l<tmonte os nns que almejam, ~ão mal~ 
i.mpacientes pela clcmpra uo snccesso, qnan~ 
llo somente ltlt:tm :~:; forç,,ts naturacs. 

~\ i.heoria ccoJiOlllice~, n5.o uctcm o.s gover
no~ americo.nos, ([aC :1>' alijam CO!Il Í'acili
lbrlr.. 

De accordo com e~.><l oríentaçiio. o Est<tdl), 
t'•)ntinn;t 6 nK>s t1W L Bryce, tlespç;nde gran
d.es. ~ommas em ;~uxilíos, Jos q uaes não co
d tam siqucL· r)S goyeruo;f C\ll'O]JCU~,. Na 
courcc,,ão do or·c;an1éllto, o objccti\'0 pi'iuci
P<c!. é de fender n ]Jr:oduc!ln·. Da.lti rcsn)iam, 
us grande.> l'GClll'.:<OS fomeci<los pelas taxas 
olevadas sobêe os a!'tígos de i ;nport.acã.o si
miJares aos indígenas. 

Um p;~iz, tliz C. Gidc, tmulo o direito ;i. 
vida, tem h_ml,cm o direito o o dever de íbl'
tificar os o1·gão~ ct.. sua vid<\ econornico.. 
Elle deYc timr o P<<rtido mab completo do 
sou solo e do seu di ma. 

A escola qae p:ofcfSa, que.ê virtude favo
l'<.)cer o consumidor com o prejuizo do p~·o,. 
ductm· proclama. um regimen incompa:ti
vel com o equili!Jl'lo ~ocial alem de ser 
ma<t in fracção {~ }H'opria lei ~oral. 

Contra essti. iniquirhille se revolta o c~piri
to Ü(~ luta c ae trabt\lho. 

Qm1,es são os consnmidçn·c~ ·1 Não sã~ el!es 
t Jmbem o)l'O(lnctorcs'l 

Qtte lei é es~~ q\1e distribue <L uns." fa.lici
d;~de e a. outros <J, miserüt? 

pe1•to, estimnl<tnd(> as fa.lsificuc;ões, i llmlindo 
o consln;nidor com preços ll<li:ws. 

3.• Niio <listriliuc o · traha.lho cúnforme 
as necessidades e nem g<u·antc· os sal:i.rios. 

4. 0 Assegut'a pre>;lOS arbitt•arios, não con· 
llu ~ <W eqnilihl'io das foJL'tnn<J.s, pois é uma 
:pl'OYOC<tÇiio para. mna verd·1deira g.uerr:1 de 
p1·egos, lle q lte tl Yi<;tirmL o fraco». 

E conclue; «Felizmcute,effeito inemer<tdo c 
curioso, o est ;tlo da l!oncm•t•oncia, é lll'ecn.rio. 
A c~pcricnciu. mostra cadu. dia que ella c;.stti. 
sujeita <1. pm·ecet· pc.;r ~eus proprios golpes. 

}~' nos p<Ü<.CS, como nos Estaclos Unidos, 
Qnde a concmrencia. l' ba ticht, q ne surgem 
fortunas colo.ôf.sue.,. » . 

R,emodelcm:J>. a 11::1ssa es.h•J.tctur·a.ec~nonü·
codinp.nqeir<J,, 1lan!lo profcmnch a:J Pl'n
çe~so eco!J.O.m~co. 

Lev.a.t;ltee11os <t, lJ<Ll1dell'u. da politica, eca
nomica, nella inscl'evendo ídea.s, q1.1e -proje· 
ctem os -seus raios protectore> pot' todos o~ 
p1•oductos ospa,lha:los. na vastidão do nosso 
t.erritm~iü. 

Animemos. o J)l'aductor, porque elle é o 
syrnbolo d<\ vida. e da activit.la.de; é eHe quem 
dibta os horizDntes e garante tt eyolução do 
nosso progresso. 

A poli ti cu, que serve o ])rod neto r é a 1.1.nica 
ql.te.f<Lz oOra: fOCUllda., UCCltillUÜI riquezas, 
assegur<t o f uturo, defende a it1tegridade e a 
indepen,doncüt da Patria. 

O St:·. P re·.siden.te-0 pro,jocto fica 
soi)x-e ·<L mesa <t tô ulte1·ior !lil!iboru.çã.o, 

'l'em a patavl\t o Sr. \Vmulcrlev de Men.-
donç". ,. 

E' a <la conc.m'l'Cnci(l. illimita<l:]., <1. do liv1•e O Sr. "\Vanderley de :Men-
c~ttnb,io, ~t l1o l<~:igse~ ficü·e. donça-Sr. Pmsidente, venb.o submettl'-1' 

Foliztnonto, os:prote$toS se. accmnu)a.m e á cousidCI:aç~o da Ca.sa UllllJL'ojecto r·elativo 
a S1la.su1Jstitui~i\ose .vae fa.J.Ollf~Q. eu,. t odos á. 1Ufanilqgn. de ~bceió. 
osesplritos JiOl' .. ontm mais generosa, hunw~ . , Bem sei que 0 a.ugmoutp ti:~ p,essoal, em
n<t, s<.~ohttiti' epq~Hiv:a.-a.lei d\t co.ucurrcnci<1 b:>ra pequeno, resultantE! da .equip:tração que: 
liniitada, a d::t Pl.'ptccç.~o do prodMtor. desejo, t1•a,r<1 nm. Hgeir9 <tcoro;cimo ile des-. 

A~simdiz C. Gidc: pe~a. 

« Reooll.lwcelt-~1! j<L que a conculTencÁa il· Esse accresclmo" por<'~m, é pcrl\'litu.mente 
linütt1da, sem JJ.•oiu•, rtue é a. fol'JUt~ da orga- justificado. pelo desenvolvimento.da. receita. 
1ÜZ<Iç,fio mais euuhooichL, não ~ nem nn.tnt•al, chtquclla. alfaudog:L c pelas ncces~id:J.dcs elos 
lltJlll c~poutUJl<)iL. Sel'vicos a. sou ca1•go, acorescendo ainda, quH 

o~ smi.:; blliloficios não e:d$tem. A ob3er- as duas alf<\.udegus.de que me occupo tiveram 
V<lÇão nos Üll'll()C.C. conclusões eontr<u·las u.os semrwe o. mesma classificação. 
sllu.~ .J?r:u~n~~ó1~ .. fi'IIctos: Espc1•o pois, que o -projecto; aliás a.ssl-

.· Lo A !Lvr1J,. concnl'l'encia. n~o, rcal~z!l. o. gna,do pelos meus dignos ,companheh·os de 
CQ.Uilibl'io !:)Jltl.•e a . producção e O CoUSt~iuo, bancaçla. lUCl'OCCl'Ú.. U. appl'OVaÇão da Ctl-
.\o cont<•ario, :.B C:l'ises pl'O'(O.cadau?.ela, 1>er· n\t\.~o..,. , ., 
turba.ç'ã.o <lc~tQ. equilib~·io,, tc!lçl.em "'s9. tor- ·Passo o. lct-o, 
m\n Jua.ls fl'e<)JJ.CJ:}te)l. 

2.• Não assegur:ko. t1•iumpho ao m:Lis iledi· : O Sr. .. P~·(lsidell.te-0 .p1•o,iocto tiu'J. 
ê<\do, uo mais hoJu·a•.to, PQl'úlll ao mJ.is os" so.bt•e a mesa aM ultel'ior dolil.>Ol'Utão. 
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. Tem a palavra o Sr. Stt Freil'O. 

o S r. S á . Freire - S1' . . Presidente, 
. h<t tempos olfereci á c~nsidera.,,ão da .ca
mar n. u m projectO <lue !llspunha sobr o i l JUS
t içr• loc.:'\1 do Uistl'icto Fetloi.·a.l. 

Este :pr oj ecio j(L tem parecer, q~101: ~a 
Cori:nniss,'í.o de Justiç~. quer da. <JOm\mssa.o 
de Orçamento . · 

Pediria, pois. a. V. Ex. , ila.do que isto fos~o 
))ossivel, que Jh~s.<;c ent rar na ot·tlem do dm 
([Ó amanhã 3Ste pl'O.]ecto, q uc so n.cha, COlll<l 
ilísse , com o pa.rccel' ll:>s dna~ Conl mis>üus. 

i\elson ele Va.sconcellos·; .Jnlio· Santos, P au
tino de Souza. Astolpho Dutl'a, Hcrcml'des 1le 
Faria, C~~millo :::oa1•es Filho, ~~~hino Bar
l'oso, PMltm Rczcncle, HOI'fl <tr tlo dn C:1mpos, · 
.C<JsW. .Junior, .\ rn<~ral Cus<;!' u .ruven;.c.l 
1\lillOl' . 

PRI:\IElR:\ PARTI~ 1!:\ OLWEJ! DO D!A. 

o S -'·. PJ.•e;;;ido n t;e- .\ li>UL ih pol'
ta ac~u~a. a pro>cnçn. do l l J S1·s. Dcputa.dos . 
Vao-~0 1)l'<K,cdcr :\~ \"iltaçoe:l t.l«s nmt eri;J.s 

cncet·t·;u.lti..; c üa.s ct ne s;·! aduu n :-Idb1·c :1. I HO.~;J.. 

O S.::· •.. T n liu elo ·:.aoHo (pm·~ neyu-
0 S r. Pr.-eside~1.t-~- O rerlido elo â•• ·twqe11te)-Sr . Peeá tlentiJ, :;dt<~~tdo-se pu-

nobre Dcput;~.do Set'á ~ttc;~.ndillo. hlic;;Uo O Ui~t·cccr ll. 4~, cl•J 1!)0~>. t[UO l'Cco
Uheco ilcput<tüó pelo t ·;~>:trlv d.e Pcl'mtmimco 

Et·a. o que tinh<~ ;~ pedir. 

Compl1rcccm 1ll;J.iS os St·s .. Jorge do ~Ion1e ~; ó Si··. Dómi:J"O~ tle Souz<t Leão GonçalnJ~. 
Hrsmu:~.lt de O Ih ' {lira., :Pn.s::os Mt r·:Hllla., Al'- nl<\nolo :~'~{~~o meu rcqucrimeato pcilindo 
t llur Letitos, ·rnd.io 1lo Bmzil, Uít.nlm !\-!:.~- lÚ' ;:rC!K:i;l )n1.·:t. qno cssG parncor ;;cj<\ i tnmu
chil.do, Bczcnill•'ou renelle, Vü·;;ilio H:' igldo, di;Úttmonto s::lJtnci;tido :í. dbcussCtO o \'()
Fr :tnclsco &i., Ft·eür·r•ico Jll)t•gc~ . };cltmrclo ta.oão. 
Studart. tiJbet·to M~trarthãu, f>:tul:~ e Silv:t, Vem •• )lú><t tJ tl litlo o ,-;r!~tttintc rcqu~ri-
. AIJdon i\'litane~ . João Viei1•a.. Rodt•igues Do-
ria. Neiva, Leovig ildo Fil~ueil•a.s, Augusto monto: 
t1e ·.l<'l'eiti1S, Tolentiuo elos Santos, Ro<lrir;:ues Rcqnciro ur-gMcia. P<W<L a. voto('fio do ]lti -
Sa.lJttnl w., G:.l.ldino Loreto, Bulltões Mtcrci:.t.l, ro<:ct· 11. 42, tio corrente " nno. · 
Oscar Gotl.oY, Sti. Frci1·c, P idelis Alve~. Joi'~o Sala ths se.~l'ÕOii, ~l 1Lc novembro de 1905. 
H~1ptist•~. Jlelis;1rio de. Souza·, .Henr ique Dor- - Julio ele .lle!!u. -
"C~ Fmnciõco Ho\clho~ Vil.'i;J.to ' l\iascar<·~
nh~s, Estevtllll Lobo', Ribeir o .lunqüctl'tl, An
t llm'O IJot elito , Leonel l<' flho, I .!!-mouJÜ01' Go
doli-edo, Calogera.s, G:üeão Carvalh:1l , For
l'Oir:.~ 13rag;J., Hermenogil<lo · de ~lom.es, 
ArJui no Ribeh•o, Benedicto ~e Soul!a , Lindol
pho Serra., C:n los Ca vu.lca.ntt, Abdou Ba.ptt~· 

· ta., Mar ça.l l~<tcobtlr, H:1rbosa. Lima, Ang-nlo 
}Jinheiro, LUvada.via. Corrêa., Victorlno :Mon
t,eiro, Domingo> Mascarenhas, Díogo l•'or t,u
u~ c Cl~mpos <.:it;rtier. 

o 81.·. p "-·e~iuente - O ·pttrccer 
n. -12, du HI05, rlt1 uom missio de Poderes, 
nrHtnimomenü• l'<J<:onhcco 0()putado ])01' Per
nu.llllmco o Sr. llomin:;os do Su tlza Lc~í.n 
r.otlr'~~lvcs. O Sr. Dc putarlo .Ju lio !l0 :M:ellu 
1•oq tict'ell lll'g't'lllCm "P lWll . SOl' immcdbtt~
meutc <liscot~itlo u vutado essa ']>:l.l'CCCl•. 

\">Ji l :;nhtii()Í(.n:· <1 \'OW:> o rC<iliCÚIIHlllt.:J tlo 
u L· :~encia ~ 

km sngtlitl:~ ,; a.p'j>l'UV<~tl" u l' Oiorido l'()lJIIC
ri ménto do ~1· . Jr.tlin olo Mello . DulxMn d.c e~mpt~recer com Ct\lt&'\ p:l.l·tici

. Jl<~dt~ ós St•s. Eti.úas Mnt·.tin$; Raj•mtuHlo ~o~·y, 
: Rogerio de,~it><mcfa, .J()só Eu!W'ino. Chr tstmn o 8r . Bricio P Uho (pela onlrm) 
Ci'u~ . A.rlindo N,ngtJ,drn., p el'eira Reis, Tl'iu- requer· vor ificiefLO clu. votttÇ\iW • 

. ~a~e. Sii1Íe~o L~al; Jo~é ,MlLrc?llino, ,Mal~- Pr Gcedendo-s'c :t vcriftcaçiio, l·ocoH!Jcce· su 
.qmils Gonçalves, ·. MO,l'Clra Alv.es, .J~staclO tCl'Olll vot<.t<lo a Javot· !Y:J :;rs. Deputado~ c 

· Ci:Jimbr a., Pedro Pernu.mbitco, · Arth ur Or- contra t re.- ; total 102. 
lu.ndo, Angelo Neto, Qomiugos li Ll~ln<11'1Les , 
Btilcão Vi~!lna , Leite Hibeil'o, Silva. Ca>t:-o, o S r . JPrei!!i ile •tto - Niif.J ha. .uu
Bella.ma.t, Alfredo Backer; Joãj) 'Lu iz, J:>el\ido mero. 
Filho, Carlos Ottorii,: 'i\1anoel l<' 'ulgencio, No- va.e-::~c Pl';Jcc<lol' :~ c lmmafl:~. . 
gu~ira, Lií1doljifiii Qiilj~a.no, . ,1esúü10 CtLriiow , P t•ocodontlu-so ;1 ch<um~da, ver tfica·!)e te " 
'Yalois de (~~ro,. ·.Ai'Jl0~pl1o Azev~clo.: moy 1'Gl11-SG ~l llSOntt~clo o~ fll'S , PMSOS Miranda. 
Chaves, I.:ette de Sou~a, Azoveclo M.:u•quoo:, Dunshco ·ele cAbL'::tHeblilf:', l•'l'OOCll'kO Borge~ • 

. . llodolpho Mir1,1ndo., .Tou.quin:i Tebc:eidt; llro.n- EduM'<lo stuuu.t•t; Po.ulo. <: Silva, All'ollilo 
'dão, · Bernri.rdd· Antottio', Cilr~il.lfio Chaves, Cóstá;, .Toi\o Vicim , J\t•t•oxollu.s Galvü.o, Leov.I
Cassia.ir(l'd((Nasc,i'm~ato o M.~·~~o y;trela; giltl.o Filgucims, Rodl'igucs Stlldu.nhl1, Joa.o 

I~ Stlm causa os Sr~. Antonio Bastos, .Joã.o Bá:ptiilt<t, ·:.ntilcro Dtnelho, Cal'nul~o .uo ltr:
Lopos, Perah•a.· do Lyra., Raym umlo de·· Mi- 1-endc, Lconc! L?ilho, J·ust; Lobo; AqumrJ ltt
I'aud;~, Jos·ú Monjardill , Iríneu .Mncl1ado, beiro e Baneuicto ele .Souza. 

Vol. Vll 
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O Sr. l?J:Oesldente- Rospondera.m 
â clta.ma.da 112 Srs. Doputa.dos. 
· .. Yao-se de novç votar o L'eqncrimento ilo 
Rr. Julio de Mello, pedindo que ~o.ja imme-
diataincnto vota.do o parecer n. 4::!, de 1005, 
que roconhcco Deputu.du p~lo 5• districto de 
Pez·na.mbuco o Dr . Domingos de ::;;m:~;a. Loã.o 
Gonçalves. · 

Posto !lo novo a votu8, é <~pprovado o rc
qticl'irnento do Sr .. Julio de Mello . 

J.:m seguida. são succo.'l.>ivamcnto p (.lstt<.o; •t 
votos e a.·pprova.uas as seg uintes conclnwe..; 
do ptu·ece1·_.n. 42, do tu05: 

t•, quo ~ja.m approva!las as elciçõc~ qt~o 
~e t•ea.lbmraro, no dtn 24 tlo sctemhrv de IUQ;·, , 
no 5• dis.tricto do Esta.•lo dt~ Pe:uambuco ; 

2",· q ae seja. reconhecido o J>L'ool:..uua.clo 
Deputado pelo &õt:.ulo de Pel'na.m !,uco o 
Dr. Domingos ue ::iOU;t;;~ Lc;.'\.o Gonçalves. 

O 81.·. 1~ resi<lcut~-Pt•Jclanw D()pn
tado pelo ~~·· di81.t·icto tlo Pm·nambnco o 
Sr. Dom :ngo..; do S:.~ur.a. Le'iu t:onç<tlre,- . 

O :Sr. -Tullo <le :.'\.lello(JJelaortlc:ntj 
-A ~handtJ-se ll<l ant.:·~ ·c:t.lr L o O r. llo ! ~: in ~.:-.;~ 
ue Souw Lcáil t loncnlvo.>, l'G(jllOÜ'O <L v . l·:x . 
quo nomeie a Çommissã.o afim do dar in
gro~;o DIJ - recinto p:u·<L prost:w o oompro
mis.!u. 

O Sr. Pr~!'Jitlento- ·somuio os 
Sr-s . 3• e 4° Secr otu.r•ios afim <lo llm· in_;rt·o '~o 
ao Sr. Dr•. Domingos tlc So:1za Leão t:on
çalve.~ . Depu ta.do recunhec:ido 1Jolo 5" J) !~
tricto do Perna.mbuc.,, o q rml. sendo intl·o
duzitlo no r ecinto, pl'.J.;ta. junü ü. 2\IC~<L o 
comprombso L'eglmontal. 

Comparecem aind<L os Srs . C:~rlos du Nu
vaea, U1•b:ino Sa.nt:Js. :~uizio do Ah r Bn. Jof(o 
Gn.yo>!O, Tb.omaz CtLVtL!CtLnti, Mc;leir,;s e Al
buquerq_ne, ca.str·.> l{olJello, Tost<L, .E.daa.l'Jo 
l'!amos, A.ugu;;to de Va.s<:oncellos; l·i!·ioo 
(}()c lho, Ci•uveUo ca Vl1ll!lLII!i, . i''l'<LilCÍ:;QO .Bet·
n unlln ·.), JJãJ Lui~: Aln;s; l·j()ll!' i<pto S:dlos, 
Uamillo I?L•atc;, Li.ti~ t;u<tlbut·tJ o Gorm:Lno 
Hassloch~r. 

E' :tununcia.d:.t. a V(.l t:LI)io dó requcwiuwnto 
do Sr. Ba.rbos:' Limt~. , offorccldo lllL se.-<São 
de 2.:; · ~o mo;r. liudo, cuJo tc.Jl ' ti o seg•linte : 

~neq11ei1'a qull volte ti Gomml~~'fi.o l'OSllO. 
ctiva v PL'J.ioctJ de ur<::1mcnt:; do liltot·ior 11 
JriSt iça., u. 214, do l!J:J5, pcn•a. u 11m de redu
zír~se a. despeza; tiO li.il'nl<L a, co:Jj uncta.mon t•l 
com · os demais or ç:wtcntos, cq uilibra.I•-so 
con1 a ltucoita'"ó'evítar··~C. o deficit que cb 
outro mod, semi. o.vultndr, no pt•oximu exot·
cíoio tlnancoh•o:., 

};rli seguida. é posto '' vot\ls o rejeit.tdo o 
r ófer ido I'Cttllet•imo!lto do Sr. l:l<wbosa Lima. . 

O Sr. Bricio Filho (pela. ordem)• 
Requer vel'i1lca.ção d a votação. 

Procedendo-se á vet•ificaçlio, ·reconbece-!>il 
brem votado a f.wor I! Srs. Deputados e-
contra.- 98 ; total, 109. , · .·. 

Sã.o successiva.mcnte sem debato a.ppro· 
va.da.s a.os reda.cçõcs ftnans dos projectos 
Il8. 18.':1 C e l9ü A, d e l!JOiJ, pa.ra. serem en-
vü .. dos a.o Senat.!o. · 

São lidos, o j ulg atlos o bjP.ctos Je delii.Jera.çã o· 
o.> seguintos · · 

l'ROJECTOS 

N • 2;jt;l - H105 

Dispõe .;oúre a coúYança integral, em oul'o, 
dos diYeilos rle importaçt'io e regullt a ap
plicaç.io . do saldo que ,.esu.zta,·, !Jarantidas: 
·as desJie~as a que c31ivet· a Uni ao ob1.·i
gttcla 

O Con;:rt Js.~u :-1 :1cional resol ~-o : 
Art. I." O~ dírcit.o~ ele Lnp:Jl'ta.ç:i\n serãQ· 

cübl';.uh: i:ltog!·a!:llell'to om ouro. 
A1•t.. 2." !J< ~ t~lTóM!<t<.htt;:5.o, conf•Jl'll\0 !letor

mina. u m·tig.J a.ntec:itlontc, será r.!SCJ:\'a.da.- a 
pat·to corres;lundento <\~ de~p~za.~, uul'u, 
~eudo o oxces~o convertido em pa.pel. 

Art. a.• Gai~.J.ntidas as despeza.~ a: que es
ti vm· <L Cniã.o obl'i:;ada., tm'á. o :;aldo, que 
foi' apurado, us ,;egttintes upplica.ções : 

u) ao ·do8onvolvirnent:) do consLuno do 
care; 

/1) ·ao n.ngmcnto do fundo do resgate do 
papel-moeda., e, no aug mooto do fundo lle 
a.mortiza.c,•.W dos titnl~ da divida publica. 
in t orna.. 

Art. 4. • Pl1l'a. o de ;e1wolvimento do con
sumo do ca!l\, sorã.o concodidos pt•emíos a.n• 
mu1es ao individuo, sociedade ou empreza.. 
que fua<la.r esta!Jelecimentos de torrefacção 
e venda de ca.r.; torrado, m oítlo e em li
quido om qu~lqner du.s pr incipu.es cida.de:s
.du. · Rus:;in, Austria.-Hungria, Hespanha,. 
Itu.lia, Tur.1uia., .Japão o ontra.s, a. juizo do 
Ciove1•no. · 

§ 1. • os· prcmios set·ã.o proporcionaes á 
importancia dos cstabelccimento3 ; e não . 
podcrií.o excedel' o -limite da. somma aos. 
mesmo~ do ;tin<~dl1 tmnn<>lmonto. 

§ 2. • A tot11.lidl1de' dos premiog não poderá. 
exccdt~r li. impOJ·ta noi:J. de dez mil contos . 
em ea.da. exerctoio. 

§ 3. • Nenhum p1•omio rmnual será. supe
rlur ll mcta.de do capital realizado pelos 
ostabelMitneotos a que se reroro osto a.r-
tlgo. · 

Art. 5.• Ficará entregue aos _ con~ules a, 
th~llza.ção dos estabelecimentos aos . qua.esc 
.se refere o art. 4•. · 
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Pa.ra.gra pho uni co. Serão nomeados fisca.es 
coro os vencimentos a.nn unes de 1.2:000$, 
ouro, nos lagares onde não houver oonsul. 

Art.. G. • Não seril. entregue ó premio au
nual, siuã-o deantu da prov<~ de teL' sido im
portwlo <lirectameute dos portos nacion:1es, 
o café <trhitlirido pelo e~tal>clerdmento. 

Art. 1. • A prova exigida pelo art. 6° será. 
feita pela exhibiç1io de uma declaração dos 
consules ou liscaes, d11. qual conste a proee· 
denéia, do cate e o funccíouamento do esta
heleainH!ttto c o grti.o d<! destmvolvimento Ü;.1, 

j)ropa!!:J.DL!tt. 
P<tragrttplio uuico. Para o fim alludíüo 

neste artigo, serlLo fornecidas ao> consule~ o 
fiscacs ''~ lhcturas, certidõe~ dD pagamcrlto 
de impostos,livros e qua.esq uer elem.nutos de 
infcrma,ção, quo threm 11xigidos. 

Art. 8. • O Governo suspenderá a. conces
são dos :premios, si verifica>· qua.lquer in
fra.cção do contracto ou a. improficuida.dc da 
propagaud<L. I•;m qnal<1uer destes casos, o 
pro;nio fic .. r6. limitado ao anno dccm·rido. 

Parilgm'!ho unico. Os contl'actos nfio pu
<ierà~l oxccuer de trcs anno&, prorogaYei~ Jlm' 
mais <luus ~i for vm·iti<:tt<lo (iUC o con~umu 
tcv11, no minimo, um an:;nnent.o dü :-!0 •i,,, 
dur<ent.o •~ ''igc.mcia do <:uul.ractu, Par:~ u. 
V8l'ÍÜC:t\)ol0 do U.Ug"l))ClltO tlu ü(lllSillllO 8Cl'Ü 
form::ula a p1•oporção, tonw.n,[o.r;e a. quanti
dade de café consumido nos dous ultimus 
annos com ~·elaçã.o it do prinwiro anno, em 
!Jue runcdolHU o o>tabfllecimento. 

Art. 9. • O Guvm·no ftxaL'tl a. gPa.tlficaçli.o 
aos consulcs po lo tru biio!ho tlu. fiHcalií!:a.ção. 

At•t. lü. Os estabolecimontos depositarii.o 
por tl·imestres a.de~~ontados, nos Jogares t.lcoi
gna.dos pelo üov m·uo, a illl1)l)l'ta.acia da. tls
ca.liza.(~í1o. 

Art. Il. O~ consulos c fiscn.es onvial'ii:o 
unnuu.lmentc, cunt tl_ntcceüooc:iu. tle tl'intct 
dias du. época tlxa<b, para. o pa.ganHmto dos 
premiu.~. cun!orme o.-; contract<ls, tlUO forem 
roulizados, uma e~posição na qual dariio 
conta do dcs()uvo!vimento dos negocias do~ 
estahclllcimontos, da extensão do consumo e 
do. eíllc;tcia da propaganda. 

Ad. 12. O~ premias de que trat:l. esta 
l~i podm•li,o, tt juizo do Govemo, ser conce
\ltdo., <t um<t ~ó emprcza ou sociedade, que se 
'funde eo!n C:J,pital avllltado e 011tros ele
mtmtos qtte inspirom coufiu.uç::t, e, que se 
propollhtt u fazer• a propaganda. 

At't. l:J. O resgate do papel-mooda. o a 
amor·tb.a.dio dos titulas da divida. publica 
i ntcl' Jla. ,{ !tlie se refere o a.r•t. 3°, Lettr:J. IJ, 
SCl'ã.o feito,, com ;tsobra que resultar, depois 
de. conhecirlas as despezas exigidas com a 
propa.ga.núa. do consumo do café. 

. P_ara.graplto. uni.co. A sobra a.pura.da. .será 
d!VIdUiU em duas quotas-uma de 20 °/~ des

. tma<la ao resgate do pa.pel-moetla ;-outm 

de 80 °/o destinada á amortização dos titulos 
dt~ diYida pu blici1 in terna, sendo :preferidn~ 
o~ titu1o~ de juro$ mais oneroso.~ ao 'l'hL'
souro. 

At•t. 15. Fica o Governo a.utorízu.do a. i'l>· 
ver· as Tur·ifas <lu.s Alru.ndegas, esta.belcce~rlo 
taxa~ 1lx'~~ ou moveis, como julgar mais CO!l· 
veuiente, ten(lo ~ompre em vista assegtit'<tl' 
(J mercado interno aus lJl'Otlnctos agricola> c 
industriae.~, que tiverem ~imiltn'e5 nos uc 
pr·ocedeneía estrangeira. 

Snlu tl<ts se.;.~ões, ;} U.cnovomlwo de 1!.105.
Vmncisco Jialta.~A' Commissãu de l•'ina.n~:u.s, 

N. 2:)0 - l\JOG 

A-~tot·i•a o Porler E-cecttti110 a re~er o ~·egula
mento tio Museu :Nacional, d-e acco·rdo com 
as b<1ses qt<e estipula 

O êongl'esso Nacional : 

Conshlm•aatlo qne o "llh'<<Jil XctCi(ln:d do Rlo 
1.lc .'<wcn·o, im:oute~tt~YolmontG <L.illd'L o Jll'i
mein: IÜL ci.Hl<:l'ÍCiL Ün Sttl, alélllUO CUl1Sel'\":l.t' 
em pm·rnatHJilk: e util e.tposição, ü rtprecitt
<1~7ín Ltc Hi.tcion.a..f1:~_: e ·de cstt:Gngoiru~, valio
,-.:ii)L:-.:inla::; eollcct·{ies Jc amusil1a,q d;_tt:; nos . ..;u.s 
,·uü\tli1·' riqne:-.it' n;l.tlll'<CC$, c,tild<t o 1·esolve 
0111 ~cus l<tllul·utorío~ de anttlyses muitos 
pl'oulemas de gr•awle íntm"Cssc pa1•a a scien
ci1t nnivcrs:.tl, e niLo menor a.proveita.monto 
p<u''" <t huill.!lnid:tdo ; 

Consitlemndo que um instituto dessa. cspe
cio, um cou~tu.tltu COlTO>puadt~ncia. com eou
gcmer·o.~ do todo o mundo. inclusive peht 
pm•muta da. l'iJvisl.a scientili()tL que publica, 
sú pudor:t mu.ntor-so, pt·ospm·at• e consolid:u· 
~eus crctlito~. se :pt·ovido üstiYet' do pessoal 
ttp ~o par;~ dirigil-o ; 

Consi<lorawlo Cllte eminentes scieotisfus, 
rle gt•aude saber mw sciencu~' na.turttcs, com 
sua actividaue out'roN applica.da uo pro
gresso desse iostltttto, do mesmo se a.fasta
rain pela. exiguida(l c dos vencimentos que 
percebiam, passando alg-uns <t vencer, em 
outl'as commis.~õe.>. vant11gens e~traordina
l'iumeutc supN·iore; :ís que alli vencÜilll
deserção estt\. que m1üto pre.]udlcon a \'epu
ta.ção e as C()Jtdiçõe; !lo cxi8tenci:• desse esttl
belecimento e qne, em época não muito 
distante, fatu.lmentc o arrasttu'tL á decaden
cia, si, colik• a cotttinua.ção do mal, não for 
opllosto rcm,~dio e!Iicar. ; 

consi<lera.ndo <1ue, com :~ tru.rt>ferencia do 
museu para a D.utiga. Qninta da Boa Vista, 
os encargo.; ua. su:.\ dlrecção ftc[].ram; ·sem 
va.nta.gcns compen~l\dol'a.~. accrescidas dtt.
queUes que gjj.o inherentes il ~\dministração 
lio parque, do horta bot;~nico e do laborato
rio de biologia ; 
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Consídera.~i:lo que, ~o numero d as ' provi-11semprc que osros "forem convenientes ao 
deocias reconhecidas urgentes, aconselhadas• ·Museu ; . 
petn. pratica em benéficio dos credites desse: I!I. Tornnndo obrigat oi'ias, em época.s que 
estabelecimento, ftgtn•a a rcror•ma. do seu, o regulanll:uk• ·dJtm·miJuu·•L, con{Cl'ilncia!< 
regolamento nos poatos inoJicad.os no projecto: publica'' , ·que·dcver-ã.o seJ.•· l'Caliza-das pc!os 

. infi•a;; ' pt·ofe.~sores· ~ -assi-; i.enter:;, como procusso úe 
ncsolvo . : i~struéçã.o popular. c tlc ·propa.~mh das 

. · . . . . ' r1queza.s na.tnra.es do pn1z ; 
Art. L• FIC•t o Po,ler Executivo -a utor1- IV. Permitt ín<to que, J:l<\ra. o serviço do 

'~~do<~ t'e.v:r o regnla.mcnto ~o ~!useu N11-. Museu, o contr•~cto de pr:.rttssioU<Le~ (:ompe
c!Ona:l do L·bo de .T:~J!_Glro, ll11lll'lmmdo-1he as. tentes tamb~:n comp:rellentlc\ proti tilliow~c~ 
segumtes modificaçoes : estra.ngeil•os . 

I. Restabelecendo, "!J'I.m o fim de i.ot•nr1r. Art. 2.• Os venciment os do pessoa.! do ;\lu-
mais facil o a.ugmento da.s collecções do- seu serão os constantes·dns ta.lJei!a.s a.nnoxa-ll. 
~\-Iu~eu, os dous Jogares U.e na.t ul'alistas via Art . 3•. Revog:tm-sc as di~}?osiç.õos em 
.jantes, r ecentemettte extlnctos ; contrario. 
· 'II. ';Tol'OanUoextcn:sivo ao pessMlteclmieo' Sa.l(l. d:J.S scssões,.31 'le outulJro'do l!>iJ75.-
o·crevcr 'de""empreheorler cxcttrsõ~s~x:ienti llca.i Leile Ribei,·o .-:\' Commls.{'io -do Fina.nç<\S . 

T a bel!as refe ridas n o p r ojecto n_. 259 

·Pessoa 1 

1 ·virectol' ................... .. 
4 ·P1•ofesso1'es .. .. . ... ..... •... .• 
4 Assístantes ... .. ......... .... . 

··· 2 Naturalistas viajantes .. ... •. . 
I Bibliothecario ............ . .. 
1-Seerotario .. . .. . ....... .. . .. .. 
5 Preparador es ... .. .. ; .. . .. . .. 
1 P01•teiro ..... .... .... . ...... . 
1 Jardinheiro cltc1c •••...•.• •• . 
I corrt1nuo •..••. . . .... .....• .. 

Tot..'tl. .. •. .. .•...... 

Ordcn.ndo 

9:60()$000 
(i:000$('100 
4:000$000 
4:000$000 
3:600$000 
3:600$000 
2:400!000 
l :800$000 

1 :zoo;:;ooo 

li 
Pessoal d e nomeação do Mrector 

' ·2 · G1iál'das ... .. ....... .. ..... . .... .. ..... .. . 
7 serventes ..•. .•...... ... . .. ..... . . ... . . . 

·'2().:Tra.ba;lhadores ... . .. .. .. . .. . .... . ....... . 

Gratificaçú<> 

S:600$000 

2:ooo. ·ooo 
. :.,_>:40~,-orJO 
2:000 '000 

1 , ~ :·ooo 
1:20 o 
1 :"200$00(1 
T :200$000. 

600$000 

Dia ri& 

·sa.liti das sessões, 31 de outubro de HJ05.- Leite: RiiJeiro. 

· To ta l 

1~:200~00 
t:: :400$000 
!i:OOO~OOO 
B:ooorooo 
'l:soo$õ(ío 

·-4:8 
3:600 00 
·3:0 00 " o 
3:000 000 
l :800$000 

Gr a ti:Jlc aç ã o 

l :500$000 

Dasp Ózu 

13:2()0$000 
;)3 : ti0~'"0()() 
24: ooo .. ·ooo 
12: 000.'1:000 
4: Rooi!;ooo 4:·sooe 18:·000 ()()() 
3:000 000 
3: 000$000 
l :B00$000 

118:200$000 

Dcspoza 
:3 :000:\;000 
7: ()65$000 

24:000$000 

34: 000.$00() 

:N. 280-1005 ti~.õf\s ft>.d P.rnes -da. Republica,: na. cá pita! e 
. no3' mesmos :Estados ; 

· EootJ(I os ordenadas elo tlwsoureJ~•o ~ Casa d{l IR.e flectindo que,.- diariamente, r ecebe sellos 
·ll:foeàa e dos seus dous fie<s ; 'de todas as ·especies, 11 uet'· :federaes, q uet• por 

. . . . . · cocomntonda. d.os ·.l~stados e· murricl"pa.licladcs, 
Constd.era.~do que -ao ~hesourct~o da Ca.sa: para todas as repartições publicas, qno lho 

d~ Moeda -~ commettt~o~ muttplos _!: va, sã.o ·envia:rlos das officina.s respect ivas c lho 
, .l'rados, ser v1ços, no exerctcw dll.S furrc!:.c.>es do angmontam as responsabilidades e os servi
. seu ca.rgo; . · ·ços0·pel(l. g uarda e= pela contagem dos mas-

Conhecendo que; à.Lém de recebimentos o mos seno> ; 
, pagamentos, Pl'opriameute, lhe compete a. Tendo o conhecimento·.que se lhe accumu

maisa\npla. e abBoluta.responsa.bilidade rmhi Iam os oocargos·."da tb.es0urarla . dt~ rm
cntrcga, peJa. -toinada,- pelo 'devolvi'mento' d~ pref.l.s.'i. N-a.cional;·ficando a sua•conta. apolicc.~ 

· sellos a todos e de t.od03 os Esta.dos e repa.r- cautclu.s, ·<locumcntos;:·represcntando valo-
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l'CS além do Uffi[L.Becçlio especial pari1 scllos. 
,1uó lhe obriga a uma contcrencia (tiaria ai~ 
.;enio e cincoenta mil-eslm nllrt•; 

Seientc do lalJol' ·es forçado c ctttonto que o 
cal'í!O demanda para cuida1• do avulta~o 
t roco úo nickel velho pelo novo, da reducçao 
"lm.r ra de mocllas de cunho r ccolhido, .dn. 
guarda. do papel-moeda. que accrcsce cada 
mer. para mais de· trinta contos, (la-arreca
dação ·e guard(~ de todos os valores, sob sua 
immediata responsa.biiidade; 

m~conbeceudo que, a.lêm tle, todos esses e 
uatt-os serviços inhcren tes li. funcção, a vul
ta.udo se lllpre a 1·esjJonsabiiidade do deposito 
de <let! lo e ciucoenta mil contos, mais ou 
menos, em senos, em nickeis de novo e 
antigo cunho, em bronze, em prata, em 
ouro, lhe cumpro a obrigação do pagamento 
aos operar ios, aprendizes, ser ventes c a todo 
pessoal cncm·l•egntlo dos ilnpostos (lc con
sumo, conferentes de nicl5-el, o que o obriga 
<\ lidal· com mais de setecentos contos nas 
occasiõe..-,; precisas; 

A valh1ndo Que todos cs;;os trabalhos a.vul
tam, ainda, p elos serviços de expodiente, de 
escl'ipb, de lm lãnços todos os m ozes, .ele de
m on strações diarias tlu movimunto da. the 
som•aria, c 11incla o de recebimentos e expc 
dição de mcta.es, o de confcc~.ão do medalhas, 
o de fundiç-ão de ouro, <le ni.ckel, de hr ouzo 
e de :prata., que se devem ftscalizilr; 

Afer indo os se1•vi•;ns. ;J. que sã.o obrigat.los o 
thcsouroiro tia Ca.sa da Mooda e seus tlotls 
!leis, todos rmnunerallos aponn.s com'' qnall
tia do 15:200,~ u.nnuaü:!, com que so u~ osLi
pendh~. a dcspoza.s com outras thesout·m·ills 
<1ue sú bell1 lis smn nt<tS do (',1): 50lJ~ , no 1111.1-
-~imo, e ile 4i:l208, no mínimo, taúdo <olgu
mas poucos mn.is .. funcciunaJ.•ios, sempr·e com 
maiores vencimentos do.> qutl os do. C:.tsu. d;t 
Moeda, c , <.l lllm di8:;o, com vctb<~.s para que
lJ~·a.s e com quot.LS .-! ue S!J olev;un, pr-opor-
cwnalmente ; 

Colllmando a.o que (letormiaa a justiça c 
~e ol'ienta pela eqtüda.de .que r esulta do -co
nhecimellto, seguro , do exl)Osto, com geve1•a 
imtJar cialidade : 

O Congresso Nacional decret a. : 

At't . l. • Os ordenados do thcsoureiro da 
Casa da. Moeda e de seus dous fieis ficam ele
vados a 22:000$; a.unua.lmente; sendo 12:000$ 
para aquelle e 5:000$ -pa.ra cada um d estes. 

Art . 2• . São revogadas as dispo.>iç.ões · em 
CQntra.rio. · 

Sala. das sessões, io de outubro de 1005 . ..:... 
,Amet·ico de Albuquerque.-Augusto de Vas
cO?•ceUo,'-:-A' COmmi.~sã.o de Finanças~ · 

N. 261~1905 

Equipara pam lodos os e/feitos a Al(andega de 
llfaceió á de Fortaleza 

Art. t.o Fica equiparada. a Alfandega de 
Mll.ceiõ pfl.l·a todos os effeitos á de Forta leza. 

Art. 2.0 RevogMn-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessõe~ . 3 de novembro de 1905. 
- Wand e;·ley de il!endonçcc,-Ev,sebio de An
tlt·ad e,- E2Jaminonclas Gracituln.- rirl·oxeoltas 
Galooo.- R aymundo ~ilfiranda.-.T. Oruvello 
Oavalcanti.-A' Commi$sãO de Finanças. 

N. 262- 1935 

.ilfandCL consiclera1· âe t• o>·dem rr. Ucsa ele 
Rendas de Vil/a Nooo, no Estado tlc Ser
gip~. e fha o pcsso"l vom os 1'C$pccti"os ,_,an
cimentos 

O Congresso Na;Jiona.l decre ta: 

Art. l." A Mcs;~ de H.enda~ <lo Villa Nova, 
ÍlO Esh~do de Sergipe, ser<' 'consiuomd.a de i'' 
ordem c terá o :pessoal seguin ~c : 
l :uln:~ü~stt•:~dor . . , ........... . 
l C8CL'Ivao •• •..... . . ... , .. ... . 
3 gu:w(hts a 72(}.5000 . .•.. .... .. 
I pa. trií,o ele OSCl\J.(Jl•, , • , • , , , •• , 
4 J•cmelt•os a :í40$000 •• •••• • •• , 

l :800!';000 
L :200$000 
2: HiO:l;OOO 

(i(i0$000 
2: wo$ooo 

Somm:~ . ... • . • . • • . . • í:US0$000 
/u·r, . :~. r, JtcJ \'Ogn.nt-~t! a.~ d.isptJ~i~,!ÜI).O: otn 

ooutr:wio. 
Sa!all11s ~~·s,;üc,;, 2i:-l do ou tubt•o dn 1005.-

0li..,ait·n Vrr.tlmltio. - l ovirrilmo •.l1: C ar v<~ l-ho .
fielisiJelto li1·eirc. - RoclrigHc.~ Do ria.- A' 
Commi>;são de I•'inança,s. 

N . 263- 1905 

Dispüe q•~e sõ pot fal tas puni~Jeis 1Jelo Cadigo 
Penal pode•·(Z{) ser mtssrr.da.s rts ca1·tas de 
solicitadores do:; au:tito1·ios do Dish·icto 
liede>·al 

O Cong1•esso Na.cional l'esolvc : 
Art . l. • As ca.1•ta.s dfl solicita.ilores dos 

a.nditol'ios do District.o l~eder-al , u ma voz 
concedid<1.s. não podet·ã.o set· ca.ssa.da-s, sa.Ivo 
p.or faltas puníveis pelo Codigo PenaL 

A:rt . 2 . • Revogam-se as disposições em 
contturio. 

Sala das ~essões, 27 de outubro de 1905.
H eredia de Sà.-A' Conunissã.o de Constitui
ção eJU3tiÇa . · · · 

.. .... .... -'--' 
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;.<. 264-HJ05 ,em ajudante do pol'teil'o: 

'Conccrl,; a }Jens,To <le :wo.~ "l.ensacs, rept!rt•da- Ordena.do · · ·. · · · · · · · · · · · ·· · · · · • 
·mente, a -oiv"a e fulw .. <oi!ci,·a. .do dcseml•-:·.•·· G~·a.titicação. · · · · ... ·. ·. · .. -. · · 

2:~00$000 
l :2'.10$000 

gadm· L!tiz .tntonio Ii'enHHHies P.inlwzro Sete coutiuuv~: 

O Cürigre~so Nacional l'e~olve: 
Artigo unico. 1~' concedida a vensão de 

:)00!'; lllúiWl.CS, l'Cp<tl't.i<lillllCHte, il· YÍllViL C 
nl!Ht sol teiru do dosem bm·gadol' Luit: An to
nio Fernandes Pinheiro. 

Sala da.s sessões, :l tlc no.-cmln·o de 1905. 
·-Nedei1·us e·Aibuque)'(jHe.-Sd Preir6,-L><·i~ 
lJomin!JHCS ,-Pr.wa11hos J[or<let'l Gff"O. 

A' Commissão de Fimu1~as. 

~- 2()5- 1905 

lJeclo,ra; emancip1.1da a C:tllrmia Jfi/.itm· rJa Fo• 
do .Tgtt<~ss,"t, no Estado do Pm•rt.?lri,- P- c:·"a aJli 
um commaJirlo dtl guat·nú;üo e ele fi·onteit•a 

O Coogrcsso N:tciunal decreta : 
Art. l.' Fica em<wci!lada. n COlonía. 1Ii

litar· ua. Fuz do Iguas8ú, nn Estado do P<l.rauá, 
e creado ·alli um com 111<tlHlo de g-ua.i•niç.ão o 
de f1•onteíra. 

Art. 2. • H.evoga.m-sn as dif:P08idíes em 
contrario. 

Sala. elas sessões. 2~ de oucnb•·o de 1005.
Cm·~alho Clla~:es.- Cm·lo.~ Cm!<dcanti. -.4lc»
oas· Ci 11imarr!es .-Crmr/irlo rlc ,1/weu.-,\ 'COm

" missão de Ma.dnh;L tl Gttt~L'L'<~. 

l<'iJ!n os ·oe>1cimo11tos do$ r:tltJH'Cgllrlo~ da )lOI'
l<wia !lu 8ucrelm·ia <lo 1liini.~toJ·io (/r.~ .htstiçC< 
e Xeg{)(:ios blle,·im·c,~ 

Comp<u'nndo os vencimentos dus t'unccio
na.rios da po1•ta1'ia do Ministerio elas Uclações 
Exteriores aos do idenj,iea sccçã.u dn. Secre
taria. 1lc J ustíç:L o Nogoeios Interim'cs ; 

Reconhecendo. que a 1z11s e outt•os são com
mettidos os mo~mos dovores, idonticas as 
:funcções e iguaes os encargos ; · 

Rofloctindo que :~ oquillamçã.o do venci
mentos de uns aos <!,eou t.ros é aeto~ dojnstica .. 
lle.rrtro dt~ orientaçao <t que conduzlouvtwel 
e recta. eq uid,[lde : 

O. Conw.-osso Na.cional1•esolve : 
Art. 1.• Os vencimentos do~ c:nnpregado~ 

da porta.ria. da Scct•ot~"'rla do IIHnistel'ío da. 
.1 ustica. o No gocios Interior-es serão os dotet-
minados n" tabel!a seguíute : · 

Um porteiro : 

Orílonailos •............ . ...... 
Grati fie ações ................. . 

Cinco correio8 : 

OL'dcnatl.os ................... . 
Gr•atificações ...•.............. 

11 ::.llll);;;ooo 
:>:t.\00$000 

l-'1 :01)~000 
4:üO:Aooo 

A1't. 2. o Siio rl)voga.das <t~ di~l)J.si<:õe~ em 
COil tr<U' ÍO. 

Srüa d<L;; se>sue~. 2:; de outubro de l\105.
Ame1·ico de AU1uq1tertJtte.-.'lt~!f1•sto tle y,~.~coa
ceUos ,-A' Commis~ão de Fillimças. 

N. 267- HJ05 

,~l{anda ab,·ir o ?leteS:UWÚJ c~·CII.iliJ, rl~~ rtcc/jrdll 
com o n. XIX rlo art. 17 ela lei 11 • • ')OJ., de 
1908, p,;·a Jlagmnrmto das pnrce>itagt:n5 drJ 

10 % sobre 20 mmos de sen'i~:o a que temn 
di;·eito todos os opotcu•lus e jor11at~ii'(}s d" 
Estradc< de FetTO CcH.ln>f. dr; Bt•a,i/. dr:sd;J 1 
de janeiro rle 1904 

Art. 1. • De acccil'tlo C\>111 ·.u que clfltcl'miua 
r> n. XlX do art. l7 da lni n. :j04, d:~ W03, o 
lloverno abrirá o noco~.~ILI.'io àollito }>nru. o 
pagamento das pot•cen1;~tgl!n~ •lc lO % ~obro 
20 a.nnos uc servit~o lt <tnc team di1·eit.J t.odos 
os, opm·•~~·iO$ o .iot•n:,loil•us d 11 ~~~tmda. _cio 
Fm•ro Cer1tr•o.! llu BL'al.il des!lu I tio jartou•o 
lle ]()04. 

Art. ~-" Si\o 1'•'\'0gatlitS :~i> >li>}lO~ic;(ies em 
con 1l•ttriu. 

Sala. U.as se~~u.'~, .ti) de oatnht•o de l!l,r5.
AmeJ-ico Allmqum·'lue .-.4t<gusto de Vascrlll· 
ceUos,-.'1.' Commís8~o t.lo Finaw:a~. 

N. 238- 1905 

Autoriza o Go ~errto a adqui;·i;• H u! C r!l'l'eJw 
para a conslnlcçrio i/e Ull! ediflciu uwle (~<rt
ccioue a Factt,dade de .lfer.lici ~a dv Jii.J d-~ 
Janeiro, e dei out.ott~ p?·oviden.cia.s 

Considcrallilo que :1 Fa.<mldaile de )!t:<licíJl<~ 
tlo Rio do Janeiro é o tmico in~titu i.o rle en
-~ino supcl'ior que nli.o possue um odiftcio 
·pt•oprio; 
· Considerlutdo a despeza.oxi;t•a.ot•din:tria.que 

aunuatmente é votada po.t•n. eoncertoB e re
mendos, além da veVba de 12:000$· pelo aht
guel do predío onde flmcciona esta f•~cul
dade; 

01·dena.do .• , ; .•....•.•.. ; .. ." .• 
Gratificação, •....•.• , , ••...•• , 

3:200$000 
1:600$000 

Considerando que esse edtllcio é extrema- · 
meu te a.canhado e não preenche os fins ;\ que 
se destina., porqua.nto jil não comporta o nu-
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mero excc~sivodc alumnosmatriculados,que 
attingiu no presente exercício a. cerca de 
1.600! 

O Congresso Nacional resolve: 
At•t. I. o Fica o Governo autol'izado ;t 

;tdq uirir. um terr·cno a.propri~ tlo, o m::~.is pro
ximo possível do Hospital 'la SauÜL Casu. tl(J 
Miser icordia, pa.rn, a construcção de um edi
fieiocondiguu du~t<L Capibl, owle. fuuccione 
a Faculdade do Medicina. 

Art. 2.' Pa.ra n construcr;ão tlesse ediftcio, 
com todos os melhoramentos a:loptados para 
a mais completa exeuução dos diYersos ramos 
.de ensino, o Governo dospenderfL <tté a quau
tia de 2.000:001\~. om p1•e;,iações annuaes de 
fi00:000$000. 

Art. 3.• Fica o Govm•no autorizado a fazer 
para isso a nccossaria. operaç-ão do Ci·edito. 

Art. ·L" Revogam-se as di~posiçues em 
<;ontrario, 

Sala tias sessões, 24 de ont,ubro de 1005.
CotT~a Dntm.- A' Ctllll rn issão de Fin:r.nt;<.t~. 

N. 201J-l!J05 

Ct·ea na .{• di,;s,<o rla TC.<tmda de Ferm 
Contra!. do Bn<;;il ""' Z.oya>· do. «>'éhi·vistci c 
dois de fieis e nuuht o ]l>'01lÚJ11!>t!tJ dos 
mesmos log<wes 

Consirlerando que nas rlivls'õcs-ln, Admi
uistr:tr;ão Cenh:ll-2", Tra.fogo-!ln, Contalli
lirlade-;i•, Via Permanent.n -,pel;r..~ qmw~, 
ent1•e outras, . são diskibuidos os sm•viços 
co mmettidos aos funccionarios da J•~str•ad1~ 
de J•'erl'O Central do Brazil, existe o log•u· 
do a.rchivi~ta, com o ordena tio tle 22.Ss men· 
saes ou 2:700$ annuaes; · 

l~ctlectintl.o que sã.o itleuticos 0s scrYiços, 
entt'C cUa.s~ e os que competem á 4" di visãO~ 
Locomoção.....;onde não lla aqt.telle cargo; 

Conhecendo, como se patenteia todos os 
dias, que ê, ext\ctamente, nessa secção ouue 
se aoecntúa. a necessid1tde dn, gun.rda, mu.is 
cautelosa o mais l'esponsavel de documentos, 
a.lguus da mais altn. importa.ncia, como de
senhos, modelos e similares do arte, como 
pa.peis de escriptorio, cont11.s, orçamentos e 
outros, precisos un~ ;~ obras, outros a memo· 
riação de serviços do ma.ior numero de em
pregados u·a Central - operai•ios, macl!i
nista.s, foguistas 11 todo o po~soal occup~\uo 
de tracçlio, oíllcinas, dopo~itos, etc.; 

Averiguando quo sopódo tambom cretn• o 
mencionado logar nu. reforldrl 4a Divlsilo, 
som augmonto do tleapezu., u;provoita.ndo 
qualquer dos t'uncaionarleil denominadtl~ -
{!!Ul.~da.s tle escriptn. .. :p~!S. que estes percebem 
-d.ia.rtas attinentes a.~. ou a 264$ meusaes, 
da.~o o.comparecimento em domingos e dias 
:fenados, ao que se Jhel!i obriga;. 

Ha.lu,nccau<lo a8 verha.s consign!~da.~ pa.r<~ 
ordonu,do tlo M'chivista com a diaría de um 
guarda. de ($Cripta, esta podendo attingir a 
21:14.'5 mcnsao~. duda tt diaria de 88800 c senüo 
a.quella de 22.'j$ tambem mcnsaes; 

Heeonhcccntlo que om nenlmm:1 das de
m:ds divisões o cargo ,Je ;Wdti vista é mais 
neccssario nem so torna do m;âor ntilidade 
])l'atie;t. e atõ('P.ntuad:L do qne ua citada 4" 
Divisão ; 

Vel'iflcando qne, a.uron~ita.!lo qualquer 
dos· actuaes guardas de es(•ripül. pa.t·:t o su
pra mendonat!o lozar, pôde h:wer, attl, :L 
a reducção na VC!'b:t correspondente ti l'C
spectiva rubrica., e <[lte 1' de ettnida,lc a me
!lida quo se propõe ; 

Collidindo :i Jl~.lpit.a.nt.n ncet1f-~id:uln f[tH\ se 
accentua na mostm~ e citad'~ . .p Divisão, da 
crert,çã.o tle dons logares de fiei~. attcnto a.s 
rC$1JOnsabililln.d~s rt ne se Ol'iginam pelu. 
gu<J.r·d;; e cuidado.< que devem despertm· os 
gl'ruttles depositas de ma.teriae~ ness:t secção 
da l·~stra.da. tle Ferro Ccnt1•al do Brazil, est;t
belelecidus om âréa. V<~sta e 'lUO representa. 
altos v:l.lore.~, exced•"otcs a tre.~ ·•ml coMo.• 
de r-dis; 

Tendo .~d 'ncia que tlalli fi<Lhem os furnc
cinwntos <.t~ otncinas o aos scto dC]Jositos do 
intcriut·, ~~~~im como quu 110 pessoal tia re
ferida Divi~ão é comtnctiida a orgu.ni~açõ.o 
de pmlido~ de material {L Dircct01·ia, á In
temloncüt, o recebimento e vox-i1!ea~ão de 
tudo rp1e é necn~~ario (L ~~~tmll<1.. qucl' adqui
rido no Jl iJ.~~o morc:1do, •JnOl' !lO c;;tran-
gciro ~ . 
~a beudo q u c, u. pcnM, um lU"ll11~r.onistn. e 

nm a,iutl:wte, 1micos funceioua.rios rtnc p!•es
tam fiança, a.j1ula.tlos po1· ~.le~sual.iornaleit·o, 
.>ão incu mlJi!los tlo sm·\·it;o de c.~cJ•ipt:~. dos 
avia.ment.os rlo pcditlos, do oxpotliontc, thL 
sa.tislltçã.o de despachos, dll :prucossos, de 
ma.triculi1s, de conta .. -;, em qmntas vias, de 
oxpcdições, de :1condicionamcnto .. de entra
rb~ e dn sa.hidns contiuua.s do muitos· o a 
diversos materiaes, o quo ahsor\·e o tempo 
dos dons funccional'ios referidos, incapazes 
de sn.tist1tzor o sorviço ])Ol' melhor boa von
tade no cumprimento dos seus deveres; 

Aprcciamlo a enot·mc responsabiliua.de 
pelo material, guardn,do em cinco arma
zeus tli versos, sem que seja. possi vel · a fis
calbmção ou, siqner, a assisooncin. 11 en
trada o s1~hidn. do mu.t!lrittl, em virtude do 
accumulo do soJ•viço do o:o:ped!onto e do es
cl·ipturar;oiio, cu.dt~ vez m<~is Cl'esr!onte, mui
ti~~lmo pal'n dous o IIIJll'Cga.!o~ ; 

Discm•nindo quo, !•oítorn~lo.s h•a.nstomos, 
l'.epetidu.s demora..~. coatin na.du.~ l'echtmações 
são l'osulta!los da falt:L de pesso:tl idoneo, di· 
rec~a.monte responsavol pelos materiaes de
poslta.dos; 
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Comparando os serviços !le outriu; secções 
e de outros dcposi tu~ da m es ma Est1•uda. 
Centra.l com ;1. importanchL o com o movi
mento !los cil).co depositos !lv. Locomoção, no 

dh1tra, u'ni medico dog pa.vllhõe; de niole3~ ·· 
tias infocciosa.s intcrcurrentes, um cirurgião 
gynecologista e nm ophtalmologista. . 

Ar t . 2." Pico. o Governo autorizado (1 

abril· o,; creu i tos nec~ss<trios para. · ~ execução 
da pt'e>cnte lei. 

· Eu.genho do Dentro; 
Dsstinguindo, com sevora .. iu~tiç~. ci com 

recto cr iterio, q trc, em nenhum arm<LZC::.tn, 
nesta. Ct\pita,l, ha ma.ior complexidade de ta.n· 
tos e tão v<J.rios objcctos como aor; deposttos 
d<c Locomo~ã.o; 

Collima.nuo a tu•gen~e e i mpt'e.~cinuivel 
medida. a.dmiuisten.tiva. ptn•a convcniencia. 
elos servi~'<l-'>, <:ommcttiuo~ :l 4" DiYisão,
Locomoçã.o- ,mt I;:st.ra!l~~ de Fel'l'O Ccnt r<ll do 
Brazil; 

O Congt•cs;;o Xaeiona l rcwln; : 

Ar t . 1• Fica m cz•e.1.ilo:;; na 4• Divisão da 
EsLra.rla. de l:'err·o Ccnka.l do H~a.zU-um lo
go.r de Al'chivist.-1 e dous <le fíei~ . 

Art. 2.• P:tr·:l o c<trgo de archivi~ta será 
:1pr oveitado um elos actmtc.~ guardas · de es· 
cripta., dmulo-se prefcreuci<l, t:1mbem, a em
pr~gados dn mcsm<c Dívis;1o. :pa.r~. o P.rncn
chnueuto llos Jogares dn 11m.~. s1J.t1sfc rtas as 
COTidiçÕC~.; }XIl'a O fJXel'ciciO. 

Art. :3.0 s·~o l 'CVI)I\>11la .. ~ a.s d ispn.~ÍÇÕAS (lln 
COlltl'il.l'ÍO. 

Sal<L das sc~:lÕO:' , 25 üc mttnbro (le 1905.
A»w,·ico rle Albuqucrqtw.-,1tt[tusto d e VMcoot
cellos.-A' Comml~si'í,o llC Finat\C)i~S. 

N. 270-1005 

,h•tm·i oa o Gooonw a. cont?·acta,· pt.wa o ~er
'IIÍÇO do Hospi!a! <I•: Mm•i tllu• da Capital 
.l'aderat 1tm meclico especü.tlisla ele '•l1olvslias 
tle g"a:rgccukl., fJUVidns c 1:a.ri:; 

Art. l. o Fiua o GovCI'JlO antor·iz:tdo a con
tractar pa.m o ser\· iço ilo Hospital do }1<:~
rlnh<c tlü. Gapli;al l?edcntl unt medico c~-pc
cialist:~ d e molest ias tlc gargu.nta, ouv id liS 

. e .:nari7., pDdendo de~'Ponller p:u•;1 esse fim 
a.nnuo.lmente n,t.l a quantia de G: 000$000 . 

.Art. 2 . • n.evog;un-sc r;s disposiçõo& em 
contrario. 

Sala das sc,sões. 24 de outÚ!Jrv de Hl05. 
- W cmde,·ley de lllendon!:(r .. - A' CommJsSão 
de Fiun.nça~. 

N . 2il - l005 

Elerm a 6:000/5 ,,,.,it,aas os vc»cimc»tos elo 
·Ml"Ío.< (tmcciorutl'ios <lo fiospicio }{aciónal 
de Alienados 

o Congresso Na.cional decreta: 

.A1•t. :3." Revogam-se as dis].Josiçõc:s em 
coíltr<trio. 

Sala das sc.~sõe~. 19 tlo outuhro de HWi.
Jcm~.es J?arcy .-A' Com Ílliõs.'io de l?ina.nças . 

N • 2í2-:-l!lO:> 

JiJleoa « 0:600A annuacs os t:tmcimentos dos 
lentes cathed;:aticos e a 6:000,~ os dos S1lbsH
tulos e J)rO(essores d.as Escolas Poly>ecknica 
c !],e i18ncts e tlas Faculdades de .teedici1la 
elo R io de Janeiro e da Bahia e de Dil·eito 
tlo Recife e de S. P m"1o . 

O Congresso Nacional decreta : 
Ar\. l. " l?ic:un cle~·:tdos a. !l:ôOQ$ a.nnu:tes 

os vencimentos dos lentes catheilraticos e a 
(l;OOO$ os olus substitutos e professores das 
i•:scola.s Pol ytcchnica e de i\iinas e d:1s Facul
llauos de Me1licina do lUo de .Janeiro e <la 
Babüt e de Direito do Recit'e c de S. Pau lo . 

Al't. 2. o l~ic~. o Governo ;w tr)J"i.7.arlo ;, 
:tbril; cs creditos nccessa.rios po.ra· a exccuç.ão 
du. p1·esente lei. 

Ar-t . a.o Revogam-se as disposi<;oões OIU .• 
contrario. 

S:tll\ das sessões, 19 de outubro de 1905.-· · 
James Da•·cy .- A . Ncíva.- A' Commis.~io 
de l~ina11 ças . 

E' aJu.Juuciaua. a continuação rli\ votação 
do pro,íecto n. 200 A, de 1005, mantendo o 
direit o :~ p1·omoçã.o (lo guardas-marinhas 
alumuos aos aspir n.ntCil tio :~· :~tmo, ma
trlcuiados u amntc a vh;encia tio t~ctual re
g ula.mcnto <l<t it;seola ~;wal, tlc confor mi
ci.Mle corn o llispostu no u.r~ . 80 llo t.lecret o 
n. ~l.G52,ue2 ucmaio J.e lOO!J, com p a
recer e emenda tll\ Commissiío de ?.ial'inlHI 
e Guerra (L• di~cins:;ão). 

·Posto a. Yotos, .é appruva.uo em 1• rlis- · 
cussão o seguinte· 

l'!WJJ::CTU 

N. 20Ó A, de 1905 

O Co11gresso Nucimmlresolve: 

Art. 1. • Ficam elevados a G :OOÚ$. v.nnuaes, 
.sendO 4:000$ de oi·denado e 2:000$ de ·gr a.ti · . 
flcação, os vencimentos do.> seglüotes fun 

. e~ion:u-ios do Ho;picio Nacional.: um :pe-

Al~t. 1,0 Aos aspit'a.ntesd o :3o anuo, m!1· 
triculado~ d.urant.'l a vigençiia. do <'ctuaU:c
gulal'liento da. Escola Naval, ê mantido .. o 
1lireito á '(Jr omoção de guardas-mat•!Jlhii.S 
a.lumnos, de conformidade com o d\sposto · 
no art . 80 do decreto n. 3 .652, de ,2 de · 
maio de 1900 (regulamento da Escola Np.val). 

Art. 2.• Revogam-se a.s d isposições em .. 
cont rario. 
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o Sr. Bricio Filho (i1ela ordem) 
-Sr. Pt·esidentc, a boa justiç'a comcç:t flOr 
c[Lsa: este pL'OjectO esUL em coutinutlçtl-o. de 
vot<1çii.o exact.:.mentc p:n·quc, na ~ltima 
scosiLo em que houve numoL'O, rcquerL <1 ve
rificar;Ti.o rh1. vOÜl,çã.u, fri~:11ld'l bem que se 
t.ru.tt\Yi1 ue lllll ])l'(l,iccto Jn.Cu. 

Pois bem, ve11ho tc;;ora 1U.t.m· :1 me.>mt+. 
cuusa. Ninguem mD.is do que eu deseja que 
este ·pro.íccto }XLS5e rapiuamertte, -tanto que o 
a]Jrcsentei [L con~iüeraç;ão dct Castt; HlU.S a.s 
vota~r'Jcs devem correr com a prcs~!lÇ<~ de 
numêro lega.!. Ora. qner·o cl':)r qut; l:ajtt 
namoro n:t. Ca&t.: Ytt.mos, por(~m. Yctíficar si 
ha. numero no l'lJcíato. !•; t·, tt r:.t.üo pela 
q1ta.l l'B(lueil·o ''· V. /<;:'(., Sr. Prc.•idente, qne 
mande p t•ucodm· ú, vcl•ific<lção u;t vobçi.ío r lo 
pl'Djer'to l)ur. tive a honra de oifcrecer ao 
estudo üe mens honr:tüos colleg<ts. (ripowdos.) 

Procedentlo-se <c verífi.caçfLo, rewnhcce-sc, 
·terem votado l1 nwor 10-5 Srs. Dupllt:.tuOH e 
contra 1, total !O O-com o Presidente, 1 Oi. 

O Sr. ,_\..1-ves Barbosa (pelo: m·
áem) requm• c obtem dL~pcusa de intersti
eio par:J, que o prqjecto n. 2DO A, de lf)Q5, 
entre na pro~mm se~siio." 

E' annunciadn ;:, votação rlo pTOjed.o n. 241, 
de 1005, nutol'iv.<~mlo o P1·e,;idente da. Rcpu
blic~t <t a.brit• ao jfinisl:m: in t!a. Gllnt'l':l. o CrP.
tlito de '217:04(i8(i00. ~Up)ll(ii\1CUt.'l.l' <tO :t.L't.9'•, 
§ 15, li" lei n. l. :-n G, de :; I de dezembro rle 
1904 (2" uisc uc;s~i.o). 

O IS:t.·. F.I<:>:>.·odin. d.e ~á ipal<t w
<lem) Sr. Presitl(mtc, 1mdi <t p:J.l<OVl'il, pa.t'<l 
requm•er a V. g~. •lllC ccn~nlte it Cn.s:. si, 
úepoi~ de (t;l'llÜJmrl;~ <L l'út<tÇlio rlc~i;e JlL'Qíccto, 
conseute na j)l'C[ercnci<t P<W<I aquclic qne 
concmlc o crclliw nccess;u·io p<w<.~o os ol)Gl'a
rio~ do Ancnal. :E;;te projccio, Sr. Pl'Csidcutc, 
ü.crmlit o, 11ão soll'rül':i discnssiio CS]Jeci:tl <l.i
;;um<l, <to passo que tl-llllCltc quo o prceedo 
dn.1·à Jogar <l.U debate. 

Requeiro, poi~. iJUü, tennint~,U<I tt voto.çií.o, 
\'. Ex. consulte à Cama.ra. no sentido em que 
tLpreserrtei o nJq:.terimento. 

O @h·. P1.·~~icle:rite-Não -posso n.c
ecita.r o requerimento do nobre Depnt<tdo, 
porq_ UD n. votação e~üí. iniciada e o Regi
mento é terminante a re~peito. 

l'ÚOJl~Cl'O 

N. 241-1900 

O Congl'csso N<tciomtl <lect·ctv.: 
Ar~igo ui:üco. Fic1' o Presidente da Repu

b!ic:t twtori'l.<tdo tt ab1•ir ao :Vrinistcrio da 
Guor·m o credito de 217:945.~600, supplo
m~ntaP :to al't. 9" § 15 ch Ioi·n. 1.310, de 
31 tlc dm~embro do 1!)04 ; rcYog<tclas "s dis
posiçãO$ em contrario. 

O Sr. Alén.car <('.,._uhnarães 
{ildr.t onlem) requer e obtem dispensa do in
terst\cio par11 que OlJl'O,jocto que tiC<tb:t ([C sm· 
voto.clo entra tl<L proxinm ordem do dia .. 

Posto a votos, é ::•pprovtt~lo CHl ~' ü isen:;.~ão 
o ~eguintc <Lrtigo urüco do 

l'IWJEC1'0 

N. ~4~-1905 

O Congresso i\ttciot1:1l decreta: 
Artigo unico. Fica. o Presidente <lt.t Rcptt· 

blii::L <tutorizado a. abl'il' ao Mini;;tm•io ela 
Uucrra o credito d.e 020:0288150, snpple
mont:u· ao al'L n•. § o•.:.:..sol(los e gra 1-i!ica
çiics-lla lei n. l.3IG, de 3l de llczemln•o de 
19!M; r·ovogu.das as dispo>ir,.õcs em conh•<wio. 

o ~ll.·. -~leu c a:.:• c .... u:inl.n.:J.•ães 
(palrt o:·dc:n) t·cqncr c oiJtcm dispensa de in
tet·stieio para. qnc o projeeto que aca ba, de ier 
votado eu~rc JllL prnximu. oülem llo dia. 

E' annunci<tda tl vott1ç1to do projcJcto n. l O:í A 
do 1005, anJ.ot·iztlndo o PresidenJ;c dtt. Repn
hlic;L a :!,bl'il' a·> :Vliui;;tcrio da .Jm;ti1;:~ c Ne
gocios Jntoriores n crcdi t.o ele 2. üOO:IJOO.) illit'n. 
comtrncção do d.í !leio cle>tina,ilo :\ Biblío
t.ltcea J\'ctdonal (3"· discltssã.o); 

O :'9r. Prosicle]l te-Ha r1rna crnemli~ 
(]O SI'. Bricío Filllo, que teyc parece~ con
trario tla. Com missão. 

O S ::t·. Bll-icio J:r'ilho-Peço a pa.· 
l!!.YL'~~ pela ordem. 

O Sr, Presiilente-Tem u pultwra 
pa1•n. encitminllltt' <t Yotttção o Sr-. B1•icio 
Filho. 

O St~. HEaJ~])lA m; SA-Neste casa, requeiro' 0 s;1 •• Bricio ],...,ilho (pm·a enc<.-
urgencia. minhar a 1latar.ao)- Sr. Presidente, clua; 

O SR. PP.ESWENTE-V. Ex. qaeim m~nda1· fom.m a.s emendas que sobre este projecto 
o sou requerimento por escripto. o1f<weci ú. consideração tla. Casu. ; a que se 

Tendo sido. inlctuda, contlnúa ~~ votação vae votu1' jti., l'eduúndo a l'orba :1 2.000:00~ 
úo projecto n. 241, emquo.nto não vem o· e a, outra,, que serii. votada dac!ui u 
requerimento do nobreDeputu.do. pouco, pt•opondo a nommwãu de um onge· 

E' posto :i -voto.,: e approvado em 2' dís-· ·nheiro pt1.r:1 o estuuo do plano dll.~ olJras c u 
cussão o seguinte artigo uni<:o do apresentação de um parecer. 

V~l. VII 
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Li, Sr. Prooidonte, att~ntamente o pare
·CCI' 'l"ot•muh~do peh illu~tre relator, o Sr. 
'Paula. ltamos, e declaro .a. V. Ex. quo a.~ 
.razões por S. Ex. oífcrccitla.s me convence

. ram da (tesnecessidado dl\ outra emenda, 
tanto que, em occa.si~ opportuna , pedit:ei 
ã. Cama.t·a. para. set• rcttra•la. ; com rclaça.o 
a. esta. cmcmla., porém, não se <lá. o mesmo. 

E' bcJU de vct• q uc não vae nas minha..~ 
emendas, nem, _nesta, nolll n;~ ontr;~ •. qual
quer uesconsidcração (L IKJSSOa. itlcumbtda. uo 
orga ui:t.:.w o serviço (llJ'lllÍIItins) ; a :• cnntra.l'iú, 
~ou o primeiro n reconhecot• ~U;.t. compct.en
cla. e probidade (flpoiados). O que h;t Sr·. 
Pre~iclente, é o direito que temos no • de 
rulviudic•n· as prerogativ<L~ p<~.da.mcnt;u·c8. 

Foi a razão ]')()l' qnc ttpt•c;cntei a ementl;t. 
Para que 2.61J0:0008. logo do uma vez ? ,\ 

obra. tcrmina.r:i. em um anno? lia tempo de 
gasta.r em mn s:i excrcicío to.Ia c;,;;;~ ;~,nn ll'L'l. '! 
·P odcr-:!6-hn. 'J}Crgimtar : c si o ma.tm•i;\L es
tivot' encommeudado t 

Si i:sto é a:'l3im uão o~tli. •lh·ci to , po1·q uc uiio 
pódo ser 4JnconitncJult~do nu~terial })<Ll~L 
,quu.lquer ubt-J. som que o Congrcs~o prímei
.ramentc -vote a verba, fs~o de paga.r som 
bufar tl que nito está conforme . .E como en
.tondo que a. obra. não põdu ser leit<L toda de 
uma. ver., qnecm um annonii.o se pódcgn.star 
toda t\ sommn. do 2. 600:000$, por:. outt·~ lado. 
como cnt.endo que o m"tet•ia.l na.o pJdw. sot• 
.encommcndadc> sem q uc o COngros.w vota,.<;>o 
pri moiro a 'ierba, i\pL·cscntoi a emcndt• . . 

Sei bom qna.I •~ sorte quo !L a.gna.rti:J:, w1 
quo olli &mL ro.jcitada ; nu~·.. que uno '·C 
.diga., a.o menos, que não houve quem se le'!l· 
.bra;.sn dnl!SM cou~1..'>, clu~mando a n.Ut~nça.o 
·da. Ca.ma.r~~ 11a.ra. o tlc~omh:u·a.ço co111 quo o 
Poder l•:xecutivo d:i audttmcuto a. oiJl'lts, som 
qtto u. vet•lm ~eja pt•imoil•amonto vota.ila polo 
Congresso Nacional. 

S..'í.o as ob~ot·vn.çõc~ quo tonho a. faz<lr • 
..(Jlluilo lmm ; muilo hc•n.) 

O Sx-. Pa.uln. R <lom.os- Pe•;o a 
pa.lavr:\ pela ordem. 

O SR. PAtiLA R.uws- ., .o crc<litó, conce-
dido como c~t1i., é a.mplo. .. 

S1 a obra tom de sel' fo lta. s1 S. 1·:~. nãv 
dc8conhcce u. smt neces.~i(hdc •.. · 

O Srt. Btucro l~rr.rro-~iio enkci nis:<o. 
O Stt. P.\Uf.A. lLnros-... si cnl.el)(lo gne· 

o credito do 2.00J.~ é o indiapm~~n.vcl pa.ru. :t 
Stl a cunrecção, O ·uoYCl'llO }>ljd() gMtar om 
um anno a.uno ou em don:::, tloof'ormc a.s ne
cc•sidades do :<erviço c conf01·mc '' c>t<~tlo 
do Thusoui·o. 

Eram esta~, Sr. PrcsillcntB, a~ u.,plicaçües 
quo cu devia dar em l\JSil ~l sta li. u nic.'\ ob
,jecção 1ormulad:L . pelo ll'!n~:tdo Dcputlt!lo 
coutra e parecer (.1<1 Comnuss~to . 

O S1.•, Presiclen.te-Vão sr~t· votn.
•la,; as c)llcnda..~ do St·. Bricio Filho; 
. «Seja· (tc;i~rnmlo com a r.~mttnertt,çii.o ue 
')(]0$ nteusacs, l)<~gas pela. Utll:\.0. <lura.nt.e t re.« 
mozos. além uns vencimentos que }}Cl'Cebc, 
um engenhe iro prorcssor tla. E~cola Polyte
cbnica.. pu.!".r. o estn•lo tlo plano .das ol>ras .e 
e lalmração do orçamento respectiVo. Sú depots 
de apresentado o pll.l ' .:lcct· o iH>l,)l.'OVt\(\o r>elo 
Govet•no Sel' âO inich~das a s Ob l'i\S. » 

O Sr. Ht.•icio Filho (p~la o?ilcm) 
- Sr. PL'e~idante, roq uciro u.rotii•a.dn. da. pri
meira. emenda.. 

Gousulta.dn. 11 C:nna.m, ú (){> llc~lid.a a. ro
tim!l.a pedida. 

o 8i·. Presiíl e••te-Vt\0·5:! vot;u a. 
:>llgtuHl<~ emenda. : 

« ltOiltlZi\-se a 2.000:000:5 ·~ v<.'r lm. " 
Etn sGgnldtt, é po~ta <t vótos o rojoitatl :t a 

roftll'id<t 2'• omcn•la. do Sr. Bt•icio b' ilhl). 
Posto om sog11iu;~ a voto~, 11 n:ppt•.m:t.do em 

3" disc·t~~i'io e onvia.do !'t Comm!ssã.o de Ro
dacç:to o .~eguinto 

PRO.i~'CTO 

N. l!l5 A- 1905 
o. Congt•esso -Naciou~l decretl\: 
AL'tigo ttnico. Fie;~. o Presidente dt~ Repu

O S1•. Presi<lente - Tem a pala- blica a.utot•ir.a.do a. â:hrir ao Minisi.t·o de Jus-
vr'L pela. ortlet~ o nobr•e Depnsado. i;iQa o Ka••ocios Interior\!.~ o <h•cdito de 

2/)1.10:000$ ~11a.ra.- con~trnocão <lo eüUi.cio des-
. O Sr. I?a.ula Rrunos (pel.a ordem) tiot~do á Bibliotheca :-!adonal ; l'ovoga.da.s as 

-St\ Presidente, o uobrc l>eputado pm· Per- di~po~içiíes em contrario . 
na.mhuco, autor da emendt~. la.lJora em eu- . 
-gano. . . O S1·. .A.lcnca1• Guinu..,rães 

O ct•edito é da.quelles que podem vig?ra.1• (pela orrlem)-Acha.ndo-se sobre. a.1nesa. a. re
:_,por dO\ts .exercícios ; S. Ex. esbl. conl'undmdo dac~.ã.o final do proj acto <lUC a.ca.ha de set• vo-

· . • uma. vet•ba. or'Ça.mentaria. com um credito tado, peço a V. l~x. qu~ consulto·~ Ca.sa. p~ra. 
especial. . . · . . que seja concedida a dMpenm de 1mpressao, 

O Governo póde dividir a. desp.e~a. em .dotts at\m de ser immediatu.monto dil!Cl1tida. e vo-
·e:te~·cicios;.. tada. 

O . sR. ·BRtcto ·. FILHo -Mas, si . não tem .Consultada. a Ca.mara, é concedida a. dis-
nécessida.de ! pensá. pedida.. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2710512015 13:03+ Pág ina 18 de 38 

SESSÃO EM 3 DE NOVEMBRO DE 1904 43 

T~m segaida, 1} sem debate a.pprovad<t a. se
guinte 

mmAc~:.\:o 

N. l!J;'> A - 1905 

RerlacçiT.o finnl do Jn-ojecto 11. 1V;i, rleste anno, 
que alttm·i.::a o Pl'esid c a te tln Repl,IJ(icrt a 
abril· ao .11íni::te1-io da ]Mstiça c Neyocios 
l11leriol'cs e c1·edilo de' 2.600;000$ pat·a a 
con•tn•cçüo do ellificio de$ti>11trlo <i Bibtio· 
theca .Nacional. 

O Congt·esso Nadonal resolve: 
Artigo unico. Fica o Prcsillcntc da. Rn· 

publica autorízaüo <\ abm· u.o :V!inisterio da 
.Justiça o Negocias Interíoreg o cr•edito de 
2. 600:01)0$ pa m constmcção do oclificio 
destinado :L llibliotheca Xacil)na.l; rGvoga· 
das a~ disposioõe~ em contr;J.rio. 

theeJ. le:;-al dos monot·es Otl iltter·dictos; nta.s. 
uma. vez ,j1!lg:tdos, promoverá o juiz, som 
de mora., a. roferhl<t inseri pçã.o. . 

,\rt •. 2.·• Niw é essencial, n:t~ e~cl'iptltra.s 
1ie hypotheca convencional, <t declara.1:ão de 
est<tl·nm ou !lã.o os oens llrpothecado.~ s.tjOi· 
tos~~ ont.r:~s hypotheca.~ leg••e;, 

.\.1·t. :1.• Ficam J.m·vg:L~lo~ v ;u·t. 1sg do <ic
"l:'eto n. 8.3iil, do :~ de maiu de 18\.lü; o 
<U·t. 4", § li". segunlla. pa!'i.e do decrnto 
n. !l.;fl .-\, <lo lD de j;tncil'O 1!~ !8!)(), c rcvo-
gt1'Ltt~ as di.~posigiie~ em contc·t~l·iu, 

São igu:tl<ncntc po~tas a vo!.O> '' :t])pro-
"'~':ltts as Rcguin·tHs cJucn,[(l..~ do St'. EdluWilO. 
H.arnos, t•erl~rear..o..: ~1.0 a.rt. 2r1: 
~As ,)~cl'iphtr.t~ em qnc se omitttrcm t.'lo3 

Jccb.raGiie~. nem por i~~o ~criiu nnllrt~ de 
l')Lctw llil'cito, ma..~ darií.o Logu.1'. coak:t o mn
tn;u·io un outot•g:mt:J.~. <L ])lllla. crimitml de 
cstel~iowtto, a. t'C4.lltot·immrto do contmcta.ntc 
Jll'QilH[ic<ttLO tlll SL'I.IS .;UCCf)S~~Ol'C$, <pUW<lO S~ 
\'el'Í fic:u· má. m. 

Slllas das Commissõf>.S, :~ 1le ont:tlii'<l J~ 
1905.-Domingos Oui>Juw,les. - Cun/w .lf(i
chado.-Benwnlo Hortn.-Grmçato Sm~lo. 

B' o p!'Ojocto enviado a.D Scnatlo. i>t·c~Ll.llo-se 1n:i fé S(Jfil]ll'O quo o mu
tu:t,·io ou ontro~ ontnrga.ntes niio po~ •.:w.m 

o S:~.·. :1:-.l.·eshlonte- -Hu. sobro r• HWÍo' tio l"OJXI.!'<Il' os pt·~iuizos c:t.u~:Ldo.~ pelt~ 
l'erl~eitla o•"'.1ÍS~{~o. » Mes:1 o seguinte requerimento : · 

«Requeiro urgencia. pnm qne seja uist;utid<J ~~· 0 Jll'o,jecto <t~sim onulwht:lo. <Lpprovn.do 
de pl'el'ereuciu. 0 projccto n. 2::::3 ,\, de W05, mn z• (lisciL'c~ii.o n CIWia•lo ti. Co:nnlissii.o de 
depois de termimulll. a, vota.ç~.O, Constituiçii.o O do ,f U:>tiç:l, p:ll'lt rouigil-o pam 

Sala. das Sessiie~, ::l <lo novembro de l!J05. :\" dise;l~sf~o, do 'Ll~e;1t•,lo e.Jllt o Y<.llldt!o. 
-Hm·ecUa de 8<0. P•J<to to votos, ü <t!lpr.waüo em 1" tli.~~ns::~Iio 

Consultada n. Camtll'LL é conce:litla a p1·olb- o stl;t:tint'.l 
l'eucia pedida .. 

O S1•; Da.vlrl C:unpi.~tn, (pela 
oJ•dem)-Rcqneh•o \'Ot'illc:tçíl.o da V11tnçií.o. 

Vo~J':s-E' :ptu'a os o pol'll.l'ios. 
0 SR.. l>AVJ)) CAMP!S1'A-i'ofantenla>o JJIOll 

reque1•imen to, ( AP<Jiados e ·Hiio "Jl"icr.do$ • ) 

O Sr. :1:~1•icio Filho-Per;o a. pt.~
Ia.vra peht ot·dom o para encaminhar a ,·o· 
tac,ão, 

O SJ.•. PJ.•esideute-0 requerlmeuto 
de vet•ilicação não tem discussão. 

Vou submottcr a votos o requerimento. . 
PJ•oeedidn a verificação, l'econhece.-so h<L

verom votu.do a fu.vor do roctucrimcato de 
urgencia, 08 con.tra 41 Srs. Deputado~. 

São sttcccssivamente postos a vot~s e tLIJpro· 
vados em 2~ discussão (s.\lvo as omellll:t ,), os 
.li~gulntes artigos do 

PROJECTO 

N. 87 A- 1905 

O Congresso Nacional dooreta : 
Art. I.•. Não se susp!lllderá. o julgamento 

da. partilha, por ütlta. i:le inscrlpção da. hypo-

X , 1Ci5 - l\!{1;) 

f) Collgl'O~SO )[a.cion:ll l'C~ol Vll: 

~\l't. 1, o (),,; e<t1Hli1httu~ :L Jwürieala. nos 
cm·ws 4Le pl1iH'l11il.da, 01lont.ologht, oh,;i,c
kiei:~, lmllu.s-nrte.i e agt·imuu~lll'a. uxhibír'fíu, 
n•~s l\.;cul~~,~ l·c~1Jcctivu.s, ~~ .:ortidão do q11e 
t\Jr:l!ll apprav;illus !lo ox:LIIIO geru.L d;L.~ ma
tot•ias que, ])::lt'a ca•.la um desses litn·sos, llii.o 
actualmcnta exig-ida .. ~. do :tccin·do cum as 
disi)osiçücs destn, lei. 

Art. 2. • O ox1~JllO, quo teJU por litn ved·. 
ficat• si o candidato adquirill a cultJtrrt ne
ces.~i1I'Üt paru, inici<Lt' os csLttdus a. q ao Si.! 
propõe, x•ortlizar-se-ha., nesta Capital, no 
euiticio do Externato do Gvmúa..,;ío N<1ciorial 
e, nos Esta.dos, nos I11stitÜtus ollicía.es equi
pa.ra.tlos, peraute commissue~ eleít<L~ ])das 
suas cungregaçõe~. e sempre sob li. presi· 
tlencia de um hmtu de cmoso superiol', pa.ra 
is8o convida.diJ. 

§ l . • Ondo nã.o h ou ver est.Lbeleci mento 
de on~irw supol'iot•, podorü a. commissã.o 
oxa.mína(lura. ~or presh.lida.. tMJlo luntc mais 
antigo do instituto officit>l do onsiuo !!ocun
du.rio equipaz•u.do. 
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s 2.• Cad1~ comm!sslío eomiJ!.n·-se"ha ti~ f . !lrt . 10. · Findas as provas oracs; a com-· 
"t<intos memhro;; qttont_O.!J (orem u.~ mMcrin.s1nlissãv, combi~ando os l.n.~ com <tS oscr.iptas,. 
que constit.u!rcm o exame, cxc!tudo o pre-1 d<wá, por ma1orul. de votos, o seu Julga.
sidento. monto ssbrc as ha.bilit(l.Ç(ICS dos exu.miu:~.dos, . 

Al•t . :~.o scnl1nm'camlid<\to podei.•á inscr·c- 1 reprov<ondo-os, 011 approvando-os - simples
ver~se sem provar <~ smt habiliti1f;ão nu.s mente, plenamcnw ou c;Jm distincç~o. se
disciplinas sobre q nc tlcve ser exa.lllúw.tlu, gtuldo o merecimento de cada um. 
exhilJin<lo. p;wa. isso, a.tte>tc.do de professor Art. l l . A certid1io d e que t.mtu. o <\r t . l " 
de couhecicla idoneidade ou do uirector de ser;.í. pitSS<Lda pelo s~c:retario rio estalloleci
ínstitut.o élP. ensino secundln' io, official ou mento em que o exu.rne se tiver pres"k'"ldo, de 
particular equipa.ra.do. accôrllo com a.s leis vigent es com 1·ela.ção a 

Art. 4.• As prova.s SHrã.o e~;cript ;~s e cra.es sellos c omolumeutos. 
paL'lL as língua.~ e só mente Ol'aes pa.ra. ~s Art. 12. A respeito (hL épOC<L e fiscalização 
;scieucias, não podendo exccueL· ue I l/2 hora dos oxo.me;; o mais rletermina~.õcs não espe-
1) tempo cooccd\do !K~e, ~ co.dt\ pr·ovt~ c ·:- citicu.da.~ nP.St•~ lei, u-pplicar-se-hão as regras 
cripta. tio Codig o do Jlnsüto c outras dis:poõições refe-

Art. 5 . • A provn. csel'ipta·constM•:J.: l'cntc> a,o exame uc :MADUREzA. uo Gymna~ 
a) a de portuguez : sio Naciona.L . __ 
De nm trabalho de rcclacç5o e de o.nalyse Art. _1 3. Revog<~.m-.'le <ts dt3:pOSlçoes· em 

lext<',ologi<~ o logic..-. ele um trocllo, tirado à contrarLO. 
sorte, em prosa o u vci'So, <!e liv1·o a<lopt'a.Uv Posto [~ votos, 6 approva.clo om3• discussão 
p o.r(l, o ensino no Gymnasio Nacional; e envi:ulo <i. Com mis>ão dr. Rcdaccão, o se-

b) <1 de outrtL> lioguits : guinto 
De t ra.flncçií.o smn <mx.il i o \lc diccionu.río, 

de U1!! trecllo de 20 linhas, p rosa ou verso, 
tambmn sra·te;.vlo 1lc uma, lln.s obras ado
ptu.das para os tJxtL11Hli uo mesmo estab~lc· 
cí.mcnto . 

Pt~N\grapho uniM . Càd:.t examinando :po. 
dm•â ped.ir :\. r:ommis:>ií.o lllll lolhu. de papel. 
por c lia 1'ttbrica.da , c.s signi1icac.ios de ll ue 
carecer para. C(llllplet<~r ;~ sua pro v r•. 

Art. G. o A prov<~ OL'al cutH;tar<í : 
b) "' tlo portug uey, : 
De Jcitum col'l'ento de m n t recho 1le pro

sador ou -poot<\, <lesignado pel<t sorte, r c
~umo <lo seu coutcftdo, oxpltc<\çã.o do termos 
u amtlyse; 

b) 11 ele outras ling·mts: 
De le!tut•a, tr:Ldncr;ãu, ;:em dlccionnrio, e 

aoMyso de um t r ccltu SOI'tca.lto, prosa ou 
verso, con!'orme a. lettrt\ 1t 1ln art .. 5•, in fi. tlC. 

PROJEC'I'O 

N. 212- 19il5 

O Congreoso ~a.cion;U de(a·ota : 
Artigo unico . Fica r elevndo o colled01• 

l'edel'alno mnnici"pio ([!l S. José tl'Além Pa
rahyLa, Estado do Mina-> Ger;ws, llt~nl BoHo 
Pimcn.tel Ba.rbosa., do paga.ment.o da quantia 
tle 4:28%"920, roubada. em. dinlteil•o c em 
sellos de ulver.>Os valores, do cof'rn da colle
ctol'i<\ <~ seu cargo ; rcvogaaas a.s disposições . 
em cont1·ario. 

B' annancüula. a vot::t.(:lio do pt'o.jocto n.238, 
tlo IO:H o eonst;~nte do imp resw n . 216, 
de 1906. fazendo reverter em ft~.vor de 
D. Raymuntht :vrax-1:>, rh~s Dores Roclm, villv;t 

.do tenente-coronel honor;.lr io tio cxeL'cito 
Hercu[ano Ma.r t ins tia Roc:ha, '~ pensã.o men
sal de 84~, quo gnstwa em vid<L aque llo ofli
citü (1> di.;cus.~ii.o). 

Al't. 7. o As ]Jro \'a.; orae' das sciencias 
versarão, p;wa. C<Ld;.t candidato, sobre o ponto 
~orteado dentro os que a oommisi>ã.o t iver 

i -' t -' · 1 1 O Sr. P"reside nte- A Cum mi.;siio orgrw w.uo, ;tJl ·e~ uo exame (e ~>J.r a. tnl'lll<l,, . ,, I'l t b t ' t · 
deve~o se~· c:omprehendi<l().S .no3 ~outos as ·ue • naw ,":tS a~resen ou_ ut~ su s ~t;l ;vo, qu~ 
questoes prmc1pa.es de cad<~. disciplma. . cousta do 1D1Jlless:> 11 . 216, d~ 1~05 ~~te s.l! 

Art. s. • Terminadas as prova,; escripta- -P?d~rá ser tomad.o em ru.nstdeia.Q<.'I.O :;1 
no mesmo dia ou ern dias successivos, con- ,p,Lssar em ·segundo turno . 
forme o numero das matei'ias qu-e constis : Em se_guida é posto _a vot os e aplJL'ova.do 
tuirem o exame, a commissão j ulgal-a;s-há ,em la (IJscussã.o o segumte 
de conjuucto, não podendo ser a.dmittido s ! 
oral C! candidato qu·e, a. juizo da núioria doa i 
exam111ador es for julg ado inhabtlitado. 

Al' t. 9.• No exame oral das linguas e das : 
s~iencia.s , os cândida tos<set•ã.o argliidos cad:~. ' 
um de ·per si, pelo membro da commissã.o ' 
que-o presidente designar. conformo n.s s uas 
ha:bilitações, · nã;o podendo a <~.rgtii~'ão ex-

. ceder de 20 minutos . 

I'ROJJi:CTO 

N . 238 - 1904 

(Coustanta do impresso n. 216, de 1905) 

O Congr'llSW Nacional uecreta. : 

Artigo uoico. E' concedido: a D. Ray muu:da 
Maria das· Dóres ltoolla, viuva do tenente-c&-
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-rnell•nn ol'<ll'íO do excrcitoJ-Iirculano ·.M<tr-_ :eorreJrto arlllo, com cmeuua.~ do .s r. I': rico 
tins (La. Rocha, a. pensã.o mensal .·do cem m il Coelho, voto em ~cnat'<tLlo c -e mouda.>; do 
r<iis, ,que 11\e serü p;J.go. pelo ,The~?uro Na- St•. Galeão Ctu·v aUt<d: . 
cional, . ou pela sua. _- Uclogi\c L~\ } l-~c~ü em 
'Minas Geru.es ; rpvog<cd<LS as dtspos<ç.uc~ - em 
cont.rario . 

~o .~~1~·. ·-"l.~ 1~~~~:i<.le11tt.~-Ton:t :.t. ·o;.t! :t.vJ•;t 
o: S1•. C:tlügera,.~ . · • 

-0 -§x-. Br-icio Filho (pc!a onLc•H)- ,O ~r. C~l.lo;;_~·cra.~'- l~ t U\Ji do, p llln 
P edi a pa lu.vrtt, Sr. Presidente, r;~I·•~ ntao(lar . aAlea.Htado da. hortt. me "i iin ·e<tclo u.ntr,
;~ mosa. nma <lecla.J.w,iii.o clevoto, h;t J é, qtm -honto_,a a intorl·omtie:· a.; <:ougidc}nu:-üo:-; quo 
..-otei <:ontr<t o projccto n. 212, d<! Wd3 . vinha. expe1tdcndo pm·<tnte a Ga.Jn<n·a. cstant 

O SR PnF.SIP!lXTJ: -A lleclara<}i1o Llc V. Ex tr:t"t;J.ntio espr.c~almcnte do (..--;tUtlo cl:l eontn. 
ILOV<t <lO B:tllCO d ,L Republi<:a., I\ 'tiu lw .. JlO 

eous ~al'á. Ja acta · ox<~.nw da ·ll\'guiç:lo fe ita. coutrtL o <a.:.:oaismo 

o :<;;;r. Pre~dden tt~ - De a.ccoJ'll.o 
eom :1 votação (j_;t C;~w:trtt , e11trtt e m dis
CJ.tss~i.o o _projecto n .. 23:.l A, .J.e HI05. 

E' ... mluncia.U.a.a. • l~ . ,liscus,;iío elo pcajecto 
n. 2:3:1 A,. dé-l\lU5; u.u:torizÇl.ndo o Pt•e;;irlente 

. d;t Repl~>~LICtt <• .. ,alJdr o .· cr~rlito uece..."[lru•io 
p:•ra. pu.gt\\1\en~ . aos.o_1lCl'twios oxtr<tcrdiua
oio doArs&ual úe )<!u.riuha. da G~nit;\l Fetleni. 
ai.C o fim !lo corrente uxct•cicio: co;n substi
t ut ivo da. Coillntl.s.~ã.o tle Finaoçu.s. 

Ning•wm pe:lin<lo '~ pal<wra, é cncert•Ml<t a 
discussão c adiada a votaçiio. 

Em ~eguid:t é _ posto a vot,Js A approvado 
em 1• discussão o seguinte 

P.lWJJ'CTO 

N. -233-1005 

O Congresso-Na.ciona.l resolve: 
Artigo unico. Fica. o-Prcside.ç~te da _H.epu

blica .autorl~ado a abril· o cre'ditp n~ssu.rio 
pa.t·n. p;,1ga.JUento .aos opcr.ario,_; exti·;Lordi
muios do Arsunal U.u Marinba. d:1 . Caoit;•l 
Fe1let''1l .-tG o. fi in ([O corrente exe;rc!~i.i; l'C· 
vo;:rat!as as disposições em contl'ttrio . 

dm; I><Ll<lUUeLcs, kc<hido a ]Jl'iJV& lll<LWl'i<L! d.o 
l<tconi>rno muito ~1utio1· , d<1 rcd.:_M:r•:'io em 
t~1·mo» muito mai~ .,;.u('.dntos atlopl/,\lh1 em 
.documeuto~ ig,u~.c-~ ([e. e.st.a.b;:llecín:u,tto~ <'IHtr 
lqgos, institut.os de . cr·cJ.ito moJelo uo.>t.e 
geJLero, lJ.I!il.:C.~ : ~'lll O [\aUCt> d.e l<l'êtll\::.t C O d:L 
luglateJ.'l:a. · 

Venho. robt'O o ru nec:iomm1cnto tlcst< ~ con
tt~, siJbrc- o mollo . por qtw ibl·am goddos os 
c<).pitacs nelb ca!lucad.o$ por dclibo!'<t.o::i.o <LO 
Congresso, tl>ar.er << Camar;L dos DO]lut-atlos 
os ~scla.reci mentos prec_\so8. Todos cllos con
stam, co,uo e:n ap:1rtcs jü decla.rei, de llo
curnentos J)llblicos . 

Sei per!'elr.o.me11tu que 110 calor· tli!. - tlis
_cuséã<) nem sempre so scgu,, l'igoro&l.meuto 
um <leterminadoraciociaio de c\llt.emão esto.
_bele::;irlo. E' dif'licil , além disto, iLpprehendcr 
o sentido preciso dos a.pa.rtes, com que os 
(ntermptores -tornam a imla mai.~ ardua. a 
tarefa. do orador. 
- Obriga.-me isto. -por t a.nto, tL ((ê\.1' <1.0 nobre 
Depnia.do -pelo Rio Gr·a.nue dn Su l u ma. ex
plic:aeiio élat'iL <lo moilu por ctne ontmato qac 
in!bt'ml1-ÇÕ03, versando scbre iutm·von~'ão 
do Thesom'ci no 13u.nco, ~llln·r~ •l mecanis
mo desse iu;;tituto l.J<"lC::tll'iO. rtcvcm SI.!L' tru
úúa.s ao conh~cimento Jtt Cil!llttr·a . 

.. O S;t·· Brlcl~;J;"'Ull.() (p~Z<· ül·rlem)- . Pttr eceU-111'3 que S . Ex. r!OHsurou sct·um 
S.t h~1. <Lt~da numero .legal llll cas:1, pe(iO ~- colhiçla.s sempllmntes iJl!i:muaç-.ões j 111lto Ml 
V. Ex. , Sr. Pr•es!dnntc, consult~l-_'t iiúbre Sl . GoveJ:Uo. Em contx·D-posiçã.o, uch•> na.tm-,d is

-consenta n<1 djspco:..:a de li:_te~strcro .para._ que .;;imo tal m01lo tle. procurat· ind;l.:;t~t· do!l li\
o proJecto u. 233:.\, de HJ05, ttgure ll<l Ol'dCm etos. Nem outru ~o fim jlos rcquel'imeatos 
rlo dw. de a.m;\nh&.. .de inf.Jrmações, nem outr o foi u modo de 

Consnlta.d;• a• cas:J. é concedida a. dlsp?.US(l. proced.er.do mastro ::;r . Barbosa Lima quan-
podida. ' • do po1· _ ~ua ~Hu~ão :politica. e pu.-ç ~id1win 

1'01zia parte (lO.s cqmrn)ssÕ!li! dcst<t Crum . Tt·u-
. O ·!'Sr- . ·'P:l.·es i.de;vc~te~Est.íío findas .a~ \lu~ isto ~\tnple;il;nf)ntc o desejo de sa.bor . 

votações. E, em .. matel'Íl~ ;.W,ml.nist!'ativl)., n inguem 
melhor .. do que o .atlmi.nistradul' pôde .dar 
,contas do dep<IPti\rpcnto. de u~go~:jo~ ~~ 'Jteegue 
,:1 ~ua gestii,o. 

· Pa.s;lt-se '~·.matcrit:t. .em di-stJussi.i.o. 
E' l'nnunci<\Ua a. continuação ua 2" dis~ 

cussão •lo -puojocto- n.- 2W,.de .l005,.,\ppro
va.ntlo os estatutos do -l:lanco do lll'iltil, 

- -e~a.borados . .pcla. assombwa· -gel.".J.l.<los acci~ 
-msta.'i do Banco da. H.epublica. tlo llraúl ll!Ui 
-sessõe.~ de ·29.- de julho e 9 -, dc (l.go~to <lo 

No _casu ;vl:!l'Len~ •.• por~m. nem •li~so houve 
_mister. _Todos . o~ d.oQumeni.os com quo Róde 
ser e.~tuda.do o destino que i.iveru.rn os di· 
tih_eiros emprcga.dos na conta uov;~ do Hauco 
da .Republica. . siio .doe umco..tus publicos, c, 
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repetindo a. . minha pl:u·asc, ao alc3-0CC de r uma. ta.l ou qual ingenuidade DO modo pot• 
q ualquer de nôs. · que considm·ava esta. questão do. reorg-<~nir.a.

Rlfuctivament.e, trata-se. de balance~ do çã.o do ~oco da Republica.. ~:. entrot.a.nto, 
banco, mensalmente pubhca.dos, de mfor- tal confusao por parte do nobre Dt.putado só 

-mações q1te se eacontram na pa.ríe commer- revelava não tee S. Ex. a.pprellendido o mc
cial das folba.s dia.rias, de uutt'OS deta..lhes C<~nismo pi'OVOsto no projccto . de estatutos 
que nos rtllatorios minio;teria.es to.m ho111 são do banco! 
fornecidos, e, 1111almontCJ, d•J q1w se conhece Ma.i.~ tnrdo. ao CKamtnar os ·balancetes, 
pelos dizeres de no-sa Proça. do Commer<:io. eucootrada nota.vcl divergencia. com os 

Ag,Jra o tltte se t vl'lla indispeas<tYel 11u ba.la.ncJt~s do. coot<\ antiga, por isto que 
c-tudo desses documentos, na avel'iguação não se referiam La.es docum.co.tos ti. mes
dcsses factos todos, e ao se enuncia . .t-eul a.s rna. situa.çib de ta.<:to c aos mesmos phe
conclusües :t que se clitlg<~.é empt•egM· tcl'mos nt>monos - S. Ex. pl'otcnden attribuii' a. 
e expressões precisa<, que tmduza.m of!'octi- uma vm•dadeim vclhacarbt, segnndo a. c:t.
va.monte aquillo quesf\ q11et• dimr. p l'essii.o que nã.o tr<Jpidott lançar· da. tribuna , 

l!;m nmtel'ia 1iu.tnceira como em tod;~ a. <t ditfereoço.a. de resultados a que chegavam 
indagação em que se lid;t com algarism,;s, os organizadOl'esdo semelho.nte~ documentos, 
n ii.o ti possível empregar plmJ.Ses vagas, ge- Cump t·e notar, Sr. Presidente, os signata
nora.lizações ttUe muitas vezes dô.o em 1·csul- rios desses bala.ncetes sã.o os 81'S. Custodio 
lado u,çl1a.rem-se as a.llcgaQiíos em contra.po- Coe!bo e Leopoldo lluque Estrada. 
siçii.o com a brutalidade tnatet•ial dos f<tctos. Nã.o preciso fazer perante a Cama.ra. o el<>-' 

SemelhMlt" 111oclo de pt'(){;Jil~r ft·e.Juentcs ~io d·l ~ll'i :ne!t•u dc!S.ses ::.enhore.~. 
vows r eveLa tão sóHH:>Ilf.c iH:HL!lcie.1te 1\1mi- Todos iló8 admir .1mos <\ sut\ brilba.ntl;) 
liaridatle com t.al gmter.:> de docilmcntors de pas.<agcm ausLa Ga.<m, mm·cada. por um ra.sk o 
oontalJilidade, out1·:4s ve7.c.~ o se!'-Se ílludidl• luminoso do saber, de·c.'\l'actor c de patxio
por puulic<1çuos iucx;wtas. L·;m amli()S os t lsmo postiJS e m prov•~ po1· S. Ex. mn todos 
ca:so:s, e<it!'oi.anto, o 'tllu .>e :.orn•• indispo.n- os actO$ d ~ ;,nm vida. pa.rlamenta.r. E quanto 
savcl tJ ;w.)rigot,,r Jll'ilei.~;tmente as <lill'& n.o Dl'. LcJpo \d:~ Ouq li O r:str;~ cta., not<trci que 
1•entr~s reicües do <~o:llltl!llJ)to 0 enuucüu· os é um dus U•llJJOS mais rospeitadus de nossa 
resulta.dos com a. mesm•L pl'ccisii.o . Iuatlnli>- pra.ça,; é uma tradição de probidade, de 
sivel é u:.ta.r de tão st'ria questão sómcstte hortrad.e7. e de dedicacãu sem limites no 
com phrascs q1te vi~<un a.rma.t' a.o effeito, c cumprimento do devei.', em fim, um desses 
a compot.enc1~ no <.~.ssumptv nã:o é supprida. homens que honNJ.ria.m qualquer praça oom--
pcla rltetoJ•ica de dnvilloso quilate . mercial do mundo inteiro . · 

Nestas ob~erva.çõe~ pt·eliminares, não Jw. Ainda. sob1•e a lisura das operações, sobre 
nenhum intuito do di minuir a. alb conslde- a.s vantagens oriundas do novo meca.ni:m10 
ração que merece o nobre Deputado. A na- pl'vposto ·peJo projecto em dillcus...«iio pa.ra 
tureza d<~os nossas relações loi pol' S. J\x . reorg3.11ÍZM' o Banco da. Republica., pre· 
proprio confcssa.do ser cxtremu.mcutc Cúl'- reriu atti'ibuir a u.pprova.cã.o de semelb.aute 
dü~l. ~ii.o ha, pol'tanto, nenhum iutuiio pe- accordo, se clla. si der, nã.o aos cu merUo 
jOl'l.l.tivo nn.s pahnn.s que :Jll'Of,l'O. intl'i.nseco, ula& <~.O voto dad0 na (e dos pa-

Com igua l siuccridade, elltretanto. <levo (ll·inhos. 
pom\et•ar que nm rep<tro se impõe no modo .Ma~ . Sr. Presidente, qua.~s sã.o esses pa-
por ttue S. Ex. a~·g:ument.;u. dt•inbos Y O Sr. Pl'6~identc tia Rcpublica. ~O 

Dada a divergeuciu. de opiniões sobre dif- Sr. Minis~ro da Fa.zentla ~ 
forentcs poot:>s, ern v c;r, d:l ::i. K\':. empregar Pen~ que a honr&dez de SS. EEJC. e sua. 
a.quolla regra logim~. tão uobt•e e tão :salutar, corilpcteilcia financeira nãu precisam ser de-
de r.wmnla.r sempre a hyp)these .ma.ts sym- monstr<~das. -. . 
JK~thica.,compa.th·el com o conjuncto do~ :phc- A ma.ioria da. Com miSsão de Fina.uçCiS ~ o 
nomcaos em cstudo,--S. Ex. pt·of<lriu er:n em·- nobre Del)uta.tlo o Sr. David Campista , que 
tas questões,oude uã.o encontrou a sufficitlnte defendeu o projecto a. ates de mim, e, ftua.l
clucz;a, attribuir <t sentimentos pouco tUgnos meu te, o ulti 1uo do j,.;,(,ls, sem querer com
do louvo1• o quo do facto provinha tli.osómenta parar-me a tão distinctos collegas, o humilde 
d<~ imprecis."i.o • l<~ lingutt.gem por S.Ex.r;mpt•o- or;\dor que est(l. na. tribuna '? 
gada.,~c sou insut_Iicícate co~hecime~to destas O Sn.s .Josf· Bot-.tFAC!o E JoÃO LUiz ALV 
questoes fili<wceu\LS ou da tncomp·,etn. apre- . - . • . rÍ . ~ ·t t ES. 
ciil.ç.ãod, s ru.ctos que S.l•;x.cx<.lmina.v<1.Assim, --"!a.o ,qxna. 0 • e mu1 o compe ~nte . 
qu~~ondo eu qnbr. resta.b~lcccr o sentillocorren- O SR. CALOOERAs-Ta.l divcrgeÍlcia. entre o 
to do certas ex-pressões te<:haic:a.s empregadas preceito philo~ophico e a. apreciaÇão dos 
uo ·cot'l'!lt' da. díseu:;siio, vciu S. Ex. sa.liewta.r fo.ctos encontra. explica.çã.o logica nii.o só 
que de minha parto tal preoecupa.çã.o no ínsuttl.cíent~ exame a que tive occasii!.o 
1·crulava tíW svmente uma &~:<trema. ca.ntlura, de me refertr, eomo tá.m bem em phe" 
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nomenos psychicos caractoristicos que en- em extremo os CI·euitos da.quelte estabelnci
contramos·naqucllo meu distiucto c illnstre mento; Mas a.ffit•mo que semollmute opluião. 
amig11 e que lhe m(l.rcam, a bem dizer, é inteiramente d83tituida. de roa.lidade. 
uma. duptice persomdida.do. Basta. dizer que as oporn.ções cambiaes não 

s. Ex. que na dctesa. das questões pa.rtid;~- teem sido l'eitas a descoberto e rtuo do pro-· 
rias se mo:st1·a tã.o :tcce.."', -tão a rdoroso, tão prio l>ala.nccte com;t;~ a. cxistcncia em Lon~ 
a.paixon<trlo, permith-me que o nomeie juiz dres dos tlt ulo:; sobre os quacs flli aberto 
·nesta questá.o: permitta. qrm cu, do Sr. Bar- credito, contra o qual so.ca o Banco da. 
bosa Lima, tribuno, appclle para o Sr. Bar- Republica. ~;ste sac:.~ a !JO dias, c remctte a,s. 
bo'llt Lima., pen.mdor. lr.t.tr;\i de cobertura a. 70 ou 75 dia8, ficando 

Quanto ao t'mc~ionamcnto da conta nova. sempt•e intacto seu Ol'odito em Londres. 
do Ba.noo da. Republica, as arguições vro- A C!.\l'teit•a. gommel'cia.l J,>ropi•iamcnte dita. 
priamentc tcchnica.s, tl:lif.as em tleoa.bono telll operado em dcscon,.is, cauções, etc. : 
da rrcstã.o qnc tom tido, foram varias . C<tuçõe.~, é bem do vm·, todas cllas fe ltas
[nsa1Ílc1ellte clltrcza. no que dil\ l'espeito sobre títulos que sofft·cm, conforme o ~euc 
cí discr imi..na.ção da.s rcsponsabilidatles dos valor roo.l,a.b:ltimentos de 20, 3'1 e 40 l'o . 
agentes do b!mco no Hrazil e no estran- Nã lm, pu1·tanto, d uv ida quo ao passivo da 
geil'o, cvnvindo - di~in. o nobre llevutado- cunt1~ nova ~e co11tra.põe um activo conrple~ 
qno ~:: r.liscriminasscm essa.-> t·llhrit as em t..1.meate sã.o . 
rlnas- OIS agentes no Hra.zH o os a.gentos no Vou, cntl'e tn.nt:.>, a.Lém nesta a.na.Lyse. 
e ;;tmng-ciro. O nobre Deputado pelo Rio Gl'andll úo Slll 

Om, !:'1·. Prc.~i<leutc, nã.o é co usa nova poderia. justamcnt:.\ in01•irnina.r· de inconve
tlizcr •tUO o Banco tia Rcpublic:l oper a. nm nicnto a. opo1·açlio feita logo no inicio do 
c~~muio . esta.b:~lecimonto ucstn cont<t c (:Ujos tra.~os 

Desde 'illc ;:o .< \'):~r·a.~~c n C.)m?ki.rtmerTto se c!lcontram, nos ba.I:uwoto~ , no cctpit u lo 
:•$ c.~nl.;~-; re 'i:t·cnt'~" <L o,;~:~~ 1l11a." sel'ics uu «Do~ titnlo:< em lütuid.J.tç.ão» . 
a-.wotc:;, >'<'.J'i<tlll fllrnccüla~ a t.:Jllo < ;qucllus J-:,:!:\ p:n-ec.lla,qníl VfliU u lt nmlli\Uv.d:t admi
qiíe ~c uccupam no me::; 11w m mo do ncgllcio nio:travã"' uu sr . Pctto•-.~cH e que j ti tigul'On 
inlbl'ma<;>.õcs precillsissim<.~8. com as quaes na~ l'Csponoa.bilidadcs do banco co1n impor
viriam luctl.r com gr ande vant;\gcm contra. ta.ncia. m uito ' mais clev<\dl\, está hoje redu
a a.ccli.o do B:mco da. Republica.. zida a. l. ::lOO:OOOS a.pcna.s, o cs4i ~oncw liqur-

Os il .000:000.'; do divida. oxigh·cis a lltlC dada a.os pou cos. . 
S. l•:x. se: re l'erití, como constando do ultimo Aind<t alludiu o nobr e Deput..1.do a fiwori-
b<~.la.ncete p :thlica.do por cg,-;e estabelecimento tis mo nos desconi.os . 
do credito, concspondontc ao moz de setem- Sr. Pl·csidento, am im1teria. do uoscoatos,. 
bL'O ultimo, c~SO.'> 71 .000:000$, longe rle ro- tal questão do llt\·oritismo l e mbra. nm poueo 
prcsantarem divid:J.S e ·;igivcis, são tlío só- 0 que di?.em os estudant<!S r eprovados : são 
monte os rec lll·~os exlstent.!S em ca.ha. ; é a sempl'C os ex<tminadorc~ que fu.zcm if\jus
u ltima verba do a.ctivo do ultinw b:tlanceto tiça, pois l~ Sltbido ttue nuuca os estudante~ 
pu\>lícullO. lncomprehcnsivol t! l.amauha con- são reprovados porque ignorem •~ nmtet•ia . 
t'uiio pot· parte do um critioo, que t..w Elfect.ivamente, e:n ma.toria. de descontos-, 
~olcmno :ncn to a.ccusct. 

a. b<ISC das opei'açii3es ú o creu i to tl ue inspira. 
Em tHltt•o pont,,, a quo ou dm·eria. ai- o olfeito commercial a descontt~r. O banco, 

l udir, a confusã.o em que S. Ex. la.borava., 
das opcr<~.ções feitas am 1900 com um capit<ll p:>t' convcnioncia. p t·opria e em atteuçiio ao 
d 90 · li Tb pol'tador do negocio, não põU.e desvendar as 

c o .000 libras forneci o p nlo os ouro ao razõe-s em que se flladu. para negar operaç-ão 
B<11lco da Republica, c a opcra..)ã.o f'cita. em dess;t natUL'OY.il.. gm taes condições, sem base. 
v irtr••lc du-1 Ji n. 6tl9, i ii·ando por em p resti- :;em elementos probantes dos fa.ctl)s, a. unica 
mo 1.000.00() do libras de titn<:lo tle gat•antü~ do('e~a u. f<\Ze~· é. a ~implcs negação. cumpre 
para p()rmittil' tfLtC sobl'o esta quautia 0 adver t ir, entretanto, que os insutliciontes. 
111mco operasse em cambio, El.it<l. coufnsão t·euursos do bõJ-nco impe1lo m se uesenvolva. 
não se:-á. para. mim motivo de debate o descont<J, qtmudo a exigencía primordial 
porque o nobre Deputado pelo Rio Grande tio da p t•;tça do Rio, liquidadora dn nc!l:ocios do 
::>ul, antes do c()meço da. sessã:>. >lle fez a -
h onra. do declarar que, neste ponto, e u tinha llra.úl todo, 6 ex••ctameni c 1.1o ut·gencia. em se
absoluta e int~irá razão, t on ilo llavido eq_ui.- org<tuiza.r um insl.ituto com llu·tos capita.&l 

1 para o <103cott\o e o ro!lcscoato dos olfeitoh 
voco <c sua. pa.rte ao ostud,troas.~umpt8. commercia.cs. !!:' o.isu. a i.nd;\ uma J·nstiflct~-

Dizor, como foi dito ainda pelo nobre 
Deputado a quem tenho a honra de l'esp:~nder, t iva do pt•ojccto de t'cform.\ em disctt's3(i.o. 
que o act ivo nã.o está. em condição de fazer Pa1·a l'e.~umir to1la.s as informações em :tl
faco â.s suas responsabilidades, ü nllla. a.tni'- guns algarismos, direi que na c!J;rteii'a. com-
maciio que, si vórd'l.!leira , comp1·oruottel'i t~ m or cia.l, gel'ida. pelo Sr . Dr. LO'.>poldo OUQU~ 
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Est.r11da, .0~ lt!~ro~ •' 'Q.t;n,p t•e llJ'Ç<l.l'.i1ID, por 9 e r .rpcq\'!lOS propl~ios •. e os _difropont es Pl'?.i'lC~~ 
lO r. dos ct~ptw.cs com que ellv.. gyr ou. que v. C<].rp.a.rv.. tCl·a. rlr. 1h scut.tr rJnntollSõl'<\l'ao 

A pt·ov<\ rí facil de :ser . ~ada : co,ns~ dos ~ ~~;:cti~lã.o destó .meu a .. <;se~'~O: .Nâ.o h tt. c~m
balaneei.es inser'~Os no relatar ia qne dr!via l llnrl!r .-M.CH lí.lntc.:; de rccot~•~ .éom •~ l'~or-
ser Cl.J?t'uscntq.<lo. á. . <J~emhlé<t dps accio~listas gani;~,açã.o .do f::\;J.nco tht)tCl),nb~ic;L · 
em UJO.:.l,.l'Ola.t.orlo ret'Cr~utc ao, cxcrç icio ··m- ]{lriden.tcillc.ute, a. ~ iLuá.~· rio · · U!'~'<tment<Lria 
ter i o r, :por onde se veri\lca q ne, com o cv.pi- .não. e.oniport<J. hwguq7. ;~s . · T?.dos· sn.b~n1 que 
.ta.! de 5.00íJ eontos a:pena:;, os l ucros an- não teu!iu sido elos u)tl,~nos á coJnlJa.ter a~ 
darnm em <JO:) c t an;tos contos. Hoje. cnuli<l, demasias orçt~mentarias, c nem . pód(~ de
•tue a ca.rteir« gyra. com o'e:~pita.l de 10.(1(){) centerilcnto :tngment,'il' dt:.>J)c7,a:s quem vive. 
con tos, o~ lucros anl)uae~ "tlel<t.m ·.om· SQO como o Brazil, em um l'C!iilne:l de nwr~tto
'1 !JO!) c(Jntos, conl'ol'.l118 ~e tlcrluz dos lmhtl1CCc ri:t; com a (Lil10L'tiz<tç'5.o de SLHI d.ivida. ex
tos pulJlic<ldos no Jm~>'l <ll do Oom.me,·<!io. . t era.-i. suspensa. Tuda8 (t~ clespcz''-~ . entrc-

Quaut.u <i car tcim do cambio. dero . t_le~ tatJto, nooe.'!llar ia.s parao I 10m nome c credito 
ch\.l'M' q ue os lucro; obt id,Js :1té a.gom, d r.- do Braú!, te~m sielu c coutinuaL•ão a sc1• 
b<tixo Ja inHligc~~te direcção . do .Sr. D1· . fcit<v~ . ,nio sú csttw Uo fl llC de passagem alludi, 
Custotlio Coelho, tcem l:;cr,nit.tido S<Ü<la c co mo :ts !lent<ti8 que vou eit~Jl', de· a.ecõr do 
prcjnizos n.ntério.t•es, ·que todo o ~)lllllllo· cao com os ilor.m1lCU\os que tor]o, ~onhrw.emÇls e 
nhece c qne ,,iJlll<t vcem tl<~ ... dn1ipi~tm(; <\ti q_ucu.p1h~m em mi'los do C'OJli-;'l'c&>ti intoiro. 
llo St•. Pe~tOt'í;c;a , e . toem <lmio Jogur :.L J<w"- ,\ ,..siin, _ucsr.e tr-im:;;i:-l·o de ~ctmnlJro , otüu
maçfi.O de um capital de \llCl'~;s_.instante :1.\;lll; bl'O O novemhl'O, pernütt in r~ g'está() lti.!obil do.~ 
ta<los. · · · : J\Ç"Ocios pttblicu~ . máo ~<•:do o elesequ!Ubrio 

Tambam n1Lo compt•ehewlo, Sr. P1•osidpntci tlot ot'çamcgtvs qüo o Congresso tem Yot11do, 
quer om ~9<1 coitjuncto qmw ~n t son~ dct~1~ qne rct~ur·so.-dos>cm :Lc_cunm l:Ldos. no ,-,~lor· 
lhe~, a crltwa fmta :t o Çioverno, qno, << I'l<to de cor;,::. d:J 80 .000· comLi.~ , 1l<tm bz~r 'laec 
!JOSSllÍJl(lO vil~ tmll , a.pplica 35. ooo:uoo.:; P<Ll'<Í .-.~ .>eguintes !luspez;\S : 21.000 C;QilWS de 
o resg;1tc <io inscrfpções, quarldo scmcllltu1tes g<~2tos propt•ios desses tt·cs mczcs ; 32.000 
recmsos de·ver;Lill ser <~tict.:Lo:s a resga.ta.t' contos pa1>:~ o l'csg:1to do inscl'ipçõcs ; 
o ])apeH uqcda, t\ l't}fa.~er .o nosso ~llo,teeia.I 5 ,000 ~~on i:os pa.t'<J. um cretlito, que, si a illd<t 
n<Lv<el e 1t ;tp1•ess"r a Ghega,dã U:o dia em que )lão' foi ... uel'to, o :s~1·~ por ost cs eli<1s, pam :t 
;J. CÍl'CUl<L OitO. meta.llicil, Se tor·na.r;1.' i.Úll 1.\Wto.>' iudemnizaÇii.O de um·gos <Lg;rieolas, C 12.000 

Exis'e ahi nina ver dadeil•a' ci'lsc de pcssi~ cpnto;; de réis paJ:ü. o pi·im eil·o p~gv.mtmf.o 
nlÍSlllOS, que. póde .inspi~ar ele~ia.s, _nenia.s, . dóvÜlo <J.OS pJl'j;adOl'CS de t i t u los ela, Soro
lamentações super fium~.u.. Bain,l~onu, :mats co.ba.ua.. 
ou menos rundameutadas, mas, evidente- 1 · Alem disto, Sr. Presidente, tlas apoliees de 

, mente, ILUUca .inspírar â um progr!l.mmi\. de\ 1868, que ti)Jlt.() grava.va.ni o or ÇiJ.mento cla. )<'~\
homem de acr;o:ão. · · ' · zeu!l:t, !'oram rcsga.tacla~ cer ca de 5.: 610.0.00, 

. Ti:at<l~se dc· chegar a .IHl}a splnç.ã.o.de :te- só existindo om - circulação ~ 106.000; c 
côrtlo com us ~Jem11ntós !):ti.Ste!ltl3s: x~tes .das ,a:p<J!iees de Hl9i , mai!l <te 10.000:000$ 
elcmct~tos. ha. factot·es .favoraveis, ha qutros tln·am r esg<ttmlos. 
itue o são monos, o ha algun~ completameu- · Aíntia. ·~ lliv-i<la tlnctmwte 1i>i diminuida no 
te rttins . Nlto e. pos:sivel , praticüutenLe, pro- valor de lU)OO:OOD$, p.J i~ a tanto se elevou 
cm•ar l~tzer u m:t selecção que 11a natureza o . saldo do IJu.gmnBnto n.n~ ilr.poRita.n:t.cs d n. 
não existe, p:tra ; ómcnto a g ir de a ccôr·do com Caha. Economica tla Capitt>l F~dJU•al que re-
o qne é perfeito. tirara.m deposito;; . 

P o1· ser topica, poderht l'elembra.r um <1. Vê, por tantO, o nol)l'C Deputado :pelo Rio 
phrase historlca, sempre veruaueira: é eom .Grru]..de do Snl <Jufl, si po'r, tini lado convém 
ess:1 rne~ma desordem que <~ Ol' .uem terrt de .mll.ilim· implúcawelmentc umn: po litica de 
ser fei ~" . · red<tcçõlls : ol'Ct~morltal·ias, n q:o ptLl'Cco ,jus tifi-

P or outro r tnno, o Ol111H'cgo t~ssignaludo .c'ado. esse :pe$.~irnismo systematieo. com que 
p:\ra tacs recürsos J:lelo nobre Deputa.clo pelo S. E~. enca.t;,\ ~~ situa.çftq t'in•~nccirq._ d:~. Repu-
Rio Gran<le uo Sul pe:·teucc ao numero da- . bliea. . · · ' · · · · 
•1uel!a8 que;iões de que em publico só se Es~ct.S)llOSillltS inscripçõcs a que S. l•;x.. 
devo trat<~.l' com e:-;tr·om.n.s roiel'VliS . . ,aJ l;udp. c·q~t6.Q !}:ovemo ~s.tá r eôgatanilo em 

Hoje r:m dia., o Governo, depois de mmtos ctnitprín1cuto dtt pttlavt'a c,latla,pam llom·al' 
a.l?nO$ do interrupçi.!O nesta. o:ptimil. pr a.t ica , a su'a J~i:nm , ~~s;.~~ l~LO.)UÜIS ' 1flSCl' ipçücs ~ão 
resolveu emprega.1• os elemed.Os que t iubtb rcp~csen'tttm · s'nãó ·_;i,dog.p:ta.tuentcs, pois 
da. defesa Íl(LCÍOn<u: Jl.d'e:l~rando o '' J?MSOal ;i J?,al~ f;~zer ti.~ce tio r~enibolso, , dú U()VCi'no 
essJ !J.m, adquit>indó rxiachitH\S o '!::PP&rclllos , a)li , c~tão,o~ ·-y;~.Lqrcs 'p;{is.t:el)-tcs _ linr.~htd a.n-
premsos pa..t·a g. cpm:plc:t<). csm,~ecuçao do .u.~_vo .t 1ga,tl.o li_unco ,d~;l~-\lpul)rtca . . . . 

. a que . ~ e. ci!'\~~1\la, ~ rorç:t. ,a:rt~<,\~il. . ,() m:;ttcrHl.l , Verdade t:o q_u~ S. Bi<.,. o.o .. d.~,sc_utn· e~to .!:!-s
:Q~va.l quo: d~y~ .se:r·: a_dip1i~~il).o . -~~~-0-hu. Ççm .I!esFo'_da : q11est..'i.o; t.t ôcJarç'ú , _qu~.n~olho ,.·.~ 
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iecia razoavel fu11dar tamanhas esperanças ir enchendo de modo cst<tvd os canaes da 
:fia liquidação do :tcervo ~~ tal conta~ Jl~~s circulação. 

!ue esta não apre~~nta.ya ~1tulos que .Justlh- 0 s · 
assem 111na -prev1sao tao 1av :>ravel. c'It. BARBOSA J.DL\-llcaJmentc esse a~-

~
Sr. PNlsillente, ainda neste ponto, o no- pectotheorico seduz. 
e Depuk1do pelo Rio Grande do S_ul me O Sa. CALOGErus -O aspecto thcur icu é 
rmittil'iL qu~ ou rccttliquc os seus d1zeres. este .• \gom, <L pratica.. 

~dalíqnid:t~ão da.SoJ•oca.lmna. nd:HloLloytl, O S1c BruCLo l?JLH•!- ,\.hl e quo pega o 
fiêom as :1policc~ fedemos e dos gstados ex- cr~rro. 
!âstent es em deposito e pertencentes a.o Banco 

~ 
Roptlblica., só nesses Yalores que euu- O Srt. C.\!.G<.a:l:,\éi - E' extLdtttnentc o 

oro pm•ante a. Cam11ra acham-se cerca pu o to on:le eu :tclto JJH'!lOS va.ntajoso o me· 
e sn mil conto~, i.itulos re<~lizavcis em :pe- ca.ulsmo ndopktdo pdo pt·ojccto dos E~t"

~ueao w·:~zo , :tl gun~, e o l'ostautc dinheiro tutus. 
~cposit:tdo . 0 SR. BAIWOSA LDu .. -Temeral'io. 
~ Só ahi, p01•tanto, a.clla-se margem para 
~·aldar 0 debito crmtmhi!lo para 0 rl'.~ga.te O SR. CA.LOGERA~-l'emera.rio, n·ão direi, 
; das inscripções <~que o Governo cst;L proce- mas de~vant:tjosu. 

dendo, doixan do ainda um saldo, En vrefel'iria. CJ ue o ,;aldo tosse emp~·egado 
Dizet', como ercio que o nobre Deputado em mct,;tl-ouro, :ttim 1le qn:~, sobre elle, se 

' •tlfirmou, que a a.v:Lliaçii'J do <Letivo 1ui exa.- ti:wsse a cmissfio tlo·; .-alo>. O p1•ojecto uo,;t 
~ "eradn, e evidetttemeute u.indá um injus- J•:sta tutos p t·e!er·iu c11W a mni~~üo ~~ fb:csse 

tificado pc;;simismo. W not01·ia que entre sob~·c titulus ouro, isto é, Cl'~'" uma promes.~a. 
s accionistaH que souberam a fórma por que de pagamento, quo é o vale, fltndétndo-se 

fol'am computados os differoutes eífeitos ex- em outr;~ promessa de pag:~meuto, que ê o 
istentes na conb antiga do Banco da Repu- t itulo de divhht public<t. · 
blica, a imp1•essão dominante tbi a sol'preza, 
em sentido inverso rl.aqueHa. qu e anim1~ n 
Dr. Dt1!'bosa Lima; cllcs se queixal'am, e 
dizelll quo ftutdada.meute, li<~ rcstricc,·ão 
dema~ia.da, U.o a]:Jerto excessivo, com que 

O SR. BAHIJO:';A Lnu-~e~'e caso o papel 
terüt po~· b:.t.~e titulos tio capital papel e 
.ju ros ouro. como se de:Jl'e!tendctt do uma. 
!lL;cu3;iio relativ .. ~nunftc rec:cnte ?-

oram avaliauos tacs ell'eitos. 
Para o reembolso do Thesouro do adcanta

mento, a que está obrigado por lei, para o 
l'Osgatc das inseri peões, dun.s hypotheses po
dem surgir. 

Primmra; haver um clefroil, ponco prova
vel,á. v-i~t~~ cio que cu disse, parecendo mesmo 
impossivel; mas, a hypothesc deve ser pre
vbta.. ~i esse deficit uppareccr, o novo Banco 
pela. quota. da !iqLtídaçKo d11. conta antiga re
servada. ttos aotuacs acoioni~ta< é responsa
vel pelo reembolso da. qmtntia. que o Governo 
tiver dcspcucliuo a descoberto. 

Segumla. hypothese : em vez do deficit :11J· 
-~ :pat•ece um s11pemvit, um cxco~so ont.re a li· 

q uidu9ãu e as rcsponsabilidi.l.des a q uc tom do 
:: .. fazer face, Nesta hypothcsc é CJ.UC Heríí.o orn
o'% pregados todos os l'ectn•sos pl'ovenientes dc;.~a 
.~;t~:put·a.ção de valores para a. acquísiçã.o do ti
. '~;\tulos da ui"Yitht na.ci?n~,[, ou1·o, afim de sobro 
.!Íii ellcs ser fC! tu. tt e n nssao do vales-ouro. 
';~ · Devo dizer que, em these, compreh>.muo 
~- perfeitamente a utilidade desses vales-ouro. 

Dizem todos aquelles que se occu,)a.m 
de est~dos ccuuomicus que Jlil. transição 

' do reg1men do -papel-moeda inconversivel 
para o do papel-moeda conversível á vista 

ao :portr~dor, hi!. uma. como que educação 
:prévia a fazer, afim de que o ouro seja re
ccbiuo naturalmente e possa, -pouco a poueo, 

Vo!. VII 

O SR. CALOGJ>IU~ - Pcrtloe-mc; a qtwr.tã.o 
já não é a mesma.. A •luvitl:t nw~a.vtt sob!·e 
apolices-mn•o, j:L conv(wtid:~~ iloje em di:t, 

0 SR. BARBOSA Ll:\f,\-}1as OS titulas ~(lo 
do mesmo typu ? 

0 Stt. CALOGgH.AS - Ahsolut.a.mento nã.o. 
Trata-se ttgora. dü t. itulos tlá. iliYida ouro, de 
capital e juros em mot~ti. Nem ~e compre
heude a. C!)llfusã.o do nobre JJepntado, ti 
VL~ta U.os t<~rmos tão limpid:wwate chtN1s do 
projecto de e~tatutos. 

Como V.1•:x. ~<LbO, nfto po.;so mmmimu· pol'
lllonores nem desce!· :tg'Ot'U. aos ultimu~ de
talhos, Num ponto, entL'..~bnto, Llcvo demo
rar, -pol·que l'ern·o~nuta um m•gumonto con
trario ao motl modo de ver, e atLcnúa. a 
desvant11gcm qur! CID.:erguei nesse trecho do 
-pro .. ecto . 

J~:sses titulo.:; n~~cionaes gu.ranttdores tia 
em~ã.u sendo de capital c juros-ouru, po· 
dcm 901' escolhidos Clltre quu.lqutn· das soriu~ 
llo no.;s~~ divMa. ext()rna. 

Si para tll.l fim su atlqui.J.·irem titulos do 
ft.md1ng-kulf1, a. ga.l't~ntin. da. o;ta bilidadn de 
preço do lastro so1·á bl\!lta utc maior, pois 
ollcs tcem si~6o em muit0r.1 pa.i.ws compa
radO<! com os melilooos empregos de cttpita.l, 
a.té com os proprio~ con8olid,Ldo.~. 

7 
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0 SI' .. BARBOSA. LmA-V. l~x .. iJii.O leva ern 
conta a cot:~ção devida áquoUa lmixa . do 
cambio. 

O St'. CAJ.OG t;&AS - Mas V. I-;:c sa!Jc. rpre 
n·tio 1m .titulo algum C[Ue não e;L!~:.a sujeito a 
esta;. 1iucttw.ç:ões. Como deve r•ccordal'-se. os 
ti tal os da di v ilia t'Panceza sofl'r•em const.Ml
ienw!lt.e o agio ou ct de:n·ecia.ção decorr·en
tes tltiS circumstancias gcrae~ do mercado; 
üo mesmo m odo totlo~ os títulos, iuclusrve 
os comolithltlos. confonnc tivenws occasião 
de observar, quando) ~c uetr a. guerra do 
Transwa.a!l. E' o phonomeno abso lut:unente 
ger;tl da val'Íll.çlio dos preços. 

D() mallJaratll,t• o accor·do do Banco, disse o 
meu üigno rtmig:o Sr. B;n·hom Lir11a, cdas 
mtls :tllmlnistr;.cçõcs quo o Governo tem tl<~.tlo 
(~ dtvl~l'~lt.!:' U1l~tcira.s. 1Li. opíniã.o ·~e;.). Ex-.. 
re~ult :n•:L n1n cxtl'aor·din:u"io angrnento ·nt~s 
l'C:s}_):Jn~~~l~ilitl:,~.~le.~ {to Th~·.~n,Lro. e, c~o1no eou
sequencu~ correl;J.tu., maiores imposto:; serão 
uedirles ao contribuinte. 
< Nfto comprehenéli bem o alct~nce desta 
objncção de S. Ex. ü.:ntre os c;~pit<leS em giro 
na.qnelle instituto constn.m os lO mil contos 
c mú~ um m.ilhão esterlino P-mpre~tarlos 
pelo Thesom•o. 

O SR. BA.P.BOS,\. Lnu. tlá um 
0 Sn. CALOGERAS -~H~ pouco 

aparte. 
a.l!Ulli a este 

:ponto . · li::'' 
Esse~ recursos nade~ mais são do que 

J'cser\·a.~ .i•i <~ccu:nulau:Ls. On!le e)lxerga 
S. Ex. <J,q ui <tggr<tncão. das r·esponsabilida-. 
ue8 tlu Titc~om·o ou g-rtwtLmc no ''o ao co•ltri-
b~~~· . 

.lá üocla.rci q~to o rc.~gate das inscri
]JCÕos (•. um a.dc<J.ntanumto que o Gove1'no 
osüt l'ttzOJlclo, pül·~m ost<i co)Jet•to pelo 
quo tem de receber n'~ llqnid~tção da So
r·oe<tba!l<t e do LLoyu Bt•azileiro e com o 
])l'Ot!ltcto ou venda. d«s ;>policos·federttes e 
dos Estttdos per·tencontes ::.r• Banco. Para 
esse resgate, portanto, <> q_uo aliits fui oliri
ga.clo pl)r lei, ello pódr; · cobl'ir a.> sua~ 
respon~[l.bilidMlcs, com essas verbas da coNta 
:ultiga .. 

0 SR. CALOGERJlS.,-Pe loqac tenho dito 
.:vet·;i,. meu nobre collega que náo ha absolu· 
ta. mente: tal receio a rrutrir·. pelo adianta

.montu que o Uoverno está fazendJ. res"a
·tanrln as ínscripções, dever que comoj~t dl~so 
lho é imposto pela :vropria lei . 

. 0 SR. BARBOSA LmA-V. Ex. est(L (lGCOlll· 
pomlo o lll .!U m;gu)llcnto. 

O 81c. CAr.oomtAs-PerJ.ôD-me. Já me 
uecupei deste pontue V. Ex. me pennittil·:í 
quo não renove ~L :trgumcnta.çii.o, pois es
cassêa tempo pam repetições a q nem tanb 
c ousa u.inda tem ue expor ao Congmsso. · 

!Gm nm outro pon!D aitlll<l, Sr. Presiclente. 
ea tenho <le tocar; e ne.st.e, felizmente pM·<i 
mim, o.;;tou 1Le pleno accôl'Ü() com o nobre 
Deputado pelo Rio nramlc 1lo ~n!. 

E' aq unllo Q lll q no diz nií,<; existir thc,;rh~ 
ln>'is pcrigo:sa. .do qno <Lquell<t que ta z tlo 
ba.uco um ttltelado do .~<;sta.lio, pormtttlndo 
(como na. situação a.cLual, na opinião de 
S. Ex.), que llaja ~mt verdadeiro a.l.Ç<1:pão part\ 
dcsrwzas <Ute, o Trj_bunal de Contas.não púde 
011 na.o .. Qu(lr reg1strar, e q_ue o Governo de 
mod.o excuso quer solver. 
~inguem _!llais d.o qu~,eu tem.repuguancia. 

á. mtervençal) tlo gu)'Crno no mercado ban
mu·io .. 
. Nesse ponto. portanto, estamos de plenis

SHUO a.ccordo. 
Si se d.~ram todos os factos a que o 11ohre 

Deptit!Ldo alludi1~, e que effectivan1ento tL 
imprens<\ vive a rep~tir·, o. qqe permittlu se
Jn.ethaii~ situação que sou o primeiro a de
plorar·? 
Evidtm~emente o.factpde lá existi1•am ges

tm:es sen~ fispali7.ação ue qualidade algum<1. 
POl' pa~te do$. donos da ützenda gel·ida. 

Porta!lto, qual. é a solucão a acon,;elhar '! 
Fa~,et·. com.qu13 os tlonos do dinheiro, isto 6, 

ós. novos. aooiónbta.s do Ba.qco po.,su,m ter l:t 
tori<t üiget•encia. ,. e pre.pouderan c i a, fazendo 
evoluir· o_n1 ~entido.il1verso a inter·vonção do 
gov.erno . 

Para]sso o que.sc ie:.:? 
Orgarlizaram.,se est;~.t1,1tos, cujo cuidado, 

9uja· p~~eocct~pação. dolninante foi por todos 
os m~iqs fo.píli~ar. a flsQalizaçãp. 
, ~p, so.u .eu quem~ o diz •. foi o. nobre Depu

O S!t. CALDG8RAs-Mas este reembolso já' a.do .p!Jlo R.to. Grapde do Sul, que ainda hoü
ftgnra nos '>8 mil e tu.nto~ contos,<~ qtte, teem temletl tii'vers9s .trooho$ .. dos. estatuios, aca-
tle üLzí!r face os 52.-rn~l do activo. bando,_com. o 1•eg~m~n cop.dell)n'\do do quin-

O Stt. lhttnosA LmA-Logo j~1 diminue o 
actiYo disponivel. 

0 Sl'.. BARBOSA JJii\IA dt1 nrn•:tpa.rte. qneflllto, P~l'tl entr~r. om ·um. perlodo de 
o s H •. CALOGER.AS _ v. Ex. não s fl ret~ri.u. com})) eta e an1:pla :p ubliaidado e de flscali~a

ahi s1não ú conta. a1ltig11 .. Qli::tn-to .. á.:oo.rita ?li:o:iliten~iva. 
noYD. e á formaçiio ·do ca.pit.a~ do novo Banco O S!1,.B~l!OS11; LI"!A. df~ um a.parte. 
eu c!J,egn.roi tambem <\ esto po~to. . _ ·, ! . O 8n .. ÇJAl;~G)'iRA_S-Si~m, e cUjo vicio orí-
~ SR. BARBOSA Lu.~A- Y.. Ex~ ?<5S2l1J nao; ,gl~\t~·. hOJe t?.dos_s~b~mos, graças a essa P.lL· 

esta rl? ~1.ccordo com u;-; ap1•ecvl.çoos da, trwttca ])ublt'caçao'fill'ta pelo Sx>; Di·. Gustbtlio 
Com mtssao. ile Má.galhã'e~ n5.o ertt a tntervenç•ão <lo Go-
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vm•no, e ~im a. propt•ia- organiza.r;ão viciosa 
rlo b<o.uco, em que se nio· tizer;t o expu1•go 
das ,tema.~ias e irregulatl'id<ulcs dos dons, 
iMtitutos rtue o prccederu,·,·:l. 

P11m dimi.nnir ainda essa ingerencia. go
vernt\mental, JlOlo novo pt•o;i~•cto, não ,;a dell 
ao ropt·esontante ollleht l étbso!nto di reito ele 
'Veto, corno existia. nos es&atuto~ ·~ntigos : as 
r csoluçõés ser:io t oma1ht:5, contaclos os votos 
t.Ko sómcntc, sem r~~ta p;·~cnünoucia. q;na 
lurr-ht par<~ o GoYCl'Ilo no 1'01-'imen anterior. 

Ni\o insisto, ~r . PJ·esidcnto, na questão de 
olm•a.ção de pt•ivilegio dn b;~nco. quo o nobt•c 
Deputado j;~ 1leehn ·oa t.et· ."lido n.mtL- questão 
ele dnvid:t tls momento e do equivoco seu . 

O S1L BARno~.\ Lni:\~Rcduzir-.~c de GO a.n-
nos :P.<~!';~ 3lJ ; não é~ · 

. 0 SR. BARBOSA Lm.~-N os te pontr) esta
mos de accordo. 

O sr~ . CA.LOGER,\ S - Não quero entrar 
agora nesl;e ex;tmn nnra.mente theo1•íco 
da qnest<io. Trata-se de um problema, niui 
.intore~>antc que em :1" diocussão sor'' no
vamente avonta.ilo, o a.o qual poderemos 
trazer elementos novos. Pode1·e•nos por 
exemplo tt•azor a no~sa verda.dciru. t1·a.di
(litO bl·;tzitei ra;, iuclu sivn o ex~~me histor ico 
dtt lol dõ i888, essencialmentu transitoria 
c.'?mo ~eclrwei em aparte ao nobt'tl Deputi!.do: 
lustorm e~ut q uc cbovc ser cont<t1La m;~ís oor 
m iudil pa.ra "" conhecet·em uxacttml-'JI!tc' as 
.opinil'\e~ do~ tlll(erontes economista'! c e~ta
dist.a.~ !j lln inbm·,·i roll':l.lll em sua clabot•açã.o. 

O SR. BA'll.no~A LDtA-Isto couka <t ~ nosstt:s 
O Stt. CALOC<Jtn:c\.<:- S im, ><Cltila:u. :tt•a.tlicções. 
Ag:"ra outra obscrv-ac:ãll> tilit<o pel0 :ualrre · 

D t d O SR." CAL<•lill:lt.u;-l!:mlim esta discus.são e pu '~ o. . ·fi d' d Alludiu· S. };x. á. í n~:.'únveniencia ha.vida · 03. a Ull a. par-a tumpo mM~ opportuoo. 
em solver em c1md:1 1los estatutos, o magno O SR. BARHoS.\ LIMA-Nó> tomos as dnás 
-problema d 11 emissão. o ter-se a.uopt.a.do o :correntes. 
typo do mouopolio _mnissol', contral'ia.mente : , . , .. 1,,. , _ , , . 
:\o s1·stenm que mut\os dü!'endem: a plurali-~ - . O SR. C;\LOG!> ItA~.-_., 11ma da, dnetgen
rla.do . •ctas llou_tnnarias a lf UO allndí no meu pri-

Sr . Prosilleaie, ::<om embargo~ do muito _meLl'() dt~cm·so. . 
respeito que t l'ibuto âs c?piuÚíes ~tdven::~. ~ . Veji~ _v . .J:;~. a. g- r •twle va.utrtgetH Ll ll uma. 
occon•e lembr·ar ~ue uqt~'- pr~_crmm~o~ t ao, -.~lt sc~t~S(\0. r mt~·· como <;{tá. scnclo esh, Ct>m 
»ómeut e r epmdnr.ll', 1m dt,;cllS ::w h<J:Vlda atú .tntetr.t .oilltPCe::uLa,,lo 11 JL~ur;~ entre L!ous lw
ll.gor:1 , o exam(~ rlo 1t:1l velho prohlom<~ quo :meu,: do~t\ Ü\, eomo Gtl e o tllustrc Deputa
a til !lo.je de.>:1fl:.t o eugenl10 dlY.l ccononüstn.s : .d.n pelo H:tc> Grauclc do Sul. o com() aos pou
~ahcr si ~t emis~ã.o do pa.]Jcl-momlo. inconvor· co~ '' :.tcco_t· t.lu_~o OStilbelece entre n cis, :1pez<ú' 
tlvol ü um udo de Qoverrw ou simple.;; tlo mo11_ch~cnL'S" ser 11ma. long:1 e ílLst!diosa. 
:\ct.o !.lc commet·c io. .rd'u taçM tla~ úl'itica :~vent.ada.s neste recinto. 

o men uoilm coUog<L, o St·. D:;vid Co.m- : o StL J;,vrwos>~. LIMA- E' um m~tlvo de 
pist:L, .Jccltwou ctt.tn om :1" discus;n.o JtOY:l.- ;pmzeL' P<\r:1 mim. 
monto rliscutil'hL a qul!><tií.o c S. l•:x .• nfio 
prtlcisa. do meu !'t·a.co :utxilio. Niio antf'.ci- O !:>H. ÜAI.O<lf.:l ~:\S-Ht1. um poli to. o:ttt'B-' 
pitt•oi, portanto, c mo limito ~~ ,1it.m· : soa :t:~nto, IJ.llll .' l~vo h.:mhra.l' iL ~a maL-a, quu é :1 
"[lelo monot)()lio· emissor. a.llegnça.o te• tu. rlc, em v1rt ndo ol:t 11ova. 

:ami.,slí.o, llO•ler'-so !'caht•il' no 13ra:t.il a or;~-
0 Slt. HA.mlns,\ LmA- V· K'\ · uusto ponto :das indomni~ttl'õng. T1~l coneoito vae com

Ilão ustá do :1cc•n'do com o seu au tor predi- :pleta.moute coutm 0 que sahémos· do no;;.~o 
Ice to Stn.nley- ,Jt·von.s. !Pn.ssarlo rr..coote, onde as inclanio i:mç-Õ(>.& re

I) SR. CALOC>}atA.S - .W um tl~·mcu~ a11to- :su li;<tra.m sórnente dlL pluralidade das emtf"- . 
res predilectos; mas súmcnte o meocionei a·'lsõcs mt,lis tar rlc encampacla.s pelo Ha.nco da. 
V. Ex. no. part{; rolativn. l\O gold~poirrt . jllopubltca o·, ttnalmonte, pelo Governo, 

0 ~:iR. BAIWOSA Ll~(A - Neste pontn níli> Í 0 SR. BARDOS,\ LIMA dá um npttrtc. 
ost:rto de accol'rlo os a u to1·es. · · J o s ' dL c,u,o..-:ElL~s - Para q_ue se nii.o pos-

O Sa. CAr.ora:HAs-Y. E:.. poderia dtar om. sam dar inconvumentes n:1 omissã.o, e para. 
abono de snn OIJiuiiT.o lllllitos 011tru~ ;m~o- loBl'Cl\~-a d~~ ueces~a.rias gar-a.rtti~s, ~.obre 
1'0~, todos O$ da .cseola.lihcl'al i'ranccz[t, rlef>fle 1tullo 1-~to nus sGt'ümo~ chamad·as' a la"i<llti.1'·. 
Lcon Stty, CoarccUo-Scneuil, Neymru·clc etc, 11•] o ~rivilel)'iO concedido a.o fn:turo Ba.~1co dó 

~ka~11, nestes estatuto$,- só se tornará. oJl'o-
0 Sa • DAunr:>S.II. .Lt~IA.. (lá. um <\parte. ~tivo depois de ol'g<misadu. a. leri.~I<wã.o 
O SR. CALOC~ImAs - Conlhsso atf nobvo De:- pompl~tu. sobre o problema emissor.

putado que não j ulgo do vu.lor · tla-, cit.ações' ~ );'esta oemt:.Hlo, qna.udo formo.~ cht\rnud:os 
pela•sua maiet•' ott mertOI" nn~iguidaüc, e tll- ftrn~a.r tn.cs ba,.«cs esti\helecel•em~ todG.~ as 
~im por .seu mt-t·ito intriasoco. garant ía.s. 
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O Sn. BARDos,\ Lm.'>.- Não acredito que 
e.:tcjamos vIvos. 

O Sn. CM.oo~;rtAS - O nobre Deputado é 
máis velho do que cu, ma~ fiwo votos e julgo 
:pos.~ivel que <tté l:i estejamos vivos c siLo~. 

0 SR. flAJtBOZA L!ll.>,.- Nern assim. 
o SR CA.LOGERAS - Do t udo isto, dis;c o 

DepLii1tllo, decorr e o •lever de aon.!ysa.r o 
que é o l:l ttnco da Repuhlica. Pcr[cit<\mento. 

Qual é , entreta.nt.o, ~~ sittmção do Go\·e rno 
noBa.nco dQ. Repnhiic~o r Foi n ;n gestm· tlc fa
zenda alheia, po•· ni:Lll!ht o, do nattu•oz;L es
necia.l. conferido pelos propt•ios accionistas 
nm cumprimento da lei de 1900. 

0 SR. CALOGERAS ~ Slto realmente muito 
discutidas a. validade e :t 1noralidade des.~a. 
clausula, mas clla exista, liyromc ntc cou
t~>act:l.da por quem tinh:t cetp'l.cida.de juri
dlCa para tanto, o foi de :~.c:.~ôr:lo com ello. 
que o Governo agiu. 

Ha, eotrctanto, uma. cous<1 muito snperiol' 
a. todas a.s ct:msulas 1lo coJJtrn.ct~ : é ,\ Jnora
lid~de de ca.da um. O Gonmo que uí:i() era 
o brrgado a pt'C$hl' cont:~s :103 !ICCionista.~. 
pr•cst.ou-a.s, no emt.anto, intclt·;~s c cu;n
pletas. 

I~ não sou eu quem o d i7., siío <t~ ac:ta.s da 
O.S.'lern bléa. geral dos a~ionista.s .. , 

O SR. BARBOSA LmA-l~m l'Cl:J.ç~o !i conta 
nova.?-:\. intervcn<:âo tlo •>overno não foi cxpon

tanea. Longo dL'SSV, eli<L !'vi a.r<leut.'!Jueote 
llolicita.da.. 0 SR. CALOGEHAS - ;.;lU l'<!laQii.O á conta 

Eu não í'<!.zia parte da Camara nessa. óc- anti~a.. Esg.ueei-me de dizer ([Ue todas esta.s 
casião; mas todos n.quelles que foram constdcra.çoes referem-se á conto. anti"'a. 
Deputados na lep:isla.tura. pa.ssa.da. se lem- unica. onde estlio capitaL'S elos a.cclouista.s~ ' 
bra.m da. intensidade do podido c da l ucta q_ua.nto á conta nova oa ca.pitacs que ahi 
que foi preciso travar pn.ra. se reatarem I'.St.~ em p:yro, fora.m ftlrnooidos, como é 
essas relações qne a nncr~ia. do ~r. M<n'- sabtdo, pelo Governo pot• ordem do Con-
tinha tinha. procurado cot·t~tr do voz. gresso. 

O Stt. BA!uloz .. l. LmA- Quet·iam m :üs, _o f>l t_; RAR RO&t .Lna- Pur signa.l qnc 
queriam a. volta à lei ue l ::li5. mw osta.o hem claBtficadoa. 

O SR. CALOGERA8 - E' e~aoto, o não ~e foz O SR. CAf.OGERAS- Constam : da eonta 
tudo quanto l'oi podido cntiío. , corrente com o 'fllesottro, 17.634: OO()i;; lhL 

:\. C.mna.ra. &1.bc quo ni'í.o sou jurist.1., só- conta cm•r•cnta co;n llt•o.zo tlm, W. llOO:UoO.~. 
mente podando discutil' csto lado d:t <[UCS· e da. conta de cambiacii, .C l .000.000. · 
t.ã.o sob o seu a.~]lecto de sonso commnm · n ·sn. RARBO~A L nu- L:i. nno 1);;1;;1 como 
:\las, j:i. sn me disse quu o üil·elto nii.o e nw.b est:L tHl. conta. a.n'ti!!a.. 
do quo o bom :scuso codHica<lo, o isto mo ~ 
~nimu. :~ l>t'osegull' um minha. an;Liy~;c. O SR. q.u.omm.t~ -· Xiío, ovitlc11temeute ! 

o facto é q<ta os accionist a. ; que solicita.- porque sa.o cou·:a. -; totltlmcntc di\'Cl'sa.~ o 
va.m !l. in tet•von<:.ão do GovuJ'Il'l -para. suspon- admit~n. a. tê o repu.t'O do noi.Jrc Dcput:ulo . ' 
uer em p:u•to a :LppHcncã.o rio. !oi commun1 O l;rtlvet·Hu pulo J;lt'Ojcc~o tln csta.tut.vs, 
sobro socie<ludos anonymas, qn~ podiam :tt!i \l:! . prostu.mtsttt , elo cmpresl;ntlrll' \b \li· 
mlldlu:L especial p:tJ•:t pa.ga.monto do sotts nlunl'o que a.ctaatmnnte ti, so tt'I\Jts [i>l•m:u•:.i. 
C1'cdo1-e.q, estes lll0$JUD>l accionlsta.'l não 110- em accionista c a. rn<tior pu-to ciJ valO L' de 
diam pl'<Jtoll<.l.er que n Oovorno e.stívc;:so suir sua.s acções é represent.adu. pcl:~ conta nova., 
mettido a umu. llscallr.açã.G contint1a. c tci- Ahim dlls 20 •;. com quopolt~ lei das socie
mosa. no lmnco, obri~a.nclo-o a •~miucluda.~ cln.tlo> anonyma.s é obrigado a. ontrM' em di
presta(;ão da contilB não direi ~Omente ind.is· Jihcit·o na import;mcia. do 4.'>00:0001$, o ros
crotas, como ít'l'ita.ntc.~. ta.nte El<ll"J. lo!'llecido pela conta. u;n·a. om 

O Slt. BAn.oosA Lm.-1. - Nesse ]Jonto V. l~x . bans, a.çções e direitos. · 
tom razão. A intcl'vcnção a. to<lo o ins1;ante Nõ.o u tot.alid !,de t.lolle>-notem be m; só-
podia. ~c r indiscreta., mM ao mono!> uma voz ment e ;~ p::u•t!l ncc .lS mri.r.t Jl'tra. eoJm)lcta.r '~ 

entt•ada. total de sua..:; a.c1;o,õo·~. •· por a.noo .•. 
O SR.. CAt.OGElU.s -Concordo corn V. F.x . O Stt. BA!~no.>.o\ LDL\ - ){esmo P<>l'Q.ua a. 

neate ponto, c ,já me pl':muacíci sobre olle out:a tom do set•vir }l:~r:t 11s b:Hün•:<\ <;"õos :to~ 
no mou primeiro discurso. Os prr)pt•ios :\ceio . <tccwnista.s da. Cll.rtci r a. a.nf.lga. 
onistas, como é sabido, tinham pJla clausula O Stt. CAw:;mn..o~.s-~ãD scn hor. 
;)• do a.ccor.:lo do 16 ue outnbN do l B~ pro- 0 SR. BAROOSA LmA-Pois ahi di:t. isto: o 
sctnrlldo de seu direito de IISC<Ili~~r. e de Govcr·no proJUel.w como ertu lh~t i va cJmpen
l'ecla.ma.r por qu!l.osquer prl\iuizos havido~ sa~io nos lucl'.J~ d·~ conb no1".1 i<to lltptillo 
na. liquidação da. conta antig:1. I e aquillo ou~ro. ' ' 

0 S&. BARBOSA LnrA- l~ssa cla.usul.a. é 0 SR. CALOCIERAS-En estou f;llla udo no 
muito ataoa.da. por juristas do ma.lor valor ,J ca.pltal de 10,000:000$, e de um milhã-o de 
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conta dos no;sos exercícios financeiros está. cnccr 
mdo, porque :~inda nãt> houvcjulgameato 
sobre nenhum dellcs. 

libras esterlinn.s, c não nos 111cros da 
nov<~. dos q un.cs sahirii a bonificação. 

Es>as a.cçõc~ do Thesouro, a.lêm dos 
4.500:000.;~de cnira<la inici;ü de 2lJ •;., terão 
eomo entrada complementar o valor dessa 
cont;~ 11ova. tlcduzitlos do.~ lucros o;; 2.50(}:0008 
q no vão ser .da.<lo~ P<Lm bonificar as acçõcs do~ 
actu:teg accionista8 do B<tnco da Republica. 
Da <LYaliação t'eit.1. desse acervo pelos novos 
<weionista~. o que ~obr;~r do neccs8ario para 
complota1· a quotH. do Gove1•no scrâ re
ombo1s<tdo <LO Thosouro ou iica.rú. em conta 
cOl'rEmte 110 noYO b<tnco, confo1•me mais con· 
v ler ll.OS interesse.~ publicas. 

Opportunmncntc, direi a. V. Ex. por que 
~c í'er. a knifieaçiio aos accioliistas. . 

Era., portanto, indispenrovcl que na fol'
nta~i<> de>:~l) c:•.pit.:ll COITI qne () GOYCl'D<I 

oll~ra pam o noYO in~iituto, os inteJ•essa<los 
q uc sito o; aeci•>n i;;tn cHlrHlovo b:tnco ti v c~ em 
mcics de fiscaliz<t\' o >a.lor dn~se:: titlll• J~, cl~ 
·iCito~ c Lliuheirn e.uul qnc o Governo con
trlhuc. ;.;• isto prooi~<~mentc o que lll<o1Hl:1 o 
pl'Qjecto üe e.~taintus, quando o:n uma de 
suas cht:tsula~. no ~w·t. 4•, § ~" diz : t·:stu. 
c·unta. JWV<l ·'Cll'(l compntad~L <mon!i.H·:ne o 
v:clor vct'itimtdo pda llil'cctori:L do novo 
hanco, com a ppl'Jr<l.(;ün do conselho lbc;t.l». 

I ;to é, com ti iuwrvcaçií.o de tollo~ os i\C· 
e'onigta .. ~ üo noyu hanco. 

M<t~ dirií S. ~~;x., e cnm tmla ra1.ão, não 
~ão 8(mwute o,; JWVO$ aceionistas os intot•
c;;sauo.-;; a nu,:, qno 11\a.ndu.mos quo o~sn di
nbcil'u los~o l;i, •ll•pJ~it::t.do, de vom ~o r pl'C· 
;;t<Lua.o:; as c:mttiS. LJ doLl'u.da.mento <lo l-OlHO., 
:potlil-as, p.!l'ljtW os'o dinheiro ni'í.o ,1 w.•ssc•, t'• 
do~ contl'ilJuiJlfr:,, 

Tem l'<w,;'io V. Ex. r•; essas contt~s serão 
IH'üStfL<hts. Pos~o dnr tt prova iTHn\IJLliatn 
pol'que t<~l llXigcncia. o,;ttl na. propri:t lei 1[\lll 
c~tamo~ oh!;nt·an•lo. 

(J SH. liAHDoS.\ LD!A-Eu, u:mw ostotL li:~ 
10 ;.LiliF•s no P<tl'lamonttJ, ;~intl<L nfw l"i conhts 
ywc,t:.l.tlu.s. 

0 S!t. CAI.Om;JtAS - E' lll'Cciso cntiíil ac
t.:l'e<L:;•IJt.i~t· : por dcsid.ia du. GJmtnissfio de 
OunhL$. O; !Jalanç•osdos oxm•<,icios passado.> 
fura.m n.In·esent:t.dos n a.té hoje ;t Commissão 
lle Contas não se pronunciou ~obre olles, como 
ora do seu dever elemcnt;u·. 

Antes da rerorrna regimental .iá. cxistí1~ a 
Gummbsão de Pensões a Conta>, cu,ja missão 
era. !I IUUSffi<t. 

0 SR, BARBOSA LiMA Ú<í, UJU aparte. 

O SR. CALoGl,~RAs-E' o caso do pCt:ntlet-me. 
Cumt> Congl'Os~o, todos nó~ tomos a. culpa. 

O Slt. I.IARDO~.\ LDIA dá um apa.r;e, 
O SR. C.u.oo~:RAS - E11 ta.mlmm s!lnrpro 

rcula.mei, W \'Ol'darle ínconcusst~ que nenhum 

O Sn. BRicw l?!uJo-E qna.mlo haYerá'! 

O ~!t. CALOl'F.IU~....,. Quando a Commísc1o 
de Çonbs quizcr c•tmprir o seu ,[eycr. 

0 SR. BRICIO Frr.no-1' quando cll<t 'JHC

rel"à?. 
O Stt. CALOL·<ErtAs-Re.,pondorci a. V. E~ .. 

como co~t.uma. fa.mt-o o Sr. Presidente d1t 
Casa: a. Com missão est<1 ouv inclo a V. Ex. ; 
ella tomará smt ptll'g-unt<t rr;1 devid<t consi
dera.ção. 

Mas, como cu uiúi.L, em virtude dll cum
primento di3Ste accÔl'tlo, o t.Toverno V<<C ser· 
obt·ig,vlu a a.l.ll'il· et'P.tlito~. pel J mono.~ no 
\':llor •lc 4 .5:JU:O'IDS. n<t ~na ontra<h i:!idal ; 
pa1'a o 'llle lli:;piíe o [ut .. 2" u:.L lei : 

<< .1•:' o Poüt;l' l·:xoeai.il'o autoriz<Ltlil a :th:-ir 
o~~ creditr:s ncvns~~ilJl'i· rs p;J .. va. a. C~Ct;U{'io do:~!ta. 
loi. » · 

Ora, tao~ ;J,ct.o~ te;·ã.J ele v'Íl' a.o conheci
mento tl'l Congt·e~su o o~t J pollut'<i instituir a 
respeito~. nw.i~ amgln. o r·.omplet.a devas,:! .. 

0 St:. 1 lARilD~.\ L\)L\ --V. Ex. P'.>ili•r:i. 
.ti-.m•-nw qll<Ü o prazo tplB co~tttnm mOttia t· 
nnt ••n nma. :mbrimçi'Lo <lo <lH~pcr.a e <t re
mos~:\ cb ht~o bnr;o ~to Cougre~~o '! 

O Slt. .c.u.oul·:lus-.1:< s~i on..!c o u,Jin·e 
Doputadl) qnm· clwg:tr. 

A ro>~post:t :~u <J'LLJ>Ü to 1p1n V. Ex. <tc:~t~t. üe 
j()l'llll!Ífll' ~IH' ia ;t ~úgltintn: ii ~0<1.-~C it YCl'ifi· 
ca,t,•:"üJ i llltimi.li:1.b. 

N:"Lu é i~to mn:<mo '! 

O S11. HArtltO.<.\ Lnu-Smn Llm'itia .. 

O S1:. c.u.ocnm.\'- \!:t<, p:w:t n:L•' f:t~ol-:1. 
hrt rnoti v o~ <li L m:ds ; tl t;t punde t•nçfto. 

Nib t.[itul\l ~~:.menLe 11iwr que, ni'in oxis
t.iutlo iÜLlillt o rtOI'u banco, wí.o lm. inttJI·O~l:m 
ele a.uciurti~tn~ sol.n·e :J1 e~Ll't,cit·!t JUiYa. 

l~m primeil\l lDgnr. isto. 
l~m scgnnllo logu.t•, como o nobre JJopu

tauo niio ignom. o Br•nco dt\ itOtJilhlici' opera 
()Jn cambios, o cst;L llsc::lli7.;1Qfio, rcita. imme
diatitmcnto, lbrnecerb a, todos o; 011tro~ e~
ta.belucimolüos, que operam n:t mesma. G'Spo· 
cühliJu,,lo, elementos ca.plta.es sobl'O a~ opc
l'<t.çõos tlo Banco ,[;t Rcilllblim~ e impeuil'i:' 
complot:t.mentc <\ acçfLo tlollc. 

O Sn. BAnnosA. Lr:.rA clú. um ap.wto. 

O SR. CAr.oarm,As- M11~ ost:t c:wt.ail•tl ttn
tiga, est11 crut.cir11 do li'Lltidu.çl)~s. <[LlO ,; quo 
fopre~oata. r. llltol'csso do accionístu.~. 

Ora., ostos ,j;1 se pr•onuncht•:tm, I'UI!onlto
cenuo posítÍYi1lllCl1t.O I[IHl iULVCt'iil V'ltllta,gClll 
n J itcCO!'do pr,Jpost:J. 
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Pelo proprio lwiter, por eUcs escolhido, O Sr~ c.u.of:',EnA.<; - Não .at tribrio; digo 
a.eharã:o que convinha. ·a.cceita.r o accordo que t.n.L ct·~t.ica; podia. se fillar, .ligar-:>e a. 
com <~ bonitl.cação <1ue .solicita.t·am e <11te 0: i;;;to . 
Governo-concedem. · Dizem o~ economistas qni}, ao lado rh~ 

o sa. 13AliDOSA LntA-Pode coavir a.o :1c- v:a11tagens illéu.!ecula.v.ei~. a liJS1lOl\ulaçli.o _.tam-
. - h 1Jem .t~a~ n.lgbtnS incon;v:enien-tes, po1• oxagr.-

Clonista., ma.~ nao !J.o·T o.~ouro · 1·ar a~ tendencias n,nteriormen.t.o existoutos. 
OS1~. CAJ.rJG!êRAs - Ahi, na contu. antiga, A espeeulaç:ão t<mte ]')Ode se~· teita. no 

()St(t o intcL·osse do~ a.ccioníst.as. mercado a })l'a-zo como n& mercado it 1rista, e 
O Srt. HAlWOSALniA-Jó: o;; do Tllesouro. é exercida. inrHlfercntemente sol>r c tod:.1s a.~ 
O Stt. C.\LOGERAs-Qua.os os· intoresses do e»Jlecie> Llo mer·c<&úor-i a.~. sobre 11 niUerla, iu-

Tbesour-v na. conta; a.ntiga. ~ clu8ive. 
J<~ entíío exaetn.mente nos :pa.i:-.e.•, como o 

tl Sn. 1\,\RROSA LniA-Aque[lc.o;s que reso.l- nosso, que tcem a praga-d:~ moeúa. incon-ver
tarn úe tel' stuo o Thcsouro oht•!gado ~ ch-a- sivel, a.s ~ari<~ç,;5es de -preço sãJi> mui.to mttio
mar l.Jil.l'tt c~ responsabHiciaúe da Naç;.~o os re . .;, po1• c<~-u~a· <lo elemeu1;g fi.rluciario que se 
35.000 <:ontos de inscripçõe,. ach<t liga do :í ml>tnl'ez<t do meio c:ir-

0 S~t. CAI/)<.a;:HAs-Entilo V . . !•:.-.. me obriga culantn · 
a. volt;u· uo uonto inicial. E1n touo.,: p;; ca>os , entretanto, como dis-

Pensei cp1ê, n:J. ultima scssli.o, ao (liscutir tinguÍl' a.~ ept~l'i~I}Õ,~g <le commercio legitimo. 
este ~tssumpto. tivesse (lcixado compJctK1.- a especulaçü..o licita, do simplos jogo? 
mente cla.t·o o mo,ivo pelo q11a.l a liquí<ln.ç~o Só não digo que <1 impo,srvel. por~1ue tal-
não se le:r. bruscu, repentinamente... vez lLa.ja. a lguns casos especia.cs em l!UC <~ 

distincçã.o pos.,;;~ aer leit~L; ma.~ é •tnasi im· 
O SR.. R\RDOSA LIMA-Al i:is, intelir.monte ]JOSSivel, em gc:·a.l. . 

fez-se muito bt·usca no primeiro anuo, em 
que se tocou rogo em muita coisa. UM Srt. fh::rtrr~no- Pelo mello~, mui tu~ 

meios temos eJ.nprogado, e :;em result<~do. 
O Sa. c.~LOGERAS-E' isto mosmo : 6 o mo-

tivo pelo qualnKo se podiam lir1ui.d<~l' 11ssim O Srt. CAT.OtlERAS -Não ~omos nós os uni
todos os outros valvr-es, sob l>Cn<L ao tam!Jem cos; .~ii.o tod<)S IJ8 pa.i~es do mundu, e pur este 
vcoJel-os em cou1li~:õcs muito inferiores motivo: o quo ~cpnr<t <t oporaçlo lioita ilo 
:iqHillo que pocli<tm representar, si conveni- sim]Jles jogo-(:, mna. rlnP.stão de intenç.i.ío; e 
ent emente fei t.;.~ <t alirmn.çãu. gl'<t, por·tanto, como a.verign:.tl-<1 ~ 
um exemplo <\ nfw segnir . Uc !'t~cto,. ].)<ll'<L o • ca.~os lmtí:; gr osseiros de 

Si o nobre Depnbrlo pnl'mittc, cu t.>ont i- simples <tpost.a -l~a.mbill.t, e~istem meios diJ~ 
nua.rct na snr!c de ousnrva.çiies qtte venlw ex- 1\wenciador e:::. tn<tis ou menos ::rossciro~ 
ponrlo e pedirei licon•:a par:• rcpor t<tr-nw. t:tmbem ; o () l)Or isso q•tc em :.reral torlos 
quanto íLS ins(:l'iiJ<:Õf'~"~· <L f.rtdo ~1unnto rl<~ixei os no!!sos b:\ttoos qne opor<tm em cambfn 
clit.o. 11trm•ecem llllit~ ta.xu.s, uma para <1:> oper·a-

çõos Jngi1:imas, que siio eonhecidas como 
O SJ·: .• HAtwo~A LntA-N1í.o quero cortar taos, o onl.ra 11aru. as opera.ç.ües qui! vis<J.m 

o l!u das CIIJt~irlnt•:tr;õo.~ rle V. ,•:x. t"flo sórn.~ntc a~ <tpost(Ls. 
O Sn .. C.\r,nor·:~:,\s- Niíu: oll.•~~ m<Lis ou Isto no~ (<:~~o:; nutiscommun~. l\m <~b<>olntv. 

mcn<>s ~c on-&r·clu.r;n.m e o~ 11pl\rt.ea de V. !-;,,, porém, a mo3rn<~ oper<tc:.fir.\ r:om u mesmo 
nã.CJ mo rle.~viam. u.specto, tn.nto lJ<jd_•.J corresponder orn um 

A crit!c;~ lfUC o DObro Deputu.do j(L H~r. . e ca..<;o a. uum OllBl'n{:ã.o l.icit:L, eomo om ont,ro 
(lU C julguei ver r cuova.Ua., so1Jre a impossibi- <L lLm•\ sil111Jlr.s mu.nolmL de jo~o. 
·Iida!le de jugular o jogo, 1iliar-se-hia. a. uma. N:'1.0 haverá. moio cic- rm!tl•ingir i;;to ?, 
ou\ra icléa. muito comrnum, e que n. mim me Impedir em absoluto ú matcr·íalmentc 
p:.vreco um verdadeiro prcoonceito: J·otire-me impo:ssivcJ, ,j.1. tii'O ooca.siãv do dizel--o o de 
a.o eno VLllgar de achar tJUO a. e>-pccul:J.çã.o é repetir U.o <~rcúrrlo com. t~los •>~ cconomistt\s. 
-sempre um mal. Sobre o ouro, como soln•e todas :.~-s tlcma.is 

Longo tlbso. Não quero ent l'a.r o.qui na. merc:\dorias, a. e.:;pecul~ão se f~z :1 pt•ar.o 
longn. rljscussão do influxo (ta cspocu!ltção como á vi~t;i . · 
no moL•caclo do todos os gcner·os ; maa posso 0 SR. B"-RilOSA. LIMA-Dá Iicenca ~ Quem 
resumir em uutts palavras o q ne sobro o M-
snmpto ditem os econornístas e não me tíl'al' Ulll(.L. conclusão tla obsex•vacf~o ilnpol'
rccordo assim de mOJUilnto de nenhum que tanti.iSima <lllC a.cu.ba dt~ ll~zer V. 1!:~. Sobl·o 

, · o ouro, sobl'O a. moeda, como sobrll outr:1. 
·o con.r-.trle. •• q_ttnlquer mercadoria., iato se pódo da.r, não 

O 81~. BAlUIOSA Lr~rA- V. Bx. não me at- •l? Assim, si ·acceitarmos· esseo:tpodl~ntc, 
tr_lbllG esse preconceito a que alludlu, nã.o ~ ~ es.se processo que abí est..'\, de regultU· o &J. 
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I tado a c.ipocula~•ão que se faz sobt•e a. taxa ca.hissc, ha. ponco:> di<~.-;, de lo c t<tOto 
mocd;L, ter,) mos ·mna.nl1ã .de fa zer a. mesma. ,. 15 l /2 1 
cutisa em eela.ção ao café, iL borra.clH\, etc . ,, Alti, p(,Jrmittam-me:.os que :1taco.m •> IJl'O
~onfol·nH~ projectos que já. e:tistcm . . . jecto que, •~ m eti turno, J·e~kl.bolec;:t um;c 

O SR. C.u,ot.JmA.s- ·0 nos><> accot•docon- qu_e$tão. dc JU.Ct.o . . . . . · 
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· · tinth\ em muit·os poiJ.tm, 00 'Ltte v~jo; ignoro; . r'l,m YU'tll!le rl;L m:Jlhorw. pnstt tv:t das cou-
e ittt•otn.nto, si J?Ol'riia.ne~e o :mesmo nas con- !hçoe:s gei~J.es cconomwa.~ c ltn:'rrcen· .. ~s <tv 
cln,;ões que vón t.ircLr de tiles prilmis<a.s. . )3ra~.ll _:- ~~o. cotlc~Jto rtt.u: .. t!lle cst<t mere~~;~nd" 

t•:ITcctiva.mente, o resnlt.a.do seL•ia ·e:;tc a; uas P1•t.<iil.S c,t,r,tngen a,. · · 
que alludc o nobre peputa.do; si o · Hstado O S!{, l:lARno~A Lr:u.\ - MetllOI'ia po,;iLiv:• 
pódc intervir· ·na qneatão ·de l'egnlar o cam- uas condiç(x~s econ :)mit.:a .. ~ do. pa,i~ . nãu 
bio por e'stt fúriü11, é fnacção suu. normal ttpoi:~do. 
regularizar o mm•ca(lo dos outros generos, o S!t. ANI~•o u~: Am>,;:u-~!•L•; v. ~<; :, , não 
e d'ahl esses ]ll~jeeto~; pseudo-econonlicos tle nega que ,~ confiança ü u ;11 fac lm·, " lp ti.l c!la. 
v;\lori~açã.o. que .andam pela .. ~ commissões exi<,-te rela th ·a.mentc ao Brazil. 
p:trla.mentares, contL>a. og r1na.es sempre votei 
•3 contiau<J.rei a votar. 

'Mas qua l a sol uçrto effectiva, 3eicnt.ifict~ . 
de J'c.;uJtados praticos p :wa dílllinui1· o jogo ·? 
1•;', tanto quM\to possível , evii:al' o nlemento 
:fiduciarío da moeda, ô rcsta.bel•~cot' , tttnto· 

~ qaanto possível, a etJui v:~loncíu. <l.o viLlnr d.o 
~ signal monetario em cir <.atltl.çãtJ, c<.•m o da 
mo~ la propr iamcutc dl t a , que é v OUl'O; ist<) 
cê, .~ a.press;L\' lt voltu. ;i eil•cnlaçõ.o mebl
lic.c. 

Nl·:ste per indo do tra.nsi<)ão, porém, em r1ue 
nos achamo~, o reme1lio ú... · 

() &'R. HArtnOSA LmA- 8' fúr j uizo . 
O SR . CAT~OG."RAS- . • • cvülen tom:rmtr., (: 

ter .it tiw c fazer outra <':on,a, (',~~er 11 ue o 
appa.r e lho hanctn io que po:;suimo~, c rFHl 
opera em c ;~mb\o, tenha. como nli$Si:í.o nnica 

< qua.rrto a camblos e tanto quanto t•o.;~i vcl, eel'
e<)<U' "jogou n(t, .. pa.rtc t t~ngh·el da nspoou!ttç.ã.tJ. 

(~;" 0 ::>1<. i>Alt'BOSA· LlMA-E' lmpt!S.~ivel .!sl;o tl 
.:.~ como a. po lic.i;\ a. e;~b;n r:om o j ogo cl;L r olettt. 
'~ 0 Slt. CALOGt.:H.AS- V. llx. vm•;< C[lW é ])O~ 
V ~ivel, nt\t) sô 'PUl'([I!Q u~ J'acL!!!$ u tlcmonstr<~lll, 
~4 corn o porque e~tií.o e.~~u.~ oPCl'iW<íes contt•;tli-
1: 7~1.<1<~~ 0111 mn ntunero limil;ad() tio mãos. O 
" •tno impedo :\ a.cçã.u < l ;~ policiu. no c<t..<;O tlu j.)go 

OSJ.t . BA ltBO~.\ LDn - .'<ão sei ;i ' ' eon
fia.nça. ott tle"ejo de cmpre;ta.~ ·no.~ cl. i.nlwiro 
por tt •:!} pt·oce.~sn cpte estou deplo!'i.~ ! ;do tle 
<~n temrw. 

Aiü osti.l o l'~ ·;ypto . ( Ttnr.:~\.jn- s e. V'J.!t·u:: 
apm·tes.) 

O S!t. UAJ.Ot!Eit.\s-Em vit•tndc lles':':t illclhu
r ia, q uu uão p::~:;:;o pl-. lvar porq uc nft.o t~n h o 
t cl'npo·pam istoa.gora , canali7.a1·a.m-s.:: p;~ra. o 
tk;~zil capi ta.e., uo valor· 1lc :n:Li~ de l41tlilh,jcs 
eôter·lino;; . . Era mttara l que e>t!l no;.3:~ <:lxum·
ta.;;fio de titnlos ;-.~!)t·o~euta~;;c l.tlll<L me!:1il ~'ÜI. 
t:J.mbem cr e.:;ccnw n;~ t<J.x;~~ camhhlll~. c 
as;;i:n fui que, pouco " pouco, ilc]XJiS rlc t e
rem [)ernumecido . lon~·) tomp:> 1w. c<J.;a üc 
u d., for:~m s nhín'r" a.t(, elw::;::trccn <ttl nivet 
de 17, d. , c clcpoi~ " Hi 11 • • \ lli, p .:l'Üill. a es}le
cula{'.ãu cont.a.va 1:enov:.1· o qa c ~ncccdeu 
em \\)();), (jll: t;u[n (> i{:tiWO .l'C<:Obll'! O ··U'P
];ll'iliiC!lt:) ile ~· \);)0 , ():]1 1, u o~ llit llG,lô <),li l'ltO· 

geir o.,; p rovoc:wam "' :.1h>t, p.• <i.il'>t:~1 c: ,)l•w
tnt·t~ ;10 H;.~;nco d:\. lt: :·:Ja hlica. (~, tl c~pf.t i -: ~) obl·i
g-aram a liqnilla.t• J\;J. !H·n.c:~ c:om o f.ll'nj uiw 
quo conhcl<':e;no<. iw~t•~ v c~ rpti:~ul'<tm !:tr.er a 
me,m:~ I;,JtH:J .. 

Ih i!ltiJ II l av:Llie a. <omuw. de líbt·a~ c.li.ur
Jino:> t·c-pt'C.'3cn ta.d:J.S Lil.o 8ÚI110,ti. ~ nnt ::.!Jud;a.:-; 
ca.mbí:IOS, om ccrc t <i ' tt•,); millu'i:!C: . . eommum é :1 cli~per.<ão <lo vicio. 

P.ort;tnio, o papel do B~nco d cvm·i<~ snt·, :lfw ~ci >i o <nlc; ultJ 1riiu ib i exi!gCH·:.I<iu; 
•> qnc não fol lnfclízmente até l !JOIJ, com- m:u; <VHJ, lln t: .. :r,(), l!iwl:, nma eMnJmnlla. 
bater o abuso da especnla~:ã.o, a bnw qnc, é ibi·tií;.~im:., pa.r<L ":tlt;L, ú <:Oll8a .pw nfw •i 
pt•oeL~o Iombro.r a.q ui, tanto se pvdl! da.t• ru~ ignomd<l pelo mai~ morlosto 1lu~ r.:~nglir.s da. 
ea.mpanha. aHista. como na bil.ixista. (Aparte3. ) n oil,;:l PI'U.ÇiL. 

,. . A C:trnaru. Si.Lbc 0 que iem ~irlo fr.it.o pelo . QtJ<J,i o 11m dessa c.~pec lll il.l)ii.o ·1 Evirlontc
Hil.nco, e é ~ómcn~ a;gir rle !l!orl o it qtte ·:Js meu·te, lJl'OCIL' <L<' <'Jdberturn. Jl O J::1:1eo <l:1 

osclllações nã.o sejam multo grandes para. um· Ropublic:~. 
.. ado ou pal'a. outro da. curva. na.tura.l 'dos Ora, <lSte,· •lue <lopois que to111 ;t ~u'' car
'A :a.mbios, qual resulta pr opondoraateme r11;o toira de c;km bio ger•ida polu Dr. CLU'todio 
., .. c.h eompeu~·~oã.o 'intet•n1Úlional dos va.lOl'C.;. coellto nunc<l opllra ft úescobcdo, iri<J. for· 

o Sa. BAHBOSA r"D!A -St~.lvo esse taetor ;~ necemlo, ~i quízessc acompantw.r a. alta, di
lUe v. l~x. se r•cfel'iu e que ""t·t.urba. t t.Ldo. nltelro a tê . a;ttiugir o llivnl tla.s llísponi bi· 

"- lida.des q uc t ivesse no eo'tra.ngeiro. ~'olio 

/~ 

O Sn. CALOGER.AS-Atlrou-~c, entt•eta.nto, · i~to, contin11a.ndo a pr•ocuJ•;t., · si o bu.nco 
m M'g umento de facto CO[ltt•a. csstl mo<lo do nindn. 11Uizcs~c auxili:n• :~ ea.mpanha a.l· 
ensa1•: como não impediu ·o Banco que a. tist;~,, vof-se-hi~t clonl;t>o elo ponco tnmpo 
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n:~ sc-.:cu1utc situn~ã.o: com eontr:..ctos Ih·- . vonr,,ão ele pr.~~oa.l e;trauho na. gcrencf<1, 
m:tclo~ e oh!'ig•~do a li<tuiual-os pelo Jlreço ' p ct·<leu aquella. ca!;a sua. individua.lida.dc. 
impo~to :Pelo~ n~)le~nlatlot•e;:, snnllores da. JJo mesmo modo no Banco du. Re:publica a 
situn~Ko, n .i<~ cnt;'io l•[l.ixistn~ conYoncido.o:. ge~tão elo or.vcrno nno alterou a csseucia. do 

Pol'tanto, 0 pa]Jol ílo Banco cl:L Rc]Jllblica . in~titut.o que :z~-ra. ~om ca.pitaes pal1iculares; 
tOIIl:tlldO a dü·e(")iiu d;t b:\ix:t, não !oi mais c os raudo~ ticpo~ttados pelo Thc~ouro a.ht 
<lo qno 0 rcstab~lecimeoto dos r:ur~os le- ost1iu mn eouta correni.c especial, sl3gundo o 
vado~ n.o e~agero ))Cla cspcculacfio, e a ;sim t-c;::imt~n da loi de 1000 e a.ctos decorr entes 

:wtilil•i(J.lmcnte clova.dos do !li e pouco a clc~~\::amm·•~ om HJOO autorimu a nomeação 
l8Jl6»ce c J'mcçã.o . Foi >:implosmcoto uma 
o:pcra.çiio 1·ogulauor~t do mn;·c;Hlo.. . do cllrcctor~;:, quo a.~mi.nistra~scm o ba nco, 

pot· dclcga~·a.u de accto; ttstas. 
O S1·:. BAJt BOS!' LniA - t-:ntü:o, "'hi o banco , ·' . · · t' 

n::o P<idc evitar <> o~p~cu lt~ão 
1
? Tr;~t.(\-~c. porta.n.o: uc gern· ca.pna.cs par t-

cularcs. J'ítltamlo assim o r cquffiito funda-
O Sil.. CaLOGl::IH~ - :\ r.;p;:cula•:ão n ã o sn mentr~l uo ha.nco ele Jo:<>tado. 

evita, ln<:t.~-,;n contt·a. nUa., para pcrmittir se o mr.~mo lal·to se nota. no novo instituto 
tll'IJ1CI11 ta.:m3 ii!~Ol'des cum ~~ !;itu<LÇólo pt'Qjec ta.do. o Thesouro <Lhi figurará. como 
oxact<L cio mc!'cado. (AJlal·les.) · . accionista, com direitos e deveres 1gua.es aos 

T uo!o i~~o. cled:u•on n.inda o nuln·c D<lpll- de todos os ontros portn dorcs de accõe.~. 
im lo p:--lo Riu tir<tndc 1lo Su l, tudo isso Ncu!utm ca.r :,cteristico lm, porf.anto, a inàa. 
lllo~tl'a :::implo.-;mcJtto que !· p t·cc·iso co- <t.hi cla,so tn>o par·ticu i:Lr que é o b<t.nco do 
nhcco t· a funiln o B:1nco 11~\ Ropnhlica., o qnc g,b\tlo. 
é po . ._>inll porqno ~e i mía de um l•anco !le 
I·:::; tudo. O Sn. flM:HOS"- Ln(A-Jo:' uma questão do 

::ion!Joz·e.<, J•emOillOl'CIIlllS :l![liÍ o.qur Stl~l'C acftniçií.o. 
o a.$.>umpto dizem o~ trata1li:;tas . O Sr-:. C.u.oGJ:RM-~ias, n.got•a o Governo 

Cadtt 11111 ut•~ t~·po::< de lJanco rol'l'C~poude nntt·a uomo os domais :\ccioni~t<ts, c pelos 
:1 um dctcrminndo modo de l'ultccion:.\r, a mesmos tit ltlos e com :ts mesmtts obrigações 
nm:t. dctot•min<t.tht origem de c:tpitnl, a am 11110 t eem todos o~ demais. · 
clot.ermina.do genero de ne).!odos. 0 Sa . HAl:llO ·.\ LmA-Dc nomea.r dirc-

Tc moN os bauco~ intcit•nmentc li V>'C!:, ctore~. ,. 
t L,nlOs o::; b;mco, mixtrJS e t.emos os bancos 
c,ln !·:~ l ado, 1111n, n:t dr.fiuiçií.o de torlos os 
<Lutores, ~;1io :J.CjtHJl!cs quo opemm tão sô
mcn~o com dinheiro fornecido pelo F.síauo. 

Aliás, c&-e typo é mris;imo. 
O nobro Dopntaclo pelo Rio 1 ;ramle do Slll 

mcll!ot• do que eu sabe qne entre :1 Europ;~ , 
a. Americ<t do :-forte e as colonias 1\lli'Opéa.S 
n:L Afric:; c na. Asi<\ sü lia. duu::; h~meo~ de 
Est a.do propriamente ditos. 

0 SR.. BAHBOSA LmA-A m inha phrasc niio 
foi lJanco tlc Esüulo ; c n disse o l·~tado quo 
tom;L dinheiro de contl-ihuintcs . . . 

. O ~rt . CAr.o<:Jlt!AS~Ahi, Sr. Presidente, é 
que e~>t<í o eqniYoco do nobr e Deputado. 

O ~>ovorno - o ef'te é que é o ca.so - entra. 
com corto n umero tlc acçõe~. mas da.hi não 
lhe a<lvcm o ~ureitu de nomear os dons di
t•ectorcs, pr esidente do ha.nco c dircctor· da. 
ca.r toira do cambio. 

l•:s.-;a faculdade lhe é dt,da. por cansa da. 
natureza. especial, da. estructur a int ima 
das~<' banco, pot• gos:Lr de regimen pr iv ile
gia.do c, operando desde j (t em ca.mhios com 
supprlmento de fundos emprr~<;tados pelo 
Thnsonrn, de~tina-sc a ~cr o r egulador do 

O Stt. CM.om:ttAS - Esi:i. no seu d L;etll'ilO' mer endo, ntú quo venha. a. ter o monopolio 
ma.s n;Ltllml·:ncnt.c Hã.:> roi ])em ap<Lnha.do. emissor . J·:-;.~c typo cncontrmnos em c1uasi 
(Apar!e.s.) tocl o:; os pa.izcs de circu la.çlio srr, ou que 

Como dizia, s1'! existem dou~ bancos do~ :m p::ll'a isto tendem. 
natul'ez[L : u ela Snccin. c o ch1 Russia. o Srt. BARROSA LnrA _ Pat•cco que todos 

O Sa . IhltJJO~A LDIA d<i. um aparte. os paiz~s de oirculaçií.o s~ toem banco.~ rtssim. 
() SR. CA!.UGF.l{AS - ~ão VOlll f'úra. de A Suiss;~ tem 22 bancos rcgiom.t.o~ . o~ Esta

molde recordar <t v. Ex. 0 ca,:o q1le se dos Unidos conto e tant.os, quo não toem di
passou com a. casa bancn.ria Baring,. em r octorcs nomeados pelo GoYcrno ; o craio 
Lonclres . Fallindo por c<LUS<t da des,·a lori- que basta o exemplo destas dua..o; RHpubli- · 
zaçiio dos tit ulos argentinos, Jormou- se um c:LS, as quaes nos podem sct•vir de exemplo. 
consortium de bancos que geriJ.'am o c.<>t a.bele- O SR. CALOG.ERAS-}las, ou uão estou di 
cimento, até que, sa.nea.do o passivo, se r esta.- ' zendo que todo> os bancos de emiS$.i.o tenham 
bcleceu .~ua situação financeira. c pôde pro- de ser dirigido3 por pessoal officia.l . 
seguir desa.ssombradameute em sua vida Estou mostrando que o facto de ser o pes
commcr cial. Nem por isso, por uma inter- . soa.l nomeado pelo Governo para. dirtgir 
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ol'tes cst•~bclecimcni;o.4 de rcgimcu priYilc-rgunta.r si nã.oé ta.mbem uos...o;a a;p1·cndir.agem 
;rit\(LO nã.o lhes d(t •t qnalidMe de b•tt\cos do quo estivemos pa.g<tntlo por tal prc~:o '? 

l·:stado. . . . . . . o Stt. BARBOSA L[~IA- }; é por isso que,. 
O quo thgo 6 que Ol!l llll~ttos ~-~.1;.08: esta-: quel'ia.mos que th·e~sctnos mai~ crridallO$ 

IJetoclmunto~ de crmh~o 8"·0 dntotd,)s P01 que u'iio pu~c;semos o tr;tpeúo t ao <Llto. 
pr!S~on.l nomeado pelo 00Yerno, sem q ~te 1sso ., . . " , . . 
•icterminc a qtmhficaçao de b~tuco de t;s,at.lo. O Stt. üAI,OGI::l\AS-E po1 ISto que c:onvJ-

,.. . ., . . . , , .. d ct<~.mente dofemlo, com a g~·:mde maiOri<l_ da-
Cttarct o ca;>o do Ba~wo llt. França, on. 0,-0 quolles que toem rc.~pons<~.lnlidades publlctts 

gouoerner.w e o~ duu~ sous-gou oerneHr.. sao q 110 de mais a mais ê preciso púe o bu.aco ue · 
nomeél.dos velo GuYOl'JJO; ctta_na 0 c1\S.o do um lado com o juir.o ou som c!lo, na plu•ase · 
13u.nc:o _ela Prus~m. uudc o t.:<~.pital tDtlo c · dos do nobl'e Deput'ado, e o Governo de outro, 
•~ccJOnJstu.s. · · trr~tMdo do snM funcçüC!> propria.s. 

OSn.. RumosA. LmA d<i. um aparte. o sa. Plu:smo:N1'!~ - Previno ao nobre · 
O SR . CALoGgnt..s-.. . c o Governo tem Deputado que a hot·a esta. esgotada.. 

<\penas o direito de op~ pa.1•a a cumpra d_as o sa. CAU>G~~ItA~-Vou resumir, Sr. PI-e
carteir as exJStcntes no~ fun de cadadeccnmo! 1 sidenie, .~i v. gx. me pcrmittir. 
continuando a; opcraçOllil por .;ua. coott~. Ah1 A propt•ia operação que hoje advoga.mos 
todo o pcs...-<oal tlircctor é nomeado peh! Go- (chamo par<~. este ponto a a.ttençã.o do meu, 
~-orno. . . . hotu~J.do amigo, o Hr. Btlrbosa Lima), a pro-

Pod!ll'la cltal' tantos_ ~u~·os C<.L,:os,_ma.~ s<ma pria. operação quo hoje a.dvogamo~, o tr:~ns
l;ranstor mar com as c1ta.çues c IndJCI\Ç'oes de l'ormm·-so o Governo de prest[tmtsta que é, 
•wtoro..,; o meu di~cu(;so em vcrdadctrv cata- em a.cciunista. vem facilit<J.r a solnçã.o desta. 
logo de bibliutl J~ca. especial. (Apartes.) qnC!>tii.o. ' 

A intervenção que o Governo tem como o Sn. BA!tJJOSA LmA-E' um pat•a.doxo. 
accionista do b<LJlCO n ã.o reside na 1101 nr~çií.o 
deõscs d ous dircatorcs espooiaos ; o tartto 
nli.o r\, que poderti o Uovorno não pu~suir 
nenhuma n.cçã.o nmi~ o contitmm· ll tlc <ign:u· 
sou presidente e o dit•ecüor d<t eartcira. de 
ca.mbío. 

A vantu.~ou1 quo lhe tliL pos~uil• um cm·tu 
numero de a.cções ó simplcsmcut.e inl1uü· m~ 
oscolha. dos outros treg directore.; e dos 
membros do conselho n.~cal. 

Um ponto do rJiscuso (h nobre DoiJutado 
não ficou bem cl.u·o em men espír-ito, ma.s 
julguei podet• tradu7.il-o as :im: •~ política do 
auxílios a. bartoos poderia vir a. produ:dr d u
plico perigo, pri moil·o por ca.u.o;:tJ. du. situação 
do p<LiY. em reLLÇ-i.o :t sn:1. di vida global no 
e>t r•:~ngeiru de !)U.OOO.OOO o;torliuus, o om 
~ngundo Ioga. r, porque o mecanism•t proposto 
attar.a. in tluflnitl:~monto o re.~~a.tc tlo pu}lel
mue<l<~ .. 

Não ct·eio que poss:~ ht~vm• hoje quo111 tl~ 
liJnda com bons ll.I'i;(Urncntos tal prJlitic•L tln 
•~•1xilio~ t~jurro con'timw. 

Houve tempo em que ella se impoz, o que 
. t~l lamoot:~vel; mas hoje en1 dia, a doutr•mtL 

COI'l'Oute, predominante, é de, cada vez ma.i~. 
r!csllgat• o Govo1·nr) do comrnel'Clo b:1rt· 
l:a.rio. 

Ainda hontom, si niio mo engano, o nobl'C 
lfH!>Ittutlo alludírr a.umr~ phruso do Mo!liOil, 
lll'llf'uotl:~mente VOI'i.ladcíra. c que e r•..t., br~
vet• nooo!l~i(ltulo nu. l~l'U.Il~IL do comcçrt do 
llrllrUJo XIX tlu lot'IIULI'·KO umrt za.on do ba.n
tptuh•UH, 

l>clm ljUOI'OJ' llllllilth' !lulwo Aritlt. quo-1f.'io do 
:wrlltr .. lmJlltnJllod(.lll, niíu ~1·1l Clli!O do por-

"''·'" 

OSn. CAT.OGJmAs-Nãn t'1, V. l!:x. vao ve!' . 
O Governo tran8fo1·ma. o sart dir·aito do 

credur em ~irnplos dil'elto de accionist r~ . o 
pôde rnrLis facilmente mobllizar ~ua:s acçõ~s 
ou alional-u$ dr..stle que o banco SOJ•t <Ldmt
nistrado convenientomm1te.(Trocmn- se apar
tes.) 

Estamos alludindo neste mome•tto ao re
gimeo ilo novo bt1nco, com a facil fisca.li
'l.:lCâo do todos aquollcs que toem interesse 
o a. q uc ;tão, Isto é, todos os a.ccionista.s, in
clusive o (}ovur-no, que t-epresent~ a. penas 
um torço do numct•o totttl de acoõo.; . 

Pois bem, n~te a.pp;~rolho fin;\ncciro, 
aumini~tt-a.<lo como <lcvom SOl' todos os 
bancos, com o lSOU capital 1'1!~1. ~rn tisaali:- · 
z<tcli.o oll'octivu. no.'! to lmnco o üuver11o scrn 
sim pio~ a.cciorlisttL. 

l•!' pt•o.-;umivcl quo, nestas co'Jldiç.õcs, ub
f.cn!mrn ta.o;; titulus cot.ações semelha.ntes á. 
das acriÕC.~ do institutos congencrcs. StLbendo 
aproveltarrls "taxa,,; o rHcolhendo o mo mento 
opportnno pnra. a venda, ])Jder;i, o Gnvoruo 
sem dllllcu!do.des liq r.tillar o valor de suns 
títulos, 

Não cl•i)ÍO SOl' ifllliStlt'Ctil dir.cnd•) (tUO lUC 
consta j(~ terem ~ido aprc,;entadas p1·oposta.s 
nost,e sentido, o isso porrpto o scoso commer
cial rh prll.l)u do LHo do Janeir-o, vendo a; 
vn.nt<Lgons, no mcrt pl!ní;u ([U vista. u.bsoluta.
montc inconcussas, doste acoot•llo, rt11toelp<1 a 
appruvaçã.o 110 Congresso. BI\.'>C:tdu.s nl!!lta ,lty
putbc.~o, é quo consta. .i á. tet•om sido fc1ta.s 
propostas .w Governo ptwu. a.cquisí<:ií.{l llu~ta.s 
acr,õo~ . 

s 
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O Sr.. RAnBosA LmA---Isto é interessante; O Sn. HARBOSA LnrA- Então contim.ia a. 
no eniu.nto as a;cç,ões ·do ,g,Lnco da Repu])1ica. sahir das costas ·de tmlos. (H a ou,t)·os apa1·tes.) 

. continaan1 cada vez mais ma.l cotadas. 
. O SR. CALOGimAs-0 emprestüno da Oeste 

O SR. CALDGERAs-Agor.a ·trata-se de um. de Minas, opert\çáo realiz<i.d<t pelo 8r. Se!'-
. banco novo. zeJello Co1•r'ê<t, e cujo fructo é represeüta.do 

Aíncla 1la um ontl'O .ponto do vista <lo no- por muitas cent,onas· de l~ilometros de ul1)a. 
bre Deputado a tonmr el\1 c<ilnsidoração, o fer1·o~via cuj[l. importaocia só dcsconhoi•:1 
que ~e refere á. dividu.. E' um pot~co pessí-- quem não estiver a par das condições geo--
I)lista. o pro.gnostico .por S. Ex. íbrmulado. grapllicas· do Hrazil central. 

Ninguem mais do que eu tem comlm.tido O mnpre~timo das obr-as do por Lo, repre· 
·aqui os emprestimos inc.onsiderailüs;nas duas sentéL!ldo IS 8 1/ 2 milhões, representa para. 
Iegislatul'aS em •1ue tenho feito p11rtl'l desta. uma larg<t w1m uu lk:tzil -grande parto do 
Cama1•a, todos os meus n.ews siio a prova. Estado de Minas, ~odo o Estado do Rio de 
mais e,·itlente do cotnbate que tenho tla(lo Janeiro e norte do Estado de S. Pattlo, mu 
;i,s demasias em materüt de credit.u. beneficio inestirrw.l'el .. 

Uma. causa, entretanto, ·deve sol' dit:L: o .1~' o maior '·'crviço que se poderiv. }Jrestat' 
exa.me da Lifvida do Brazil llO r.strar:t.geiro, a ess[l. parte do ]JUiz Jlela diminui~\ão das 
lonp:l~ de despettar os receios a qno alludiu o Ü{lspezas de transbórdttmcnto das me'rc[l.· 
meu illastrr. collcga,(~ consoladal' . .-\ ltUi tenho tlol'i<:LS no po1·to do '!Uo de Janeiro. 
o l'esumo ·destas l'csponso,bi!illndcs no ex- Jo;sta. operaçi'i.u pesando sobre o iutm·-
teriol'. cambio comütm•cia.l tUminue o o uns a qne 

Si me não 'fttllm a memm•ia, para..o. uivitla, estp, a.r.i,nal1nente est}í, snjeito, lieanrlo :1l110l .._ 
deixada pelo Impel'io foi enc~ntru;du. nma. tir.(tUo em p.Ntzo rcl<ttivalllentc IJe.qt.\eno. 
phra.sf\ fbliz, um~. f'm•mula. ;](lfinil{Ol'a, pro-
ferida. creio que pelo vi8conde de Ouro O :-:IJ~. ILuwosA r~ m A-V· E:o.: · e;t;1 esquo
p1·eto, d

1
}clara.ndo que l'Opl·esentu.v:J. 0 custo cendo os :3u o tttnto mil eontos ela Avenida. 

elo apparclha.Jncnto oconomico do Brtw.íl. O SR. OALDGER,\S-Ni~ qucstã.o <la. Aveni'da. 
Quando fhi celebrado 0 contmcto do fm~- ~ou um vencido. Cr•eio que fui, a l]ezar !lB 

din{l-loan cosas dividas no estl'angcil•o ropre- amigo do Güi'Gl'!lü, tt Pl'Íll1P.ira voz que sele
·sent~tvam .C 43.000. 000. Do ontão ]nl'a cá. vantou conh·u< ~~~e emp1·ehendimento quo 
foratn coni.r'D.!lida.s dividas nn valor ele ~~tú ho,je não reputo feliz no mo!lo por CJ.lle 
,c 53.000. 000 0 é a.hi, no que represent~tm foi feito. por pesar ~:obre grande nnmero de 
essas ·~ 5:3.000.000, que se deve exercer a Estaüos da Republica. QlH'.ndo llevel'tl a:íTechr 
analyso miudu. dos motivos d<t cre<wão d o· tão S<!ll'teiJ.t., a C;,tpit,d P<~tler<tl. 
em]Jl'W>timo, dos recurso~ que us g<u•<tntem. Nâo ])OS80 deBeer ü analyso de todos os 

emprestimos, nms devo s<tlienta.r a. inda as 
Temos o f'v.r~-di•1.r;-iocm que. como ~~ sahido,. opemções relativas ao Di8tricto Federal o 

represollttwpre(:o por qno }}<tgtt mos t\8 nosslts: <to Estauo de s. Pttulo, ambos desiint~dos á.~ 
loucnra.s Ol'Çt\ment•.Lritts e o dcscredito a que obras, n.quelle para saneamento e embelle
nos ttrrastr~rmn <t~ emi~sões a ,jacto continuo. hamerli.o ,[a C<wital Ferloral, c este para<~ 

Vem depGiS o 1·escision-óottds, 11() valor de ;:.cqnisição d:1 Sorocahana e t ci·miJJa(;.lio tle 
quasi ·.<: l7 .000. 000, uma das operações nutis dtt:.l l'êtle rer•ro-1·ia.ria. 
feliws f'oltas pelo Govm·nu rla.H.epublicu c qnr~ Nã:u me CiLUStL, podaul;u, pavor a diviLla. 
pol' si só vu.lc como ti ~u!o <k hen·Jmerencia global <lo Brn.ú!,no est1·angeiro, po1· seus fin~ 
ao (ll:v,;rno ([tle <t c·mtlí~ou c :w Sr .. José Car- uteis c reprud.nútivos, n, principt~lmente, 
los Rod1•iguc~, do t(llúm pa1·tiu n. idtltt. p01~que tnP..S empl·estimos n:io si~o divida s per-

iss~ ./llt. ThR.nosA LmA - com qnfl ]Jap;am pe~~f;~;1tentc o Braú! .;;empro seg,liu .. ~ p oli-
.tic!t <ll~ amor•tização. 

O Sa. CALOGBRAS- Com ])U.l.''te das ,q:ara.n-' 
tias de jmos, dantes a.ffeci.as ao serviço dm; O SH. B.\ltBOSA LniA-Il<~ :.tmortiv.a.ção 1're-
contl'actos do tra1cgo. quentemente suspensa, ou enião f:~z0ndo-se 

novos emprestimoSJ.Mm pu.grtr os nltimns. 
O SJ.t. B~nBOSA LIMA~ Essa garantia de 

jllros d.e onde sahe? O 81~. CAWGNHAs-AmortiY.aç,fL.o suspensa 
clnPauto.cnrto pmzo, em vit•turlo du contra-

O Sn. CALOGEtus-Dos dinheiros da NaQiio. cto elo /itnrUng-loau, mas quo Jm do consti
Ma~ houve commutação rlo I'Ostt~nte dn.s tliÍl' ainda a rcolitic:t ba.sl!IU' IJ o (!l'OClO fi· 
sommaa, affectas ás gara.ntill'>, de modo a · 1 1 t ,,. t d I' .perrnittir a amortização da divida. sem llanoeJro < e ,or o~ os os <tuts as il ... epu-
:aocrescimo de·onus para. a Nação, e ·!noor- blica., · 
porando-lhe n.o Jlatrímonio valm·es inesti- O SR. BARBOS~ LIMA-m os e1ilprestimos 

.maveis, dOS'.l~stados não llão dcpezartJobl'C a. União~ 
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O Sn. BRrcro Fn.uo-Sim ; os outros nós E até ha urnu. oli~poslr;ão <lllC tlii> que nio 
vet!flmo~ na occasião drJ pagamento em co1•- podemo$ ülmin1lir o ftuHlo rlc garanti;~ a 
1wns. · ' mono.> de me!adCl-Cl tom-se <lüninuido ! 

O Stt. CAr,oGJmAs-Como não me é ütul.o 
rle~venclut' o 1"nturo, m.tdu pos,:o di:t.er •por' 
Qra. Sei, lJorém, <1ue todvs os D;stados con
l'iignam verba para a awtortização. 

Quanto ao !~tudo de resgab d.c pttpcl a que 
allmliu u nol>rc llepnta.do-c a.qni vou dar 
mais urrw. prov:t da. s iumwida1le com quu es
tou discutimlo-confesso que a. 1wincipio não 
me tinha imprcssion<tllo esta u.spucto da 
questão. 0.> argumentos quo o meu illastre 
~.migo o Sr. B:.rhoso Lim11.dcsenvolvcu aqui 
cala.ram ba.4mlte no meu OSTJirito e me !i
zermn mudar üe :p:.rccer. 

0 S1• .. BARBOSA Lnu-Não tinliw outt•o pro
posito. E' JX~ra moshar que c.,;tou rl• Lu:J, fG 
ta.mbem, me.>mo porque est:\nw~ am:Jo~ <.!.&· 
1emlcndo intcres,;es llo contrilminte. 

0 ~~n. C.u,o<7l~lt,\~-Puueri.<~ tor uito, como 
fe!. o meu illlbÍl'C amigo o Sr. J);;vitl Uam
pi~w. quo e~S!J$ capit.te,; de~viadu~ Lh> fund.o 
de l't~ô;;<~te for•tm Olnpr·e~pdos cru tin~ q llíl 
:proporciorw.m lucm~-1ucru~ u l'Cillll!Wr•açã.o 
quo irao tbrtttlcccr t~ ,,cu turno o fun1lu de 
re~gatc, conforme u penso.mentu da emenda 
aprc~,·ntn.t liL pBlo Sr. Clalc:J.o Cm•valil:1.l. 

Podm•i<t dizeP-se, portanto, que o fundo Üe 
resgate se cornpüu rln d uas purcullt\~ : tua:\ 
r·opresent11ila pelo tliuheil'o tlupo~iiu.<lo de 
accth-do cum ~t lei tlo !809, c outr'<~ rcpreson· 
~ada p !lu emprego rt.:prooucti vo do capital, 
na~ acçucs do llt)Vu llanco do Braz i!. 

l\Ia~ haveria um perigo que Cll pwle iobri
;:;<tr atmvéz !hL~ palavms r.l.J noln•o !Joput'•·<lll 
:pelv lUo Grande ilo Sul. 

:nM;;ine-~e ~' :•lien:,,;iio da~ ac:ç•Õt)~ !le quo o 
The~O!ll'c"J vae sc1· IJO:;;:;uitlvi' c mai.<-•Jtte o 
]ll'O:lucto ela vencl~l <lesses titulo~ n:\0 v:.i, lw
. nelleia1· o r~n!lo de. l'O.<gat1: .•. ,\h i appli
cu.va-sL' o.-<ti·tcta:ncntc il phm~e d.u nohrt) ihl
ptltn<lo : lw.vcl"in. diminuição rlv iündv r..lo 
rc~gnJe. O qnfl r.mn)Wfl, purtanio, l' provi
!lcncittr, prevenindo a hypothc~e de atie
nar:ões uag ac~ões, som que o Gun:rno 

mn.nrlc imn1etlio.t:.,mente quo o pruilucto rles~<L 
liquid:tção taxath·amcnte ~c ~~pplittnc ;~ re
con~tituir, o funilo lle re~gate c o l"Uitdu do 
gat·antia n.a. pt't):porção em ttue ead<t um 
tlelles concorreu para a fornw.çio dos a uxi
lio~ de que cogita a lei de HlOO. 

)lesse sentido apresento uma emenda. 

0 SR. BARBtJSA LDIA-Agora note V. Ex. O 
meu modo de ver nesta 'luestão do desvio do 
fundu de re>gate. Cifra-se nhto ; l!:u deroga
ría o art. 2• da lei de julho de 1899, para que 
do fundo de resgate não ~ahisse.dinheiro ne
nhum para amparar a banco nenhum. F1mdo 
do resgate c para· fundo de resgate. (Pausa;) 

O SR. C.\T.<HiEl!AS-0 no~s:l <tet:ordo :: pel'
feito em muito:' ponto~ ; nãu u ,;, nntl-etanto, 
quanto á oiin1iu<L<:iío tio art. 2" tlit lei de 189!1. 

.\intl<t l'<! . .;t,a ver a IJlle~tiio <lo c<tpit;d <lo 
hn.nr.n. 

O mell illu:<tl'e <tmigu, !Jepnt.,tdo pelo Rin 
Orando do Snl, opinon IJllu o llrJYu iJ<IHco nã.o 
l'llp!'tNJ!ltitt·i;t mais tlu que a e;d:t<Jto> d;<s rm.
rurJe~ 1lo antigo h<tncu c n.]JrovGikt:!IOHtll de 
tt•;wes ap01lrecitlu.s n <(c "rgu.ut:l,;.:>t~s in~ur
vivnis. 

O S<:. llAIWI)oi.l. L!:•IA-Uilt<l u.,;p;:r:in tlu rc;
boco. 

O S1c CA!.«JiiE!t.\s- PúÇü lieOtl<;a pitl'it !'ii.
wr meu o $Íinile de S. !o:x. 

llealmonte tl·;;t:tv<tr~e rlc ca,;:;t, l' rJida dtJ 
Cllpím, do <ll'g'ttltllt:;.~;t c e~tlit;< t i mpru:ib\·oi~. 

Qnc foz o proj~:•cto de o,..:t1J.tni.u~! 
~Ianllun remu1·ct' e,;h ca.lil'a, l!l<tlllll}ll 

8H1Jstittlil" o~t"s tr:tves, m;twlou oi i lll ill<ll' •J>i,:t, 
~•r:rama:;,:a ~em colte~fw. 

Ü !Jllll ,..:1) fO~ !"oi O ~oguini:n: O :tpt·o>·nita· 
lllent·J <lo m;ttori:tl prc$t<tvd. exi> t••nt.u 
naquclln esl:tlmlecinrnnto. O HMi.~ 1l1i <!lirní
ua<lo. s,, foram :.t i'ali::.r!o.< o~ v:linl'l!~ l'<':L<J< ••. 
;w qtw me c-.,nsL~. <!:: tn•Hlo Uli-.:t. •klrta~,,~,,(,, 
:;e vem. 

:.1 q<rc :úi>r Tlt"~"L"~·:t r11i ,Jilltillaoltl. 
Unm 1las oiJ:<I:rva•;iir•.' tliJ 11111<1"<! lr;:prna.L•.J 

1Jelo lUo r;l'fL!l!le do ~:11 líli qtll' n.f:~. :t.vatia.
<::io tlen J.J.!t0i •:II'J0~ :•pon;<,:, n, r•llll"t'l;::tiiJ. ti 
r;ol·ct·:w nit pl'imcil·; ,. ,.,,.l.,l·i~a~:úo l:lll •l;~ 
2•}.0:JO!IJ;J0.-;, C ll<t .<t:!f iiiHla lll:IÍ' ',;,liii:IJI)•I-;;do 
btlnifle"ção. 

Fura~:! avaliado~, HC~$a (!~u·l:l!it•a, • iLnl..•~ n·L 
oxí~tentu;, cll'c[t (JS '"Jmmet·,·i:ws quo l:í, se 
a.c.havan1. 

O Stt. ihllHo~A Lnn-:·: <[UO l:i, .,,,ni.inu:l.lll • 
(J S11.. t:.\r,o:}t·:rt.\s-Q<Il! l:i ç.j;Jtinaam <\ttl 

fi iHtl liqui.~M!~•J. 
~la:, ;•!ém dbtu. o nuko l1opntado pelo 

l~io ,;matlc llo Snl JHW i~UOl"it (lllt: u l>,.nco 
tin!w. privilegio~ c l'i)!.ralía.~ qull e;;tii•r <lo pé, 
e taO$ l'ltYores se tr;ulttzem, em linguagem 
commol'ci;d, pür CJrto valor c;n tlinhcil·o. 

o S1t. lh.tuJosA Lnv1.-Q11ao~ "rw <:~·''-'~ pl'i
Yilegivs que 11i:io rellcctom, tlc1·o dizut·, nu 
valol' das ~tcçõcs ·1 

0 SL\. CALOGI:JIUS - c\qucilo.~ fliiC lillhiL O 
Banco du Rc1mblica : o 1los depu~it,,, que o 
Govet·no ;tlli !"<'da; os accor<ln< q1u: peJ•mit
tcm ao Banco <la H.cpuiJlica l'eeP.hor dinlmit•o 
na.s p1•aça9 U<l Norte c do Sul, ltll'rH!citl,ls polo 
Governo ~em commiss1lo alguma. 

0 SR. BARBOSA LD!.\- ApOY.lU' tln tudo 
isto o banoo não dê~ divitlendo.~ ha muito~ 
a.nno~. 
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o S1t. C.\J.onl'.nAs~PeloR motivos tão d•~
t'ii.Hinn!.u •~·~pu:-:to~ pelo Sr. Cu,;tmlío :\htg-«
lh~!J,;. c.,mo cu ia rli.zeJHio, ae!Utl'::t~n o~ ac
doiJi:<ln~ qn•~ ;~ ;;,vali:toti.o foih r>r.la. Com-
1-nh::-;:"to twa t~strit·ta. di~ llln.i:-;. 

n.~ :-ilts. lt.\I:Jws,\ LnrA 1·: B<:!0to Fl!.HO 
1U111 iL)I:I.I'Lll!'. 

O Slt, 1:,\I.Oiil•!llAS- :\. ú.ivm·gcncia I"Cl' i:'Olt 

al>''ilil.' ~ulw' o •~aiJitü de ií.fJOU:OOO$; porque 
ll to,; po1lla 111 :-,r I~ pra· acçih cut voz •lo:; 40~. 
quo r·o~ulla~·;.at •lo pl'imciro pl'Ojcetu de 
c~hj.ul.u~. 

(JILB l'n1. "r h!\ 111'110? ~:i:o l!'lCL'ClltltJ que o 
1linlll'il'll :<ali I~~·~''" Thc~oat·o propl'i;nnontc, 
pot•;ní l.f.lu. pulo pt•ojndo ot·:t ~u.icitu á eonsi
dnt•:tr;r"w ,J, (Junl{t'n,::;o. qnc parte do~ luct•o;; 
du. cuul.n no\'a 11.::\S.'''tll !:i para hcncfíc:ütl.' 
(l~SilS at•f,'f,lj ·~. 

Q 11<w., ··~ •·a.pit:uJ;; novos que vão figurat· 110 
llo\·u llaw·•> 1 l'l'tlliPÍI·n, a:-; aeçõc~ do GiH'crno 
IJllll H:"ll> I'OIII't~<nnt.:ula~ pola cnh-ada rlc 
1.iíllll;tl!IIJ.~, o p•~lo r:do;· tln cnnta no1·n. de· 
vidallll'lll.l' 11 l'nl'i•lu. pulo.~ úil·c~toees e e:nn· 
mis~Tio 1\><t'a 1, dn no\·u lmnco; o valor do 
<tel)l'YI> th~ '~ "1 1fa a11ti:,!n. q:w pouco u. pouco 
ir:t ~•m• l<> tl•plid:td:t. pnlo :rn·opt·io JJanco, do 
mwlll :~ :w~lll•!nl.al' ~cus roum·sos, pagando 
'totl11 L> P''"'lv,o '~"l't'n.<porulnnt[); t•, fiualmcntr!, 
O Yi\ltll' !111~ l)iÜl':tiJ;~> till l~:;,f)I)Q U.CÇ{ICS, que 
hão "" .-<11' ropJl •1•l.nnarnent e oll'crt;!!ida.~ ;i 
;;tlh~oJI'i)l.;itn ·1mbllen. 

.l:i y,., o 1111111'11 llnjlllt,;tt.ln, tll\0 u haneo , -;r,e 
giJ'Ill' •!otn t•apit.al rnniH~•inw m:titJr do que 
o :tdlla.l. 

i-:11 tul'i11. aiH la lltuita> uiJsur•·a.çü •. •s it Juzer 
e en:·f.allll:td.o a~ nar·daria, :<i jà náo me litl
t:l:-i,~Cl" l.n111)1rJ r! 11iw c.-;tin~~~e perçchenilo os 
sig1w.u.~ quu \'. J·;-;,, St'. Pt·c :itlente. c>t:t fü.-
7.<.:11ii!J lliU'IL p•tl· tm•mo :i~ miuh;l; coJt:"i
d1·rcujúo~, 

1\stc e.~OI,IiiH JliH'i'lllll:tU!'ÍU ![Ue p:'Oúl!l't.Ji ÍH
~titii[I' l'dl~l'•!·SI!, t.:Io ~tilll<Jilte, fi.~ ct·iticas 
fot•mulada~ p•tlll llnht•o !Jnpat:ltlo. 

.Stqlpnlllta.:ll:•s a~nl'a,, •l'W o U•Jvm·no ~tpt!ZIJ.l' 
de tur ll'IIY.i•lu :1u nu~~o c<.>niH~cimmltv um 
PI'O,illul,o d11 II<W.tH'tlrt Jló~t'tloqtL:II e:::t<na. a.uto
rlr.adu, uil•1 ]II)(I'H \'tl!-o act·~ib lllllu Con
gt~os~o. 

Ci•(!lo sllt•'tli'I~IIHl!Üil qnn a. ôlppt'OI':It;·ão uo 
l'lli!Ll!ll'tlllOILI~ltlu llnul'll licputa.!Íil fl(jLÜV<~!e
!'itlll. f~t~j. Jllllll :ltlia.mmd.u d" ll.~~Llln}>to, illl
pussflti!l tmulu :1 at:•;ii.o Lcgb>ltLtivll qu;mto <J.O 
accm•iln ILillll-; 1lt: lltulu u pl'll:t.O du -mod~ts 'lli
·Lwmli, 

0 SIL llAitii"S.\ L DI.\ - A appr:JI' :LCíLD do 
IIHJU l'CifiiCI'ÍIJIIHJtc> ! 

O Sa. C,\r,o,H:Jt.\S-Sim, scallUr. 
0 SIL BAilllOS:I. Lnn-1-:' um C!Hlt•:J da~ .llil 

<I lOllCl IH>Í!e .~ . 

o S~t. CALou:.:tu~ -Em todo cn.so, pare
ce-me rpto rJ t·esul tailo }Watico seria esse. 

Rejoita.\lO o <tccort.l.o, duas hypothcscs sã:o 
pu~sivois: )Wimoira, voltar o Govcmo pc
r:~nte o~ <tccioni.st<:tS ]?lLra. cntr<tl' em novo 
n..ínstc; ~egnnda., expirar o pruzu dib proro
!FWli.O ern ~1no já vivemos (pois o Governo 
j<i. ost;~ gorindo o Banco dcntru du novo 
pmw con~e1lido pelos aecionist.as, até Iins 
tlc janei1·o )Wt>:~:imo},o:'í.pir<w. digo, esse Draw 
o<l~m <\justo uc qu:~litlatlo <r.lgutn<r., sem po~~i
l>ili\lallc de se t:hogi1l' <t accw•do. 

:\'a pl'imeira hypothcsc, isto é, si o go
verno vol ta.r pm·:uJ.to us accionistu.s, eviden
temente, nKu lho:; poúcr;t'pl·upor a pruroglL· 
r;ii.o do modus uillc>t.(li actnal. Ureio'que nã.o 
h;wm·i" qucu1 so o.h<Lhnçttsse o. con\'llt!<ll' o~ 
accionbttts pitt'u. lhes dizer: «Prociso ~onti
llll:Ol' a gerir 11 que vos pm·tcnce, sem intcr
'rcnçã.o YuS~t\.» 

O :;R. Jl.~ltB:J'A Ll~u~Si Jhi mait11 hl>l11, 
'Plll' <iuc niio contirutlLr '?, •. 

() Sr>.. PlU-:si l >l·:~;"i'tl-Poí'll ltu digno Ol't~dot• 
qrte rnsil'inja. Sll:~,; con:>ithJraçüc~. 

O St<. CALOomt:\S-A!;'l'<~doço a. V. 1·:~. <lo 
tulm·ancia. quo tem mostmtlo a. m:m rc
speitt>, mas pur;o m:Lis un~ dous minutos. 

O rpto foi impo~t., pela.~ cit'Cilll1Sta.ncia.~. 
p:n·a 11m IH':t~rl lixo, e>'idontcrneatc não 
pút.l.e ~el' 11111 rogimon noJ·maL Dolle deve
mos ~uhi1•, r~ niio luwcl'iu goYOl'OO que 80 ani
nuL~:;c a dizer un.~ acuiunl~J.u.s ; «Qucr·o cou
tinual· a gol'i1· a Brmco nesstLs condiç,ücs.» 

W. j)<Jis, Ltmu hypotlttl.,e q111.J à.cnJ sor 
Y<H'l'id<t, C <pto SUIHOilLC ui tu pot• amor :w 
mcthodo-

Mclllol' sola(•:i.o elo •1110 a. que foi ;~cccitu. t 
Hit t<tutos i nter'IHSes llm jogo, entro accion isb~ 
c govorntl, r1 a;ll mttrclt,,q.·1mcnto t<l lll<Lnhtl 
de rol:lt,:iío; .lo ot•dcm t:1l que, tont.l.o .~e che
gatl'l :teste :LCCtii-do, ni"lu sol si mclllDI' se 
P'JilCl'Í il 1\tllel' ' 

O Sa. H.uwo~A LmA - t•: Ct\tr·cg<1J: aos 
;~ccionisb~ ? Por q 11c rtií.u ! 

o ::>R. C.\T.fl t;J~R.\~--\hi \'0[!. 
C!mgamos, pJrtanto, a. s~g-:tn(b c ultima 

hypothcsc: a.ttingido o fim Jo pru.zo da 
g-o.,tão do Governo sem ttccôt·do do q 11alidadc 
al~nma, mcahirc;nos no rcgimcn da lcgis
hwão commum, e qual sm';l ''· situação? 
Aind~ uão mtn.udo liquidtttllt a contll. a.n

tig<l, •lUil responde pclu reembolso da.s in
sm•ipçtics, tcriamos- :l5.000 contos de in
scripçõos, o além disto, ntt conta nova, 
um mHhã.o esterlino ou, <•d•mlmcutc, di
gamo~ Hi.OúO conto~. c 10.000 contos 
cmpl•c,tado3 :w fundo do rosgatc ; total 
GO.OiJD coutoB, uu quatru milhões el:IL[lrlinosao 
cambio vigente. Os acciouistas voltariam a 
tomai· conta de sua pt·opl'iedall.o c o Govel'no 
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não teria meio 3.lgum do a.mpa.rar n boa 
liquida<;:ão dc~sc va.iioso acel.'YO. 

O SR. KuuJosA L mA- Então, Jcz mal em 
mand<~.r pan~ lU. tanto tlinhcil•o. 

O S!t. C.u.oGEltA!>- Si Coí oxcln~ínwwnto 
em cumprimeuLu lia. ot·dcm do Congre,<;u! 

·Ü SR. B.~nBOSA LurA-Ordcm, ulio. 
O SI~. CALOGEltA8-- Con.~idrm.J a lei como 

orúc;n. 
O Srt. HAlWO~A LDIA- Foi al~um;• c'm~a. 

~olil!il,,\aa pelo novut·r1u. Nfw o ra•:<> •.le i llll•J
e.~ntc, qau.mlu C.1i Cllic 'tuc pediu ;~qnillo •!11•~ 
pu.rcciõJ. mais couvenioute. 

O S~t. CAVlG~;RA~- :Vl;ts o Poder Lcgi~la
tivo foi solidario ; e, mais ainda, na eiv.bo
r<J.çiio d;~ lei, hou v c inturvelll,!tÜi dii·cct:L do 
Oongrc~s.J por cornmi ;sncs espc·~i:1e·'· 

O S1t. B AlWOSA. Lnu. - E com protesto 
meu llcsdc 1900. 

O SR. CAr.oG~;i:AS-T:J.mbe:ll tenho protos
tr:Wo COI1tl'~o muita COUSit COIII a. qua.l tCIIhO 
de concordar hoje, J:l<ll' tct· Si1l0 i I CCC i ta. pelo 
Congrc3>o. 

O SR. B.o~.rwosA LDL\-ll:wi:• ciUCI.I <1nnos 
para. liquidar tuuu isso, ufio ~c li«)uidou, e 
chcga!nO~ <i ;;íl;ltilçã.o t"l qu:l ~o mo~ ol.Jrig<tdo.~ 
11 acceitar o~s~~- accôr1io, não (! ? 

O Slt. C,\T,OGI·:JtA~-Diz muito I.Jcm V. l•:x.: 
somos obrigados 11 acCI!itar nstc :~ceOI'uu, 
por ii.Jrr}<~ do todos o~ l'actos antm·ior;!s. 
O a.cet•vo l.W.ciuual ufw é tfw ric;J lJ rw S.! 
pos.sa deixar p<)L'i).(at• um11 li<)!tid:tç .. w uc v:~
.lores •1uc s:J nkvam :t qaat.t•o milltõe~ ostm·
Iinos. 

O S11. 131:tCIO !1tr.Ho-Ea :tchava IH'cl'erivel 
pord·.r t11du i~so que !;i. ;·sttí ;i. contingencia 
de termus tle l'aWI' sacl'iticios nuvo.~. 

O S1:. C,\T.o: :J::JtAs-Sorá. opin;[o tlo HLCil 

nobre anri .-u, ü rlignu rep:·eseataute rle Pm·
namlnwn. Duvi<lo, cntt·et<L,tto, qnn muitos :t 
acceite111. 

O !'iwtu t! que, ~i em l9JlJ, toado o B<L!lco 
:1peuas CJl'C<t lle ~:J. tl:):J contos do rospon .ab:
lidado pur:t CDill u The,;ouru,1m,;w cam:Jio 1h1 
epocn. ,c:•rca llc ~ t)!JiJ,OO<J, ~i ue~sa. CJ)uca se 
julgon qac o interD.~so elo TlleSutn·o e, mai~> 
r1ue isto, o intat•e.s;e dt~. PN\'a oiJrigav;t a. in
tervençii.o úo no v m· no p:~r<~ rcsguotrd:tl' c~
secl v;dore~ ... 

0 S!t. B.'I..RRO~A. LmA - Pam nmp;u·:J.r o 
Banco. 

O SR. <..::.u.or;gJtA.s- ... CLJmo cllit não ~e 
impcn•:'t hoje, qu:~.ndo a summa. das t•esponl-la
bilid<Lue~ do l:lanco para. cunl o Uuveruo su 
clo-m a cinco vezes ma.is, isto!!, Stl eleva 
a quat1•o milhõe;; c>terlin"s '? 

O SR. BAr:.noSA Lr~r,~-Q11:\.tr·o milhões, (J 
cnga.niJ. 

O SR. CAI.OG r;ltA.~-:35.1JOO contos em jnscri
pc;ues rcsgn.tada<, l5.00fJ c011tu.~ l'CPI'cscntau
do o milh<lo e-terlill1 ... 

O SI~. BAI~nou Lm.\- Pm• 'lllC l:J.OO:J 
coutos "?(H a ottll'rls apm·tt!s. i 

O SR. CAJ.OGJmA~-ll•:rll, ~i V. Ex. ltnc:r o 
eu,lcnl'' nm ouro, ,~. J:tcíl, pu h; (, sümentt~ ap
plic:LJ' <LD p:tpcl am eu•~llidrJ:Jtt: em ou r~, ao 
~.:;mtiJiu 1le I li d. 

Cal i<lilhiiq e.•:teriÍJH\ ~~111 Lonrli'IJ.-1 ... 

0 SR. BA!WOSCI. LDIA-ESS~J milhiiu llel"ia 
estat· pago. 

O S1<. CATllGiõ!ltAs -:.lfi.o devi<~ tal. Gonti· 
mia CIH Cllnt;~ C.>l'l'CJLtt). 

O Srt. BAJUlo~ .~ Lnn-.\ coHt:L cul'!'Orltc é 
ontr;t cunsa.. 

O Srt. CALOc:c~Jus -V. J•:x. esl.;i confun~ 
úimlo. 

U:t :t conta corrcut,e lin 10.000 contos a 
pmw lho. cxhte :t eunh corrente nr1 va.lot• 
de l7 .000 coJntos e h t e~sc milhão c~tel'[irw. 
Til1lu ÍSS:J são COJJt:ts CülTC!lte~ diJIIJI'Cllti)S. 
( i'>·ocm;~-o~e "pm·les,) 

A ~itmt<,:[,, implic, pat':J. resgntmhr tae; 
v;tl:JI'<:S, um:.~ unie:t solUI}f~ '· que denrrc, 
mi.o SIJLILO:ttn do mud•J )JUL' rttlll lot•:tm get•iúos 
o i e ~pit,~~~~~ nit ·~-illta WJ \·a, (: 1 ·to da. sit Laí,~Tto 
elo pt\Jblnnn :to actlzalBtouwnto ccollt!lllico ... 

O Sit. ll .•.lwn:;.~ i.Dr.l - ~[.tntlw 11ta.l~ di
n:dt'il. 

O SR.CAJ.OIJJ·;It,\S-, .. •1 ttp :ll'l.IY<J.l' o ac•:ordo, 
que uão tt·az uenhtt •n onu~ nuvo e cnn.;otída 
Jll'llflcnt.enwnte as r·e:;:II.JU ,n,bilithllcs act,11 LClS, 
(i1)wrtes , ) 

0::; det\.:it .·s Lll'.! ' ·icus Llo 11rojectu exi~tc:n 
c não ü S negneL 

Par.1 Col'l'Jb'Jl',tl' <J •tllC knho OX1J •sto 11 
Ua:lti.Ll'a, pod<Jl'h citar aubrc;; q LHl moHtram 
eomv <e !leve "[.li1 •sar de um regimca tldci~ 
tuoso ~lal'~t u1üro qu!J se ~urpiíll meL1or, e 
apont:Lm n. attC!IUM)ii.J qac se dJVIl impt·imir 
11os ~~ontot'!ll,~ ~~n~ulu~o8 d 1 thcox·iu. pul'a p:tra 
:Jel':nif.t.il' ~.~~tüloll;~r tMnbom as l'•:sistcnei;~s 
oppnsiJtS Pll<d llliH''· 

\nleli~mcnto, HÜ.o me 8oiJr:J. m;tis tempo 
par:1 soJ:nel•1antc {; t.rcl:t. 

l'a\':~ que 11..~ vant1t:;;!as rcsultu.'ttes do 
accikdo .>c m , H i l"::stem, c neste pont" vou 
tct·minar as rnialt:.s eonsitler:u;iiP~'> j:i por 
de,nais J.WOlong ' das, Ü JLeCCSS~Ll'ÍO C S:tf
llcicntc, tomantlj u. pltrase coHliiHlnt em 
iingtutg·m\ mathomat1c::t (itpa>·te~). 'l'lC haja 
coutinuidu.dc c-rnscio:ttc n:t p0litica ílna.n
ceir·a ~uguillu. du I tl')il at~ hoje. (ilpm·tes .) 

i·;st • é que j a. b:~~e ·m que se lla de es
teiar u sauettm·.lllto dlt nuss:• c trc ulaçii.o e é a. 
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~olução dJ. mór IJl1rte das difficuldades com 
que e"tn.mos lut<~.nllo. 

.Li a.buaei den1als d<t p:•.:i&ncilt do~ meus 
collega.s; termin<1Jndo, peço-lhes quo relevem 
a :pl'olixiliade com r1ue expu7. os motivos 
que me lev;un a votar <L lltvor dlJ proj ecto. 
(11fuito IJc m; muito bem. O m·ador é compri
mentrulo.) 

Vem :1 C'vie,;a, é lida, apoiltd<t c posb con
.iuncta,meute em discu~sK • J a ~cgniute 

E~lE:\TJ.~ 

tlo p>-Djl;clo n. :2/!J, de 190!) 

Accre,;t~enr C·><C ~ 

Art _ ~i 1;Jl'lllll <Llhm<ttht.$ •~s <Lcçlíes do nane o 
,to Bl·<tzil, nm·ü~nc?ntcs ·,10 Tllc,;uuro Federal,' 
o prolitwt ,-d:t ;,tlionaçiio ~e1·:i. iutegi'~llnente 
dc~tir:ilU•J iL l'Ccon.<tituição d<JS l'nndos de re;
g::tt•J e tJ.u J!M·autia, na proporção dos om
Jli'C>ti:n•.J> feito~ au Hanc·J da L<epttl.>lica em 
virtude ua lei n, lif;\1, lte 20 de :<otcml.lro de 
J9Úc}. 

Sala d'1s ~L·ssüc,, :l de novembro de 1905. 
-CidUf/úl'aS, 

Fica 11. tli~cu~8ão atliadu. pela. hora. 
Pa:-:sa-sc ;L 

SEGUXDA P.\HTE lJA ORDE~! DO DIA 

E' :~nnuncín.ll.a t\ continuação tla. discnssio 
unicn. do prtr·ocot' n. I t)i .l, de 1 !Jil5, sobro as 
cme1:ua.;; oJI'ct·edda8 n<t :2" tli~cussiio do pro
jecto n. u;7, deste :Lnno. orçandiJ a Receita 
Hem! dct Repu blicll pnr:L o e.~ercieio de I UOG.: 

O :o-;r_ Pl•c);;i(le:ntc-Tcm apala\Til. 
o Sr, ;'lfureim d<t Silva. 

O S1·. ::\.fo:~.•oil.·a tl:t- ~il va diz quo 
üehon l,l<H';t e:->aminar nlL $Cs:s?io de hojo as 
cmenda,s ns. LO~. relativa <I auxilias n. l:t
voura. <lo ca.f," c quo teve pal'Célll' ia .-ora vcl 
tia Commi~.,ão do Finrtnçi.t.s, 90, sobre ca.ixas 
cconomicns. e 97, que trata. da Fa!n•ica. de 
Forro de lpultoma. 

nuição <losuilsidio em beneficio ou proJUiliO 
do~ congressistas qtte votem semelhante acto. 

No emtanto, por um oscl•upulo extraordi
nario, o Congressovotou oimpo:sto, most1•an~ 
do-se acanhado, em se excluil• da. lista dos 
tributados; mas, si assim proccde>so, teria. 
elle cumprido a Constituição, que deve sel' 
cxocntada , <t1ter bonctlc:ic, ClUCr prejudique. 

O systema ú perigoso, pois t[Ue vao dando 
Jogar :cccur1di!l'io ao úireit.o l~>cri]Jto . 

NiLo fitz, po1'éll1. quc<tll.o de ser npprm·a.ü•~ 
<t sn:~ omelltl:~. q ne 11ão está nas vistas curtas 
do Uoverno. llasta ao orador qnc seja. ttppro
YtLÜn. <L eme;J<la uo honmdo Dojmtadu João 
Lui~ Alves. 

Pas.'a [lgor<t ú, questão, lle Jhcto, qtlC ütz o 
olijecto d<L sua. ome:J<l:i. n: \f!J, cJucernonto :í. 
licenç11 ao~ g-ovet•nos mumctpa.es !J(tl't~ croa
rcm cai:s::.~s economicas. Concordn com a. 
:P<Lrtc tlteoric:t úo pa.t•ocm· il:t commi~sli.o, 
m;1.<: na. pratica não é c . .;sa. theoria o que se 
uá no Bt·azíl. Prefere, por i~so, ao pfl.rccer 
da Gommis,;ão tt oninião da Camara. :lfnni
cip;d rio SoroctLbtt é du Sr _ ~1iní3tro da Fa~ 
zendo.. 

Dí~cute bml:em a emenda, quo não é sua 
(ma> 'lllO a.ssignou l'Bprescnta..tldo a. vontade 
sohot·a..tut do sou !Mado), relt•tiva á valori
zaçao do café, it-;sumpto que o ora.d.or consi
der:t o m:: is ínrportautB da uctuaHda.de e 
sobre o qu:Ll discol're longa.mcntc, sobretudo 
a respeito do plano a. que <1 o monda, so rnlb!'e, 
peht qnal se interessa. c c:u,in. aprovação 
pede. 

Tormin<t lletendendo a Sl\(1, emenda. solJ 
n. !J7, rcüt•iva. á. Fttbrictt de Ferro rle Ipanema, 
para a qual a Commiss:'w L~vc um p:II'OC()l' 
sem bas,~ c injtl:iÜl, como provaut os argu~ 
rncntos que adt!uz o o.; tr-echo; de varios 
x·eiatorios e outra::~ opiniões, qun tom presen
tes, citn e const:u'ão do sett disCill'.;o quando 
publícttdo integralmente. (-1Iuito /,~m; ·tJwito 
uem.) 

Fica a disussãu adiaua. pela llvl'a. 

O Sr. l?l.·e~iden'te-lMa.ndo adean
tad<J. 11 ho1·a,dcôigno pr~ri1 a.ma.n\ü'i. a i;;eguí.ntc 
ordem do di<1: \'ae di$cutil-as; portlm, antes disso, devo 

salienütL' qno tl cllogr~rlo o momento úe ser Contiunu~:ão da discussão unica do prwecer 
relbrmo.i!o o system;~ t1•ibntario no Bm7.il, n. 11\7 A, tle l\105, . .;obre :J.s emolldas ofl'<n>e
prLr<t que c<tdft ddadiio entre pa.l'<t o The~ouro cid<~.s uu.2• discussão do p1·ojecto n. W7, deste 
com a sua, (Jnotn, segnndo a pi!siç'ío <!nO anno, urç.audo a Receita. Geml da Republica 
tiver htt sociedade. ·para o exerci cio de HlOG; 

Desb maneira tm·io.m fim as 'debatidas Continutt<;ã~.d•~ 2• U.iscnss1io do :pro,iecto 
qnestõe;·economíca.s, que ainda sea<;itam em n . . '2HJ, de lUOü, a.ppronntLo os e~tatntos do 
ost:;,do em:pyrico, . . _ · B:tnco úo Br~zil, chtboru.do~ pela. a.s>emb\éa. 
. N,t _scssao an~erwr sustentou a.m<:m~stttu- .geral diJ~ accwnustas do Ba..uco da. RcpubJJCa 

C!ono.lldade de Imposto "Sobre o subsidiO, vo~ ·do Bt•a.zll na; sessül!s de 29 de julho a 9 de 
ri~can~o. om .estudo q-ue t~z. que as con- agosto do cort•ent~ n.nno, com emendas do 
:;trtuJçoe~ de- ou-tros:paizes ta.mbem, como a ·Sr. J~rico Coelho, voto em separado e emen-
nossa, nao rermittom o augmento ou dimi• das do ~r. Galeão Canalha!; 
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2• disctis,;ão do pro.jeet,o n.. 233 A, de 1905, 
:tutorizando o Presidente da Rop,ulJlica a 
a.h~·:L· o m·erlitv neeessario IJ<Wi~ pa,gamenl.v: 
r .. ,.,. opcrarios c:dt'iJ.<-:r•dinal'io:; elo ,\r~ena.l de 
Mal' ialla ua Ctt]!ital Federal at(' c ftm d.O 
coi'J'ente exercício, com ~ubstitutiYo d<O Com
missão do Fiua.nçn~ ; 

:3" d i;cussão do projecto n. ~,11, ele 1905, 
ilntor-i;modo o Presidente tia HC]llrblk;L a. 
abril· 110 ).ünistcrio da. Guerr·a o cr odito ([C 
~17:9-!6$fi00, snp]lleme;ltm· ao m·t. Oo, § Fi, 
rla lei n. l. ::.l lü, rle :3t de dezemlmJ d e H•fN; 

:-l~ Jiscu.~o do projúctu n. 24i:', de [0).), 
<~utorizando o President e da.. Rmnrblica ~L 
:tl.lril· a :> Ministeriu ci.L Gucr-ra .o c~eclit-o <lu 
í:l20:lllb.'S;l50, s itpp lcmunt.-u •~o art . 9•, § !)O
Solde~ o gNtti!ica(lões - da. lei n . L .:n G, dç 
31 de dtl;:crn bro de W04 ; 

~· di:ic1n;Sãu rlo projecto n. :n i , <lo 1005, 
antor'i7..a.ndo o Pt•e::idente d;t Relluhlic(l. a 
l\brir ao Mini.;tel'io rliÍ rndustria., ' 'Vh~ç,:1o c 
Obras Public;ll\ o crellitu du 40:000:l;. :;nrp.pic
mcntar <~ sub co.usign<tção - TranspOL·tc de 
immi;;I·anies estrangeiros 0u naciOJl<~cs por 
mar c por terra- d;t verha. 5n d.o ad. 1::J da 
lei n. L ;JH\, do ;::n de dezemhro de l\)1)4 ; 

2• diseussio du l)l'o_jocto n. 209 A, <le 1 (li).?• 
mantendo o direito~~ Jll'uruoe,;iio de g"Ltal'd<LS" 
lll <tl'lnh<t n.lumno,~ aos aspil•;mtes do 3• a nno 
lll<.\tricnla(lo~ durn.ute a, vig-encia do a.ct u;d 
regnhtmünto da l•;scohL St\Ya.l. de C.Juformi
•L!l.<le com o dispo:>to no art. 80 do clecrcto 
u. 3.G5~, du 2de m etia de 1900, com -p;:wec.:w e 
emcndt\ da CommL"São de :\larinlltL c GuCl'!'(~· ; 

Discu:ssãv unie<~ do :parecer - n. 12U E, de 
1005, sobre ementla oll'erccida na :3• dis· 
uus.;ão do -project;J n, 120, dest-e ;mnu, au
"mentando os vencimentos dos .cmp.ra.~ad,JS
da lu.;pcctoriu. de Sa-ude 1to Porto de ~la.u:Los ; 

do fiaado generaU'lr. José Ccsar·io de Fa.ria. 
Alvim ; 
· DisCLlssão uoica do pra,jecto n. 2.2G, de--
1905; rmt(Jl'lzand:J o Presidente d;t Re_public<t 
1.1 cCluceder mn atmo de licença, cum .orde
nad:o, a. At·thnr ~1euil:e~ Nogueira. telegt·a
phL; tll. de 43 classe· d<1 Reparti<;w Ge1•al dos 
Telegrt\ pl1os, paru. tr;~t<ut· dr: sua s<tude onde 
lho convier ; . 

lli>cus&'i.n u-ni c.'t do prc~jecto 11. 197 .~ . de 
1005, a.utorizu.ndo o Governo a d <tl' ;t ._, 
Dr. Albel'to Panlu Rotlrigtte.>< o -premio de · 
;-iagem, <I qne tem direito, sentlo ennr.erl ida. 
a quanti<l de 4:200$, p<tpel, par<l a suit mtl
t11U.en~ã.o ; 

Discus.~r..o unie<t di'l )Jrqjcr:to -n . t:35, de l w;; , 
antorizando o. l>residcntc da Repu~iieu. •• 
ooucedor ~w tenont.e'-í:ot•onel Augn 'to :S.twier · 
Cal'Jleiro da Cuuh.-. co!iect0r d~s reurlas 
fedet'ac$ do municipio de Ulinda, Es't<t<b de 
1'<ll'lli1mbuco, um :.tnno de licenç~ , com "l'llo
nado, par<~ tratar de sua Sctudo o nele Hw 
convier; 

1~ discuss;i,o do p r a,jed.o n. :~o A, do HJ05, 
€<1 nip<mtnclu os conterentes do l" e 2"' classe~ 
d liS capil.t>t~_ias lh All'<.~ndeg:L du Rio U.c .Ja
neiro :tos <lo 1 ~ o 2' elas~,,~ diL Estt•ad:> do 
!'erro Central tla Br azil, com pal'occr e suh
:;titnt iYo da Uommiss?io de Finanç<1.-; ; 

1~ lliscussão do projccto n. lGG A, tle 1005, 
ina.ndil.Ddu ptL"'<Lr,pelos corres d;t União, a grl\
titlcaç,ão devit: :.~os pro·ii,;,< imlo.c~ incumhülo·.; 
da· Hsca.tiza,çí\o llo serviço de assistt~ncii• · a · 
alienaclos -nu~ c.sioohetcci-monto,; pn blkos (los , 
Esta.dC$, c;;m p<~l'ecer e cmcrtna tia Commls
:;..'i.o d·e· l<' io ~\nça.~ - ; 

1" dL~eus.-,ií,u do projectu n. 5=> i\, d:.l lfl05, 
cooceúendo •~ DD. .!•:nbli:~. de S;lld·a.nh~~ tla.· 
G<UHU. e yf:tr·ia. .To:Ltluin:t de Saldanha da. 
Oo.nu.t, vinva.e :Hha solteira. do llr. Jo~ti de . 

Diseu;;são tmic.'\ do parecer n. 241}, de 1005. Saldanha tl.1~ Gama,. emqua.nto YiYa.c; l iJI·cm, 
sobre emendas o!fcrecidn.s oa. s~ dismss.'io dll ;~ .pensão mens:~.l de 15(}~ <~ cada un-ta ; 
pl'oj~cto n. ,_l3l,_(le .. 1 90~, .que , c?n~ed;: ~ , l" di~C\iS&'i-o doprojocto u . ~2.."1.'l-A; d e i905, . 
pe,nsa~ l~~n~<~.l: d~ 5U~';>á vm>_a.~~ ~x~Ser~a~u~ jl~ i1Utiit~tlo. abona1' ;.:o;j cm:prc~ados <1<1. Admi-
110 · lt1l_7~r;l? ~r· 0<\rp,w da.-.Sll ~-OH .1 ~~ttws, · ll l.t<tl.'<tÇ-<to dos. !)út•t•cws , de MHI<LS- L1c•raes, a 
com .Pll:; ccer e -~monçla. , <la. commt, a:lQ _de . t itulu. d;; aj!:lda <le eu~to, uma. q;rantia wr~ 
Pensue;:j e Gon*as., resp:;>nd0p.te aos -rllSpectivos .vencimento~- em•. 

Discussão unic<L do po.recet• n.. 22:l, d.e 1905, quatr.o ·mezcs,.a.ftm -.de n'l.ud(LrcnNe d~ Ouro 
sobro a. emend~r. oll'et•ecida..oo. s~ discu$ÍÍO do Preto,.p,al'itliello ,, Hori:wntc, com parecer o · 
pro,\~cto n. 289 1!, de. 19J4, que concede· a·, emenda da, Cornmis,sã.pdeFirmuças; 
pc:msõ.Cimonsahle5:JO:i;.á viuY>t e filltos.do I" discu.ssão do prnjecto.·n. õ7A, de 1005, .. 
toneute-CGl'Oilai!nnocetwio Fa.·bJ•icio de :Mattos, ila.nr~o -· JlOVU.S . attri:bttiÇ~<1eS ' lto COnselho . su~ ' 
o da.ndo ,outras providenci~•s; premo ·· <i <> ·Cõrte-· de · Appel1i1ção,, e outra<;· 

Discussão .. müca do., :projecto 0 , , 246, de . providencías-,; etnn,parocm:'es da.s. COmmis.'lÕés· 
1905, rel;1ti v o à emenda desta.c11da, de o.c~ de Oonstitu:içã.o. e-.Jüstiç.a·'c dê F'ina.nças ; 
cúrd_g. com o R,ogimento Interno, n:;~ 2" dis- i 3• · discuS!!âO ·do·projecto·. n,, 312; ile Hl05;.,. 
cu:;sau do projeeto n •. · 131; de 100>1; oonce- redaeoio pa,rwa 3" discus~\Q d\1:-snbstitutivo 
dondo a p~n:são mensal·d~- 300$· r é!)tli:-tida-- fi a. Conmús.'!iio de Finanças, _crea}ldo na. se •. 
monte ti.~- t!lhU.S wltcil·~s e aos filhos ·menores et•etar\a. do Supremo Tr ibunal Federa.! mais-
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um 1oga1• de of!ici;Ll e outro de a.manueruie, 
,.com os vencimentos da lei, -o dando outra.s 
providencias ; · · · 

3• diseussã.v do projecto n. 144 B, de !905 
-(do Senado),a.utorizando o Govet•no 'a mandar 
cotl\putn.r na aposentadoria. de João IMa
nishl.o Pereira. de Andrade, ex-pagador <la 
Estrada de Ferro Central do, Brazil, o .. orde
Jla.do e a gratitlçaç.ão que percebia :né! eKer
-<:icio do ·r e fet•idu c:J.rgo ; 

2• d iscussão do,prQjecto n. ::!32, de 1904, 
revel'f.endCI em favor de D. ;\1a,ria. Augusta. 
Henrique.<; do Sour.a., emr1uanto suHeu·a., <t 
pcns.'í.o mensal de 83$, I.(UC percebia sua 
finada. mãe o. Custodia. Ca.r()lina Augusta de 
Souza, vi uva do Dr. Braz Flerentino Hen
riques de Souza, lente cathcd!·a.tico da Fa
culdade de Direito do Recife, com pareceres 
das Cotnmissões da Pensões e Contas e de 
Fazenda e Industria ; 

··2& discussão do pt·ojeeto n. 247, de 1005, 
autorizando o Governo a. da.r ao ba.cha.rel 
Ma.rioel Tavares Ca.va.lcanti o premio de 
viagem, •1 que tem direito. . 

tov<lntarse a. 8cssã.o á.~ 5 hora~ e 45 m i
nutqs da. tarde. 

Declm·áçi'io 

Dcdaro que votei contra. o proiecto n. 212, 
de 1905, relevando ao collecto1: ledoral no 
município de S. J~ de c\.11\m Pa.ra.hyba., 
Esta~.lo de )IinD.;; Gcraes, Raul Bello Pimen
tel Ba.rboS<\, do pagamento da l[ua.ntia. de 
4:280$920, l'OUba.da. em dinheiro e em sellos 
de diversos va.lore~ . do cofre da CoUcctot•ia. 
a. seu cargo. 

Sa.la das sessões, 3 de novcmln•o de 1005. 
-B1·icio Filho. 

138" SESSÃO EM 4 DE :'{0VEMBRO DE 1905 

Presidencic1 do S1·. Ptmla Guimcwaes 

Abt' <!•Sll a. sessãu . 
Jt;' lida. e sem debate <tpprova.da. a. acta da. 

sessão a.ntocedeutc. 
Pa.s.~t~-se ao expediente. 

O S1.•. Alenca1.• Guüna.rães 
(Jn Serretftrio) procedo <L leituJ•a do seguinte 

Ao meio-dia prooedc·se íL cha.mall<L, a. que 
-l'el:ôpondem os St•.;. Paula. Guimn.rã.e,;, Jnlio 
·de Mello, Pereira. Lima, :\lencat• ;;uima.rães, 
Tbomaz Accioly, Wanderley de Mendonç,1., 
Joaquim Pires, l~ugcnio 1\JUl'hth::~, Aurelio 
Amurim, Artbu1· Lemo.;, lndio do Brazil, 
Luiz · Domiogues, Sergiu Sa.boyo., Goncalu 
:Souto, Eluy de Suuza., lzidru Leito, Celso ue 
Souzn., Brioio Filho, Domingos Gonçalves, 
Euzebio do Andt•ade, .Joviuia.no de carva.lllo, 
Oliveira Va.llt1dãu, Ncivtt, Prisci.l Parúzo, OJ!icios: 
Garcia. Pires, Su.tyro DüL~ , Ver~no do Abrou, 
Pintu Dantas, Alves Barbosa, Pa.ra.r1hos Mcin- Do S1': Deputa.uo Domingos t.<uimai·ãcs, 
teuegro,Hmlrigues Saldanha., Bernardo Horta, commumcan•lo que, tendo urgonte uecessi
Moreira Gome:;,Herediu.ue !::>á., João Ba.ptist.\, da.de de :9::1.t1ir pilr<~_ <l. Bahia, por motivo de 
Mauricio de Abreu, Carlos Teixeil~<L Brandão &tucle em pessoa. de süa tà.milia., a.ssim o faz 
oFra.nai.ico .Botelho, .l~stevu.m Lobo, Bernarrl~ para os fins conveuieutes.-Intelrada. 
Monteiro, .José gonifacio, Carlos Peixoto Fi- Do Sr. l• Set:re~u.rio do Senatlo, de 3 do 
lho, David Ca.mpista, CiLrne!ro do Rezende, COl'l'Cnte, communic<w.do que o Seoa.do ap
Buen() de Pa.iva, Adalberto Ferraz, L<MllllU- ~··ovo~;t e nes-;a ú<lt_a enviada. á. s:onccão pre
nier Godot:rcdo, Wenccshio Bx·az, R:Jdolpbo ·>lliencml a l'esoluçao do Congress ) Naoiona.l 
Paixão, Padua Rezende, Galeão C;u•valb<Ll, autorizando ·o ~residente da Republica a. 
Moreira da Silva,FranciscoRomeh•o,Ferreira. conceder ao .\ILiHdtro do Supr()mo Tribuna.! 
Braga, Pll.ulino Carlos, Francisco Malba, Al- Federal, Dr João Ba.rb:J.lbo Uchôa. Cavalcanti 
varo de Carvalho, Hermeneglldo de Moraes,- a.i'usoutadoria, com t::~dos os vencimentos ,_: 
Lindolpllo Serra, Gaudido . de Abreu, carlos Inteirada. 
Cava.Ica.nti, Paula Ra.mos, Jn.mes Darcy, Ves- Do mesmo senhor, de igual data, communi
pa.zia.oo de Albuquerque, Diogo Fortuna. o caodo que, n~a. tla.ta.. o Senado enviou á. 
Homem du C~rvalho. · sancção presideucia.l a resolução do Congresso 
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f . . 
: NncionaJ. autoriza!ldo a ?-b~1·t~ra. do .credito 
:de 51 :129~18, aupplement11.r a rubr1ca. 28a, 
dÓ a.rt. 2~ <i~L lei tL 1.316, de 31 de 11.6-
zeml>ro ele 1904; para pa;ra.roento ·das des
pm~as com as ~:~ulas suppleroentares do l •. 
2• e 3" <IODOS do nymnasio · Na.cional.-ln-

: tcir aLlo. 
Do mesmo senhor, de igtta.l data, com

municando . (jUC o SenallO :t"jlprovou o nessa 
lla.ta. envton á. sancção o. -pro})OSiçã.o desta 
c<J.mara a utorizanrlo a concessão de um an11o 
ele licença, com ordcm~<lo c para tra.ta
mento de sa.ude, ao 4° cseriptura.rio da Es
tmdõl de Fcr•o ·Central rto Brar.il .Tosé Au
gusto AutunCB de Ft·eita.~ .-lut·3irada . 

Do mesma S3nli'or, de igual data, com
municanclO que o Séaa.~o a.doptou c nessa. 
~lata. envio11 ;i sancção · :t r esolução do Cnn-· 
~;resso nacional abrindo o credito ele 40: IJO!l';.. 
suppleJnCOtar (L rubrica. &' do <Ll't. 5° d;.1. 
lein . l.SW, <le :{t ele dezembro de 19ll4.
lnteirad.a. 

Do ml\smo senhor, U.e 4 do corrento, com
mnnicando que o Exm . Sr. PrP-sidente cht 
Republica mandou publicar pelo decreto 
n. 1.402 a rCBolução elo Coogross<l l'ilttcioLJa.l , 
tia qual envia um dos autographos. proro
ga,ndo novalllente a· ilctua;l :;essãu lugislativ<t 
atúo ilia 1 de dezembro elo corrente auno.
Inteiru.uu.. Archive-so. 

Telegrtunma.s: 

. Florianopolis, 31 de outubro ele !905-
Exm. Sr. Presidente C<~ma.ra. DeputlLt!o.< 
- Rio - Tendo co:ronel vice-goverm\dor I!:S
ta.do renunciado cargo e estando u,usente o 
govern~dor, assun1i ad111inistra ção Estado 
n<J. qu(l.lidade presidente congros:;o.-Cor
det\es saudações. - Pe,·cira Oliveirct.-lntei
rada.. 

Macoiu, 2 de novembro rle 1905 - Presi-

l
denw Cama.ra. Deputados - 1Uo - Tenho a 
honra de '[Ja.rticipa.t· ·a. V. gx. qu. c nesta. d_ ata 
assumi administração do . .b'sta.do por ter en
trado no goso de licença concedida pelo con
g~essD, o goverpador Dr. .loaquiú1 Paulo 
Vtmea M<J.lta. Cordeaes sauda~.õea.-A. Mai t:imo, vice-governadol'. ~Inteir<~da. 

1_ Maceió, 2 do .. novembrc> de 1905 - P r e>l· 
: den~ Camara Depu~a.dos - R.lo - Tenho· a. 
:honra. de com'muilicar a v. Ex·; que neSta 
data . passei a a dministração do Esto.do ao 
resp~otivo · vicé-gov.et'll<J.dm:• coronel AntQnio 
Ma.x!mo da. Cunpa., ·eqtrá.ndo no gosó diL 11-
cen,<l. _Eoncedida 'P.elo . qongNsso. Cordeaés 
:~~~~~s.-'Pauto ;l{aU4, goverrlador . .....:.rn~ 

Vo\. ·vu 

~~· ... 

São lidos·c vão a. imprimir, pa.r;~ ent-rar 
na ordem dos tmlJ:~.tho~, os seguintes 

I'ROJEC'l'OS 

:--< . 137 R-100.3 

f'a;·ece;· sr>lJ;•c emendas olf'e!·ccirlas 1<a 2• di,;
cusst.To do Jll'oiedó n. 13!, de.~tc amzo que 
üOnCI;de "llitalicíamentc aO.I ojfidae~ e l';·aças 
de p1·et dvs corpo$ de 1>0ilmt·l)•ios ela. pat,·ia 

. que ai.ntlc c:t-istem e be;a assi ;u, ao.~ -;nerflbros 
dos I ribwwes 1•Jilitm·es e;n •;amwt~dw o 
.~oldo pot inlci1·o de set! S postos rwqueUe 
!~mpo; a COI! Im· ti« 1Jf1.3S<~gem dcsh lei, e Uá 
<)U! ?'liS ]li'01lide:>tCias; CO•Il Jlfti'CCCI' e. StiOStÍ· 
tutivo da Commissao d~ Pinanças 

A Commi~sãu d~ Finanç:ts, tomando na t!e
vi:da. consideraçii.o a cmcndn d:; Sr. Batbo8a 
Lima; •1ue alltoríia o Poder E:;ecutivo a. 
ent.on1l~r-se com . o governo d<~ Rcpul1lica. 
Ar~entma para. o íim dil ser pelas n~çlíes 
1\l!Iad:ts cancellada n di vida do gucrl'<\ da. 
ROlltlblica do P:tragua.y, t! de parecer que 
nã.o póde :>or nc:ceita. na tliscu.;:siio do pre
sente ln'Ojecto H. !37 A, <L vista dos termos 
positi\'os do m·t . li4 elo t\egimcnto lnLcrno 
d<~ Ca.ma1·a 1Ios Deputarlos, que não pcrmitte 
em qmtl(lUC l' di~c,:.t::sã.u que ~O.j<Llll ofrerecida.s 
~men~a.s m~ n.ri;igos :t•ldif.il·oi:, . tl:lle não te
nham rcla.r;3o com <L materh\ de que se 
trata.. · 
. A ernend:1 em qnestii.o contém maiel'irL da. 
1i1a.xlma import<tncia, que dever:i ser apre
ciada em um pt'O,jecto e.-;pecial, slllmlettldo, 
ao cstn<lo elas Corn rn is~iies cornpctcnto~ . in=' 
clus!ve a Com rn is~ão <I e llii>lomacia c 'fra
ta.dos. 

:~m rel'erencia :ls outl'as omciHlns, <t Com
missão opina. pela su:t rojei~.'i.o pelos funda
mentos do pt•inteiro pa.rccet·, · 'illO :-;enitt de 
be~se ao pl'ojucto sn l1stitu tlvo . 

Sala dtts Comrnissiíes, 3 de novembro de 
1905.-.Franciscn Vcigrt, p1·c~idcntc.-Ga/eao 
(}u-wrllwt, t•el;Ltot·.-Pauta Ramos .-ürbanu 
"Santos. - Cornetiu da Fo~>secc,.-Eri.co Coelho . 
-Dauid Campist·a.-Victorino Monteiro. 

Emendas cr 'JUC se 1·e(ere o parecer sup1·a 

. Considerando que na. guerri~ do Paragu a.)· 
estudaotes de medicina seguiram volunta
r iamentr. p :u•a. a campanha e fumm incorpo
r~::~s ao corpo de oaude do exercito ; 

Considera.J?do_ que. os serviços prestados por 
esses vo!umar10s foram valio$0S, de sorte 
que oão ha razão para distinguir entt•o esses 
J?~q~oSiOllfl.CS e OS que ~rviram nas fileiras 
<;!Jfl'\O c~Ymbatent(ls , pots os serviços medi
cq~ t a mbel)\ fora.m r~cla.ma.dds nas linhas 
de fogo; -· 7 
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Considarm1do que a qua.Iid<~odc de -contra- gncrm da aep~blíca do Paraguay,pat;a com 
etados em que sen·iram esses cstudanteli!lã~- -u.s mesmas naçoes . . 
os priva de serem voluntu.rios, pois 11ue van· Sala. da.s sessões, 17 de outllbro de 1905 _ 
tagellS ~ :po.>tos l'Ccebera.m e!:<tes e não era Ba~·bosa Lima.-Hornem de Canm!ho.-IsÚ.ro 
possível conscguil' que os e8tudantes de me· Le,te .-j}farç_.al Escoba,·.-Soa1·e:r dos S antos. 
dicina. prestassem o:s servlço.s profissionacs nn. 
qualidade de pra.oas de ]_)ret ; N. 192 A _ 1\)05 

Consi•lcrando que dos volunta!'ios comba-
tentes nem t>dos march:wam na qua.lida.de · .. ('Do Sonado) 
de praças de prct e que os otftcía.es recebiam 
todas as va ntagilli> úc campanha do mesmo Concede a pÍmsao anntuú de t :BOO$ a D. Theo~ 
modo que os motlicos contracta1\0S 1·ecebia.m dora .4lvarcs de Mel)edo Maçelto Soares 
vcncimento3 de offici:\e3 : vi1wa do Dr .. A>llonio Joaqt•i m de Maced~ 

Considerando I[UC 11 gÚerra inutilizou os Soares, ex :jui:; do Su1wcmo T'·ibt&nat Fe. 
or~;anismos moços qno para lá seguiram, de de1·at · 
sprte que poucos são us que teem até hoje 
resistido e se encontr am vivos entre aqueUe:> A Commissã.o de Finauças ua Cama.ra dos 
estuda.utes e que,portMto,não haverâ grande peputados, depois do tlevido estudo do pro
sacrificio do Esta.do em soccorrer os sob1•evi- )coto n · 1g2, do cori•ente anno, vindo do Se
ventes velhos, doentes em consequoncia. do nado, quo concede uma. pensão annua.l de 
impallmlismo a.llquirido nos campos do P a.- 1:800$ · a D. Thcodori\ Alvares de Azevedo 
ra.gn<IY ; Macedo Soares, Yiuva. do ex·juiz d'J Su-

Gonsid ::lr a.ndo que nãu é justo t[tte a patl'ia pro mo Tribunal Federal llr . Ant onio Joa
a.ba.nd:..ne osses ]).;rtccs ::;or villore:;, qtn ralo es- quim de Macedo ~oa. ~·os , li de pa.recm• que· 
tão iuutili:mtl~- p M lt gmlhat·cm a J:;Ubsisten- >le. a clle <tppJ·ov:,uo pela Camara , em vista 
cia, agGra. qne se Jll'ocm·:~ .!\lzer ju.,tíç.\ :uJ da.~ 1·ar.iies cx1u·a tla~ no par ecer da. Com
votuutaríos uo Paragua.y ; ' mi;;:;ã,o de Fimtnç:ts· daqtlClht Casa do Con--

Considerando, fiua.lmeute, que o projecto gre ;Ho. 
-pela m<~neira pol' que rui redigido poderá. da. r Sa.lo. da.s Commissõe5, de o utuLl'o de 
l oga.r á exclnsã.o dos estuda.ntes civis, c1ue !905. -Francisco Veiga,presidente.-Cornelio 
serviram Jlt> co1·po do ~a.utlo c quo :\pú~ a ao. Fonseca, rela.tor.-Urba~o .Santos.-Da1>id 
t m•rnina.ção da tucta não t;ontinmtt•am ao Campüla.- Erico Coelho.- Victorino llfon
serviço do e:tercito, rcsol vumos <~presenta.r teh·o, vencido.- Ga!Mo Car-valhaL 
a. seguinte 

J.:mcnd<l aa Jli'Ojcçtn 11 • 

Ao art. I•, accre ;c:mtc·sc, OlllltJ convier: 
(je bem a.ssim o;,; csi;ucl<ullc!!< dt• rnodieina., 
que sorvimm tlotno contl'<~ctado.~ no corpo 
do saudG do exol'cit:J 0111 c:~mp:mluL. 

Sala das sessõ.!s, d.J outnbt>.• 1le lOO:J.
.Saares dos Sa!ttos. 

«Ao art. 1°, i11 {i11c, :Lcc:·escl!ute-sc: ... Lem 
como o meio-IDltlo, cvrrcs;>ontlnnte ü mesmt~ 
ópoca, á1:i vinv<~s. tllhas e Ü'IHâs solír~has 
ou viuv<ts,sobi•cvivctttos,de otflciaa3 e prt~ças 
de p ret dos mesm o:> corpos, CJUe não gosa.
ram d<Htuella~ •yant<~.gens. 

Sal:l. das sessões, 17 de outubro de 1005.
A. Jliot·eim da Silva. - A/.vt:s Barbosa.
f!ite Bibeit·o: - J"mer 'Darcy. - AffoMo 
Cost<t.-'Hel·edtc< de IS'd.-Cc!rlos de No.,aes;
Bulhões Mm·cial.-Passos J!i?·anda Fitllo. 

Accrcsccnto-se: 
A.ri. . lt'iea o Poder Exoct1th·o :.\utorlza.do 

a enten_dor-sc· com o Governo da Repuhlica. 
Argentma, ll"rn. o fim de ser :pelas nações 
a.lliada.> 1lo lt!lí5 cancollltll<\ a. divida de 

N. 19'2- 1905 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional l'OSOivo: 
Artigo uuico. J•:' concedida. a. ponsão · a.u-: 

nuu.l U.e . l:SOO;; a I>. 'I'heodot>a Al l'ares de; 
A~ovodo Macedo Soal'llS, viuva. do Dr. An-' 
tonio Jo;~quím de Ma.cado Soa.L•cs, cx-iuiz do, 
Supremo Trilmnal Fede1•al ; r e\'Ogada.s as! 
dí$posiçõo> em contrario. ; 

SeO<\Ilo Fedeu!, 2G de setembt•a do 1905.! 
- José G. 11nheit•o iJiac1w.do, V ice-Presí.Ientcl 
do Seoado."-Joa.lti·m d'O. Cahmda, !• Secrc-; 
ta.ri.o.-Atúet·lo Jos rJ Gonçal'IJes, 2• Sccre~río. ! 

N. 203 A- 1005 

Pa1·~ce1' sobro as . emendas offer~cidas na 2•:: 
dtscussao do Pl"lllecto n. 203, deste armo,; 
que equipa1·a a Delegacia .Fiscal no Estado_; 
de j)faUo Grosso i! no do Estado do Pararuii 
Ao :pl'Ojocto n. 203, de 1905, . forani. aprc~ 

sentadas dua..'l emendas, a. primeira do; 
Sr. Rlvadavii~ Corrêa, emenda equiparandoE 
os vencimentos dos emprega,dos da Alfandop~ 
do Livra.mento aos dos empregados da Alf.)l!·i 
dega de Uruguuyana. ' ~ 

B 
f 
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A cmcnd<\ ú justv., IJois trata de e<tttÍPf-l~al' 
vencimentos de empregados de ropa1·t•çucs 
de ígnal categoria, situad,Js 0!11 uma mesma 
y,ona do tcn'itorio da Rcpubhca. RcJ.lrn{}rrtc 
nada ju~tiflca aquella d\sparill.ade ll.o ven
cimentos a Oill)11'Cgadus qno toem ca.rgo 
do snn·i ço~ dr~ mc~ma im].lorca.ncia. o cct·
cadu< rle ~Jguac.> clitlicnlda.dos. A dc>propol'
<•ão cntl"ü u~ vmrcimcnto8 é de tal naturc~t 
•Íuc tllll :.!" 1\~.:riptnril.riu .<Lt Al!':~ndega. do 
Li v-ran1r.nw pcreohe quast tu.nto como 1\ffi 
gu:n•cb.1h All'andega do U••uguayana. 

J\:=>.i!ll, e~t(l allhnclcga., rcnclcnclo nFti.~ on 
mcno>l l .< HIO;OO'l~. c~t;i <vtuinho~uln. corn a 
~·az;i.o •!o ;.J, !J •( , t!lll 15(\ quotJ.~ ~obt•o :1 lo
tt~r.:J.o ll.c liiJO:OO:J.), <to }l<LS ;u <L UC a ~o Li ~·t·a
mclltO e~t(t cuutcm1Jlad;L com a ra.zao de .3 °(. 
em 12~ quotas s1,bro a Lotrwã.o do 300:0:JO$, 
que é <t s nll. renda. rc<tl. Dis;o resulta, Lova.rl
do-se tamlJ~iU clll r.ont:t <t clc~igllaldado dos 
ortlcmtclos fixo; , qrv: um 2° cscl'ipturario ela 
.\lra.nclr.;.;:r. de l;t·a.c:u<tY<tlliL ptwcchc mn:18:1.l
mcnt.c) c.~ VilllCÍillCILtu~ Úc .'!.HISi:J:?, !llll' tlnlli.O 
11111 ~~" (~~~·t•iptnl' iL!'io tl:t tlc l.iVL' .IIIICJÜII l'C

.CCIJII i't]Xlllil>' l3:lJ5 a. lli~l~, 011 sej;t h:tt·l ou 
qnas\ t:1.nr.o c 11ll:) 11111 gn:tl'tliL rli\ .\lfit•idü:.tit 
dt; Ul'!lf!llayaHt~. 

E', pok ]l:LI. il!ltu a •i•:spt•op IL'Çil•J de Li1e~ 
,·cnci l! teut.u~. e,p.JI'ttULtu, r.Lf.O<tl·cJ a omc:Hbt; 
a COI IHlliS_,ÍO de J.'i ll<lllÇ:;IS é UO p<U'OCC!' f!t!C 
scjtt a.ppNvadn .. 

A scgnntli1 cmcmLt, do Sr. Frcdcrico llot·
ge~ e outros, que mauda equiparat• o~ vcnci
mcutos elos 2°' oscriptrtra.l'ios dt~s Dclcga
ch~~ I•'iscaes uos Esta.dos do Mi.\ro1nhã.o, Cci.\l'<t 
o Pa.Pan;~ ;tOS do~ funccionarios de igua.l ca
togoi'i<l. rlo l·:~taclo de J-!inas O~l'acs, angmcn, 
tando a. tlcspo;,a, nã.o est:í. .instífica.da como a 
primcira, pelo tt nc a Co nmissõ.o pcn~n. quo 
não deve Sllt' a.ccoitu.. 

s·,th tl<\~ Comrnis~õcs, a de IlüVC!JllJJ•u de 
!!!!15.-Victotil10 Monteit·o.~Fmncisco Veioa. 
]lrc~itlcntc c r•olator.- David Omnpista.~ 
Cm·nelio '''~ Funseca. -Urbano Santos. -g1·ico 
Coelho. -l:afe,7o Ca!'l)a/hal. 

Ü~ \'Oilt!inlontus Uú>l 2°' CSCL'ip&Ui'<U'ÍOS da.; 
llclc;(:~ci<\~ ~'iscacs elo Thesouro Federal nos 
l·~f;ti\u;: do .\l<tranllão, Cea.r<í c Pur,w;i. fic.un 
l: llUipa.r;td<~s, <1. comcça.l' de 1 de j:1neiro deste 
anuo,ao~ dos funccionarios tle igual classe Ju. 
l!e!Jgttni<~ l'i~cal em Minas Ger;~e~. altoradtt. 
nc~t <L lJ<Lrtc u. t1tb:>!J[1. C, a11nexa ao úocroto 
n. 5.:3\Jil, de LO uc dczembru de 1904. 

S<tla tla~ se.~(ics, 17 de outubro de 1903. -
J<'rudaicu Bm"ffCS,-l:;idl·o Leite.- AleltCat· 
Guimanr7e.~ .-Ccu·tos Ca!Jalcan!i. - Cm·vttlho 
Chcwcs .-Sei'[JiO Scll.ioya.-Ctmdi,lo de Ab1·w. 

Accroscc:J.t<He onde convier: 
Art. Fic;un oq1lip ~ra.uos os venoirncrlt JS 

dos empt•cg.MtO.S d;~ Alfandega. do Li vmmonto 
aos dos da .\lf<tndc:;r~. de Urugua.yaua. 

Art. O Govet·no ü ·~utoriza.do a a.bdr o.< 
proeisos crc(li to~. 

Sai<L rht~ sessi'io ~. l7 de oatubro de WO:>.
Ri'l)at/avi'l Uo1T~1.~. 

\". ·~i:l- l!J(J5 

(Do Senado) 

Co,r,~f~ d~; t W 2' 1 ,:.: rtl·li'~ H~O-f:~jtJ,rlarttu graduado 
l'om.piUo Dnn ~"·' lfiii.'Ut!<o· a )lr-ns'ia de 301~ 
mensac.> 

(Villo projccto 11, 228 de t90í) 

A Co,m<tm clcm Deprttll.cl<JS vao tomar couhc
dmentu do projer:t.o n. 2~'"• :tppeova.üo pelo 
S<~ i lit< l, >. q a.: "' ''11'r.' lc ;r,•J ~,, s:"'i-fC!Ito-a)Hla.ntc 
i!l'a Ln:1 •lo l'ompili r> llanta~ Hat:ull:Ll' a ])JU.~ão 
üe :Jo.-:; r !leu <:~: J .>. 

A C.J:nmi.~-;ii.o de l•"in;L rH;<tK tlitfJLiclla C.1sa,. 
t :n:lo c~:tmin · t , lu ,,~ tlot : lllll:Jillo~. que iu
~l.!·:ti t·<wl <t ]'lill.it;'ío <lo St·. Pom:lilL' Dantas 
llac!l!lat·, t: vcriliet~ll lo •JHC o re.pwn~nte 
sm·viu H<t glwr•t•acontt·;t o Para.guay, tomando 
parte em tli Y0<'8:.Ji combatns. tetJdo sido 
afimtl !el'iuo, em cmscquonci<~. do que foi 
considm·ado incapaz para o 80tviço milita.r, 
foi de pat·ecnt• que o C.Jngres"o concerics~e a. 
pon~ilo mcnst~.l do 30$00:J. 

A O)mmissão <lo l?inauç:\; da Cama.t•a dos 
DcpiJtaJos, conf,H·mando-sC! com os frznda
monto:-~ do 'J<n·ccm· da rnosrna Cummí~s ·to do 
Senado, ped.c a. •~ppr'OI'i~•.'iioJ ,Jo projcuto, como 
um n.cio ucjn~tica c do cquidado. 

S~\La !las Commiss'ücs, :3 de novembro de 
l < JO~,.- Cial~'lo Cto·oa!lwl, rchl.l.or .- Urbano 
Smttos .- JJ,wid Campista.- Victm·i!Hl .3.[on
te il·o .- Rricu C111J!ho.- Cnnwtio d'.l Fon-seça. 

N. :228- l!JO·I 

(Do Sonado) 

O Cougl'.~~so .'iacional docrct:L: 

A1·t. 1.• Ir conecllida :to .2° Sii,l'c{Cnto-aju
dantc gra!Luatlo Pompilio Da11tas ll<tcclla.r a. 
pensão de 3' 1$ mc11sa.cs. 

:\l't. 2." Revu~;~m-8c as di~posiçücs cnt 
con tl'ario. 

Sonado Fcdet'<d, 4 do uutttl!t'v llc 1004.
Aj{onso .1ugusto llion:iJ•a l'e!lltl~. Presidente. 
- Joaltim d'O, Cal1mrlc1, 1• Secr·ct~wiu. 
Alberto JosJ Go11 çalws, ~· Soct'iltlll'io. 
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N. 274:--1905 

·Auto?·i.;it o. Presidente da R.epublica « 1n·oro[Jal' 
por m.ais tpn tp·ww, sen~ ven.cim~ntus, c' ~i
cençç e>n, ct\io !JOSO se ache. o V1·. Sct11mot clco 
Gam" e Costa lliac Dotoell. le;tte da Fn~ul~ 
da de <lc Direito do Reei f a, par« trcl'ta?· ela 
sHa saucle o;~lle lhe com;ie1· 

A' Commissão de Pctlçucs e Podel'es foi 
presente o l'C(lUOl'imento em que o Dr. S:.
mnel da. Ga.m<t e Cost.t Mac-Dowoll, lente d1.1 
Fa.culdade de Direito d<)Recife, actualmentc 
em Pariz, representa.(] o por se1t :procm·n.dcr 
nesta. C<lj)ital , solicit.t prorogaçã.o 1!a licença 
qu~ lhe foi concedid<t pelo Congresso Na
<:iona.l , pa.m \ra.ta.mcnto tlc saude. 

Com os attcstado.'> medicO.'$ que jtultou ao 
I'l)ferido r equerimento, prova o peücionll.r io 
a char:-se ~ofl'r'lmllu li'~ ~.:ysme t.:h t'Ollic;~, tio 
•FIO se :podorü. tl'atar 110 pmw provn.vcl de 
um anno . 

N'iio tendo mo ti v o para. se oppDr a es:;a 
prctcnçõ.o, julg<t a C:Ommissfio que devo ser 
adopta.do o sc;;nintc projeoto rlo lni : 

O congresso Na.cionn.l r esolvo: · 
Artigo uaico. E' autori~ado o Presidente 

da Ropublica. a prorogur, por mais um anno, 
sem vonclmentos, a licença em cujo goso se 
acha o Dr. Samuel da Gama c Cost.1. Mac
Dowell, lente da Faculdade de Direito rlo Re
<:ife, :Para .tratar da sua &mile, onde lho con
-vier ; revogadas as disposições em contrario. 

Sa.la rias Commissiíos, 3 do n ovembm de 
1905. -Gat'l?<io Baptista, prusidoúto inter·ino. 
- Eloy tle 8ou::a.- Feli.J; Gaspar.- EusoiJio 
de Amtmde.- Cartos <ÚJ .Vo1JaJJS. 

N. 2i5-1905 

Fixa os ve"cimenlos dos leleoraphista.~ da 
Repartiçilo Geral c!os 'l'eleyl·azlhos 

(Vide pr ojeclo n. 181 d e 1902) 

~ })l'Oposta. ~ert1llÚvida. é .insta. O Estado 
cx1ge do ca.ndtda.ro ao togar de telegraphista 
U.mu. boa. ~omma. Je ~.;unhecimaatos : portu .. 
gue?. , í~·ancez, Ing!c7. , geogra.:phü• e cot•ogra.
plna., do Rrazü, a.rithmetic:~ e !!'eonlett•la . 
AH\rn . desse~. ainda r ecrue ,, os necess!l.rios 
conllc<Jimento~ p!~ofissionaes. D:t-lhc por.ta.
r cta um tru.b•kUJo :1ssicl uo e ti:ttigaute, pol'que 
demanda umv. a.tGenç>âo to<l:~ prtrticula.r, o o 
dotem sob a n.mc:~'"' ele sever:~ pentl.S, 
quando por-veu tura. elle so distt'arl <iessa 
attençã~- .Justo é, :poi~. que o remunere 
equltati va.mer1te, em corre:-nondeacia. mais 
ou m e11os com o sc;·vico exigÜlo. · 

Entretanto não é isso o que hoje a.Contece. 
Como se depNheudc dos a lgarismos expostos, 
sã.o em demasia diminuto; os actua.es venci
mento; dos te1egra.phist !l.S. Em vi>ta disto, 
dt:pat11nd~:~-se <t Cantara. com o presente pro
jecto, o ensejo de reparar de a tgumn. fói:ma 
esta injustiça., entende a Comm[ssã.o qno o 
deve 1'ar.er. 

Sltla ll11s uomrnissüos, ~~ ue oatubro de 
19()5, - F,·aaciscu Veiga , pr,·~lüeu'te.- l:."l·bano 
San tos, rdator.-P<"'''~ Ranws .-'Jate,ro Oar 
valhl<l.-Davicl Campista, - Vic/OI'Ítto Jlon
tei?'o.-b'l'ico Ooctho,-Cm·nelio da Fonseca. 

181- 1902 

O Congressll Nacional decretlt : 

Ar t. l. • Os tolegt•aphistas r la. RepnrLicã.o 
Geral dos Tclegmphos porcobcrão os venci
mentos sogttinte~: ti:OO!J$ os ele I" cbs~e; 
4:80:.1$ os de 2"; !MOO$ os do 3• o :2:400$ 
os de 4• . 

Art. 2. ·• O Podor !·;xecntivo abt•it•;L os cre
dito.i noco.~m.ri.;s pat•a n. immodia.t;L oxot:ução 
dosttL lei. 

Art. 3.° Fica.m revogadas a,,; disposiç"ics 
e m COJttl'(lol'iO. 

Sala. das sa;;slíes, 12 de agosto de 1902. 
- h·ineu lfach(tdo,-R(Lymundo de 11fi1·anr.la. 

Entende a COmmíssã.o d e Fina,nças quo a - Her ertia. de Sá.- Theophito Ottoni.-Gatriol 
medida consignada. no projecto Q . 18 1, de Saloado. - Tl·irul,rtrle. - An·oxetlas O<rlvao .-
1902, b~m merece 11 approva.ção da Camara . Hosal'tnall de OUveim. - Josd 111"onjm·,:lim.
A medida. prOposta é o. elevação dos venci- Celso dos Rei8.-A11.f!Wrto de Vasco>tcellos.
mentos dostelo!.(ra.phistll.s, o que se rea. lir.a.r~t :Cel~o r,le At·a~jo.-Esmeraldino Bcmdeirc< . .:.... 
da. seguint e fôrma. : os telegraphist<ts de j\falaquiM.-Z.."Tn1i l·io Coutinho,-Etp idío Fi-
1' cl~sse, que actua.lmente percebem 4·:800$,· guei,·edo.-Teixetra de Sá.-Ji,lio rt;; JlfeUo.
pa.s>am a percebel' 6:000$; os de 2"; ven- ·Low·enço Baptista.-HenríqueLagclen.-:-.4&bv.
cendo 3:8.'00$, passam. a. vencer 4:tl~ ; os querque Sere.jo.-J:liwtins Teixeim.-Fcmsto 
de sa, ,com 3:000$; passam a tm• 3:BIJIJ:Ii; os eardoso.- Amujo .Gdes..-Epaminondcu G 1·1t
de 4~. "l!na~mente, com 2:0-JO$, virão a rece. ci.ndo,-ltdefonso Al'llim.-Netsou de Vasco!'l· 
ber 2:400$000. ·· · · · celios.- Atfot•sp_Co.s/4; 
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N . 276-1905 

Fixa a desp~a do 1lfinisw·~o da Ma.-irtha pa1·a. o exe1·cicio de 1.906 e formula 1lari,rs medida.s 
de .gove1·no e administração 

No papnl de reln.to:t· th~ Comnli.~sã.o de t>inanç<l.s, . a respeito dil.s dcspczas com o 
Ministerio dtt Mar inhn,, quero apenn.s e:ocpô1·, neste momento, o methodo <1 CJttO o projoclo 
de loi sP. cinge. 

O art . !• fixa. as quu.ntbs corrcHpondentos :í.s vurba.s do orçamento <LilllUt\1, conlor
mandc-se a pi•oposição do Presidente d::t Rc]lublica nos limites da. receit~ calcltia.d:l pelo 
·Ministl'o da F~~zenda. para. o exercício fimmceil'O de IOOô ; salvo insignificante :tltcl·<Lção_ 
.1~ o ari; . 2• rcsnme v~1rl;t..<; medtda.s de governo c administração, :i.s quacs a camara. 
certamente :\ttender11, emquanto cogit;t de o1•çar n. r eccit<L geral d•~ Rcpublica, acudindo 
s.1!Jretmlo :ís necessidades de c.tue a. m:1.r inlw. militar se resent.e. 

A ti l u lo de autoriza-ções, c.mst.'\:J.t es do a.rt. 2•>, a Commissã.o inseriu os n.ssumptos de 
dous prn.jeci.os de leL que lhe rora.m :~n·cctos, afitn de emittir pa.t-ccez·, tacs são : o de 
n . 2:10, de 1004, que se re!'ere ;i couvcniencia. rlc contractar um oculista. para servir D() 
Hospit;~I Milita-r· da ilha da.s Cubras co de n. 9ti, de 1005, que urge l)Cht a.cqnisiçKo d ' Ultl 
edittcio com cu.pu.cidft.de para. iustiLUa.<;fu.> de r epartições do ~Iini.~teri!) da ~1::\rinha, r emo
vendo-as quanto ;wtc ; dos p1•edio> em ruin<JS onde jazem. 

Por fim :t Commissãn l'ecnsou n.o P oder E:<Mtltivo as autorizttções solic it:.1dn.s vcl'ba.l
m e:lte pelo !ili11istro d<~. Marinha : umas. pu.m re:Jr g ;uthm• alguns ~·~~mvs d;1 adminis
t ração, a(l ·re(e~·emlwn do Co11grn,;.~;o ; outr·;ts para eqJed.ir novos r cgull1m!!ntos a. tois 
vigentes. ;:; recu~on a.quellas solicitaç-ões, p.;r serem infri11g.mtes da. Coostit.uiç5.o Federa!, 
poi~ •! dtt inü-ütiva intr<1!l8!iwh ·cl do Poder Lcgi>!at ivo rormutar as leis de orga.nizaç.lío 
dos ~eJ•vi<;os pitblic ~. toma.:~d.> <~ Gama.ra em pr ínlCiro log<l.l' o trabalho · de exa.minat• a. 
m;~tcl'ia., u~ llypothc~c de projecto l].llll o P<>tler "xcctttivo apresente ; c r ecusou <LS :mto
ri~aç.liL·S PM':L expedir novos rc;.;uhtmcntos "bom 1.lo.,; se:·viçus puhtico~. po1· SOl'~m ociri»as 
as so lídt ::çi'lcs . \' ÍStD que(! da. Ul'ui'.J\!'a.i.iva constituci•in:tl cwlu8iva do Pt-esitl.~nte 1ln. 
Rcpublica rcgul:~ment.at• as leis.- -

Is.>o posto, restu.-me dizer que funda.mcnitl.rl!i perante ;; Ctt~mmt o projccto de !ai 
fJHO a. Com 111Lsfto so dignou ;.Joptu.l', ~ i ponu11tnru. l'O!' ilupugnadu. 

E$tO é o projce;fo tl<~ lei : 

O Congl'c:;w N<lciona.l rEsolve: 
At·t . 1 .. E' fixada a qua.n~ i:L do 3l.lltk431$!ilJ2 omp<~.]:>Jl o W7:lil8$130 ortro, ath1 úo 

Potlm• ;.;"eCilti vo occonet• <iS tlesper.tL~ com o Mini~terio rh \{:tt'Íillt:. :pel:ts Sl)!<ttinte;; verbas: 

I . ScCI'CÍa.l'i<L de Estado (como ll<L pl'oposta.). , .• .•. ..•. . 
:2 . Cc-usolho savLJ.l illern ....... . .... . ..... .... ....... .. 
:-;. Qua.1·to1 i"icnural illem . . ...... .. . , . . ... . ........ . . . 
4. Sttjlremo TrilJUnal Militar idem .. .. . ..... . ....... . . 
5. Cotttu.cloria itlcm ... ....... .... . . ... . . ... .. ........ . 
(J : Commis>arin.do Gemi idem . . ................... . .. 
7. A uditoria. ( <wgment:~.da. com 5:!J75.'!i. llonor a.r ios de 

um <tttxilin.t• do auditor, na. fór ma do art . li do 
Hcguln.tneuto Processual Crimina l Milit <l l', a ssim 
como do art. 6° da lei n. 821, de 27 de dezembr;> 
de l 90t . · • ..... .• •.. •. . ..... . .•.••.•...•...•.•. . .. 

S. Corpo dtl armo.dn. etc. (como na. pt•oposta.) .. ... ..•. . 
0. CoPpo de Mar inheiros ~acionacs idem ..•... . ••.. . .. 

10. CoPpo infantaria de Mar inha idem ••...•. • .....••.• 
ll. .Arsena.es idem • •. .• , ... . .. ....... ... .... ... .. . .. .. 
12 . Ca.pitaniM de Portos idem ... ....... ... ......... . .. 
13. Bi11i~ameJlio do portoH iclem ................... .. . .. 
14. Fo1·oa no.val itlom . . .. ............ .. ...... .. . . ..... . 
15. Hospitaes idem ., ..... , ..... ... .. . , , ...... .... · · • · 
W, Rcpa.l'ticão da Carta. M:u•itíma. idem .. . . . . . ..... . ... . 
li • .Escola N~val idem •• · •..•• , ••.•• .••• ••• \~-· •. . ..•. ~ . .• 

0u1'o Papel 

.. .. .. .. .. .. 201l:(iG7$000 
• ....... . '.. 40: 140$000 
.. . .. . . .. .. • 90: :13 1.$000 
.. . .. .. .. .. • 2ti:041l$000 
.. .. . . .. . .. . 237 ; !i32$500 
.. .. . .. .. . .. 4:~: 7HD$000 

28:150$00) 
3 . 099.840$000 
2 . 778:589$9õ•) 

444 :7i5$78! 
3. 793:794$663 

422: 604$000 
5o :ooo ·ooo 

4.451 :324. 146 
374: 415. 00 
HS2:7so ·ooo 
387 : 
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18. Classes inactívits iolem ........................ , ... . 
19. Artnameuto e equipn.moato idem .................. . 

·· 20. Munições de boceiL ld\lnt. ..... .. , .. _. ..... ,. ..... .. . 
21, Munições na.va.es ide,tl. . ... ......... .. .• .......... 
22, Material de construcçã.o rHwu.l id .~m ...... , ... . ... , 
23. Obru idem •... __ ... _ ..... .............•. .. _ ..... . 
24. Combustível idum ..... . ............•.............. 
25. Frete; etc., etc., ido:n ........................... . 
26 Eventua.es idem .................................. . 
27. Commissões em pa.iz c;;tt•an.>rclro idem ...........•.. 

Ouro 

637:108$130 

Papel 
\J09:50tl$i94 
25!): 00\~01)(1 

8.070 :289::;450 . 
1 . 40:•: 000$000 
1.400:00:>$000 

.!:{() : 00 !)~1)00 
1 • 00 1 : 5132.];200 

270:000$000 
210:150$000 

:;; 
. ' 

Art. 2.• g• o Poder Executivo :~uiOl'ÍZallO, na. vigri1:cia. desta lei, a. USétl' <ia.:~ seguintes 
medidas 1le governo e a.dministr;~çã.o. .. · 

§ 1.• Du.r começo de execução a.o pt•ogrammu. tx-aç:ad() na. lei n. 1.2;?;',, de 14 de no
vembl'o de 1904, firmando oontr:\ctos lie construc.;ã.o naval na impol'ta:IJ.&'Í'I. totaL-e rnaxima 
de~ 4.214.5.10, ruas por p .. e:;iacõe~. contru1to que no decurso llntl.nçóiro rlc )!}O:I o di~
pendio nã.o F.eja maior de S::. 1.685.R:!O; assim como para o mesmo exer cício a. quantia 
de~ 39. 180, despez<~ com o pessoa.! em pa.iz estrangeiro, incumbido de zeltu· Ypelu. ex-
ecução dos contra.ct.os. . 

§ 2. • Firma.r c .mt.racto.~ p;1ra. cunstr1tcção do nuYo At'Senal de Ma.rinh<t;• cu,iJ custo 
será. pa.go em pre .ta.cües :..nnuacs não excedentes do ~ 75.000, comprchendillo o cxorciclo 
1lna.nceiro de HJOG, si as u bt~..ts forem iniciadas. A e:;colhll. do local J'eita. _pelo Poder Ex
ecutivo fica sttbordiuada <L :tpprovação do Poder Legislativo P<ll'a todos os e1feito.;. 

§ 3. 0 De.;pendet· attl a. qlta.ntia de i00:000$000 na c:.Jmpra do cdi!icio pm•tcucea:te á. As
sociação do Club Naval, pa.t·a. nollc insta.lla.r os seguintes ramos do seevit;-.o p ublico : Con
selho Naval, Auditot•ia de ~!:1rinba, Carta ~[aritima. Bibliothec<L c Mtueu ;>.la.va.l ; transfe 
rindo e>sas repartiçõo~ dGs prcdios 1la rua üonselheíro Saraiva, unúe se acham,. o;; quacs 
passarão nesse a.cto p:\r:t o }.Iínistct•io ua. l1a.zendt\ afim de serem v endidos a quem nuüs 
der. 

§ 4. • Contracta.1• pelo prazo do tt-os unuos e na t•azã.u de Li :OOJ$0(10 :t.unmt.c.;; de rcmu· 
neracã.o um oculista. uo uutvria cu.pacid:~clo , u.ftm do crcar no Hospita l dn :\!<tt•inh'1 esoo 
ramo e>peeial de sorviç.J mellco-elrurgleo. . 

§ 5." Adquirir por 200:UJ0$000 a Ilha. do Cal'valho, de pl·opricda.tlc do i~~~~ulo do lHo uo 
Ja.neiro, comprohend.ülos os edillcius o rmt.ls I.JemJ'.1itorias, pa.ra ser <lestinad:t a ac:\:n!Jar '" 
ma.rinhu.gom conforme :1s cxigoncias da. hygicno naml. 

§ B, • Insta.llat• em Jl'' v Hhão, u.nnoxo a.o fiospitn.l üo s!a.rinlla., u i1Ul. sa.:a. do o~~era1:ücs 
e curativos om rigot• da ciru1•gia. hodlema. com todlis os a.ppa.relhos imprescittclivois. uií.o 
eltcedeDdo G dll'!pw.a do :15:0::JU$UOO ; assim como u. despender a quantia de '~0:000$000 
comacqulsiçiio do in~>-tr•umontus cirurgicos do que honvor ca.1•eucia.. 

§ 1. • Da.r baixG uos nu. vias quo o Minl:;tol·io da. Ma.rinh;t cntoudet· i mpl'osta:;eis pal'a. 
os serviços a. qne era.m IIC!!tinn.dos, e 11pplica.r o matoJ'i:.l.ltlo a.lgun:-: n~~vio ; inutois om re
paros de outros u.provcit:1vois. 

A1•t. 3.• contlnlla e m vigor o <J.rt. 1!) du. lel u. 3.018, do 5 nuvembro ~lr, lH:lO, <:::>rn espe-
cial menção. · 

Sala. da Conunh:sã.o de Finauças, 3 (le novetnbro de · 100::í.- Francucn Veiga, pt·e
.sidente .-Victo1'ino Jfoateit·o .- Ü01'JHllio da Ji'o».seeq..-Da,id /!!illi-Pista .. ~\-!!JIWCÍO 2'ost«.-
Fra,.cisco Sá .-Galeao Ca>"Mlhai.-Hrico Coelho, rela.tor .-Urbai7b.) i?antn.<. ··. l', 

:;/f,: .. ~}~:_,.:;~ . ·• . 
. _: ·;- ~_-::_~1 

l'R OI'OS'l',A. DO GOVEIU\0 . ;.· ],'i; 
Art.4.• O Presideote da Republíca. é autorizado a. despender pela lllipartição do Ministe

rio da Marinha, com os serviços designados na.s seguintes verbas, a quântia. de 007 :108$130. 
ouro, e 3l.ll0:477$4ll2, em papel: '. · 

1. Sec.retaria de Estado .............................. .. 
2 . .Conselho Na.val. •• ..... · .... ;, . . ..... ...... · •.. ·. ·; . · .. •. 
3. ·Quartel General. •. ,. • •......•...•...• ;.; •.. • ·i•; .• • ·• 
•~ supremo Tribunal Militar; ..••.•• ..••. •.• : • •... ; ..•• 
5. ~nta.d.oJ·ia..- •. .... ......... -•.. e ... . ..... . . ... ....... ...... ~. -. ·.~.~ -•• -

·.' 

Ouro Papel 
,.. ......... 208:667 

· ..••. -..•• ~ ••• ' 46':·\4 

. ·, ............ 
99:331 
26:04 

. 237: 
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6. commissat•iado Geral d:1 Armada .................. . 
7. Auditoria ................. .. ....... • .... ........... 

. 8. Corpo da Armada.. etc .. . .......................... . 
9. Corpo de Marinheiros Naciona.es ................... . 

"lO. Corpo .de Infa.ntari:t de Marinha. .................... . 
1 L · A l'sena.es .................... , .................... . 
12. Capitanias de port.os ............................. .. 
13. Balisamentos de :port.o:1 ............. . .. ... ......... . 
14. Forca Naval. ................... . . .... ............ . 
15 . Hospitaes .. .. ........... .... ............. ......... . 
16. Repa.rtir;;áo da. Carta ;vraritima .................... .. 
17. Escola Naval, etc ......... ..... .... . .. . ... . .... ... . 
18. Reformados ............... . .............. ....... . . 
19. Armamento e equipmnento ... .................... .. 
20 . Munições de boeca. .......•..... ...•• ..... ... ....... 
21. Munições navaes .... .. ...... .... .. . .. . . ..... ... ... . 
22. Material do construcçã.o naval. ................ .... . 
23. Obras . ...... . ... ....... . ................. ...... .. . 
24. Combustível. ........... ........ ........ , ......... . 
2.':;. Fretes, etc ..... ........• , . ............... ..... ... . 
26 .. l~ventuaes .......... , .........•....... , .....•..•... 
27. Com missão em pa.iz estrangeiro .............. . .... . 

N. 2ii - 19ú5 

Ouro 

. ........ .. . 
607: tOll.);t:lo 

Papel · 
43;.760$000 
22:175$000 :l. 02fl: 8~0~~0 

2.718:589~9::>0 
444:775:\(iSO 

3. 7!):~: 794$()60 
-12'2:604$004 
;)Q:0()()$008 

-!.451 :324~140 
:-17 4 : 415$000 
()82:780$006 
:387:200~QOO 
!l0$J: 50G!$i!l0 
250:000$000 

l{,Oi0:28\l$454 
I • 400: 00()$000 
1 .400:000~00 

-t:!O:OOCJ$000 
J.tlOl :5(1:t!;;200 

::n (). 000~000 
~1 0: 1:)08000 

~ 
·~ 

007: l()&í;l:JO ~H.11 0:477$492 

Fixa a despesa do Ministerio da Fa.::enda pat•a o c;~ercicio de 1906 

A lei n. 1.:~16. de 31 de dezembro Llo HKl4, 1\Ull fixou a ticsp1!7.a. A"oral d.;~ Reprtulica. para. 
o cor.renLe exet-cicio de 1905, consignou para os ~crviços 1lD Mini8tt:río tia. ~'u.zcnda, iucluiodo 
a applicação da reodu. especial , na importancia. de ll.GSO:IOO$, uuro, e I:S.Ilt!B:<JOO:t, papcl: 

Onro Papo! 

<~. somma. do ... ; ........... ...... .. , .... ,............. -IOJ~ll ::1'3'$-l:iii !lli . :.l32:7GHS2!.J3 
A proposta do Governo, pa,l'a o futuro cxct•ci<llO tlna.n-

ceiro de 1906, pede para :t dospeza. do Ministerlo da. 
Fazenda, compreb.endid;t ta.mbem a a.pplica.ç!W dtt 
renda especial na importancla. de l:i.570: 100$ ouro, 

. o 15.008:000$ papel, a quantia papel...... .......... 41.!1iH:!J-lii=:;<K>fJ 94.~-.2:38:2,~,'!)3.'3 

'·Compa.ra.das estas dua.:s somma.s, 86 vê que na despcza 
out•o ha. uma. ditrorença. pat•a. mais, na. pt•oposta. de 
p:ua. menos. na. dc.-;peza. pa.pel ............ , ...... .. 

1 .4i 5:CIO$li03 

AUGMfo:NTO D.-\ D:~SPEZA EM OURO 

Dos· algarismos mencionados con~\a. que pela proposta só a applicaçli.o da. ronda espe
-cial (ouro) contorme foi orçada, importa em 1.89():000$ a. mais da votada. para. o m~5mo 
fim, no cotTente ·ex.crcicio, donde resulta que o augmeuto da despeza, nessa e~peCle; :~r 
menor do que devera. ser em consequencia. do a.ugmento das verbas con~titutivas dare~ · .'.
ecíta. espeeial euja. ·a.pplica.ção figura. como despeza., embora, na sua maior parte·, rea,~~~'...: 
·mente nã.o o seja.; antes ve~da.1lelra · economia. . . ··:,<'-'·ti-f; 
. . · Assim, deduzindo-se da. despoza. total, ouro, deste ~finil!terio, a q uc tem destino espe-o · 
ctaJ .temos:-
llc3_pe~ em ouro (tOtal). ...................... ...... ......... . ........ . 4 1.976:9-4~9 .,.,: 

.. Ded~ztda.s a das verbas com destin() especia.l..... .• .. .. .. . .. .. . . .. . . • .. . 13.570: 100$000 ' .' ------- -., 
Sendo porla.nto de. _ .. ; ... , . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. 28 . 407: 8<19$069 :· 
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a importancia real da. <lespeza em ouro, p"édida na proposta para o exer
. cicio futuro o como a citada lei u. 1.3l6, -de 30 de deztlmbro de 1904, 

votou para d.espr.1.a oul'o do corrente exerci cio, e:<ceptua.da a appli<:a· 
ção da. renda especia l, a !>omma de ..... . ......... . •.. •.. . . .• ; ..• .•.. 

segtte-se que a propusta para o exercício fu turo, realmente pede pH.l'<J. a 
despeza ouro, menos . .•........... . .... .. ................... •. , ••.. 
do que a votada n:• lei vigonte par:~ o mesmo fim .... ......... ~ .... . . 

28.821:238$466 

413:380$397 

Em r~tacão í1 flespez<:. orJ.inat·ht, Oll~u. nota-so na propostJ. a.ug n:uHttos 11as seguintoo 
Terl>as: · · 

'V61'bil. n. 2 - .TUROS E A~IOitTIZAÇAO DO E;\iPitESTlMO E:tTERNO PARA O RES· 
GA.TE DAS ESt RADAS 1m F EltltO t~NO•\MPADAS : 

Em co.nsequencia de b<wer sido encampada. ·a estrada de ferro do Rio 
Gri1nde i1 Bagé, for am emittitlos Rascision bond1 m~ importancia. de 
f'. 2,013,G40, con~ign:mJ.o-sc para juros e amm·tiz:tçiio, na respectiva 
verba mn.i~ . . .................. . ...... . ...... . ..•. .. .. ..........•. 

Verba Jl . 10 - UAIXII. liA AMOP.TiZ.~ÇÃO : 

.A: ccnsigntLçã.o,-Enc0mmeuLlas de uotas, etc. - c1ue 11.u. lei do Ol'9a.meuto 
vigent:; f;;i ([ot;;~du. com DO:OOU$. c clev:~.du. pela. proposta. a. 100:000$ 
pelo que se ,[;i. u t~ugmento cio . .• .. •• ••. ••...••. . ••.•• ••.• •.• ••• ••• 

Vorha n. 3,),- Ih~·;pJ::~As t~l·.r;NT L'A.Es : 

Tendo siclo insufTir.ientc;). qu:•nti:~ vot:tda pu.r:L ccc lfL'el' á uesJleZU. que . 
corre p0r e~b r·abt•ic••· J'<Ji cllu. :L llg!llent;Ltlit, n~• pt•oposta, de ....... . 

o que clev:; a. d ilfcreJt~a pa.I'IL mais :, ....... . . . .... ... ... ..... ... ... .. . 

945 :507~566. 

10:000$000 

9:000$000 

96.'5 :505$666 

De,;:;pp;n·cee, pul'úm, c~su. <iill'eronr,::L attondendu-sc ~í dinlilllliçiio thl> conslgm>~lÕes 
pedidas na prupost<; pal'll. :Ls verhas seguintes : 

Vel'h" n . l.- Ju1ws ~~ llA!s lmSJ> f~%.\S liA IJ!\'lDA EX1•}:RNA : 

Tend(J cci:Slulo ;~ O!Hissfi.o dos Hmtlin{f-lJI.IIlh.~ n:io foi nmis contemplada. 111.1. 
pl'OP••SW. :. <J imnti:t .tu '\:, 35'2, destinadas ·~ CS.'la desJ)Cl!a, havendo 
assim a diminui('.iítJ de!... ............................. ......... .... 4:906$667 
Verba ll. :~.-.furtO.: 1·: A.~~ORTIZA.Ç:\0 IIOS EMP11.1':&TDrOS INTER.:-!OS 

DE 18i9 1·: l:,JUi : ' 

Nosta vot•hu estava i<Lmbum ú<J!Hprclwn•liu" : i dc~peza coll! o> j1u ·os e 
amor·ti~:;çã.u elo cmpt•e,ti mo cln 1 SG:-; e comu tod:Ls as apoliccs de.ste 
ompt•cstim" já. estii.o am(•!·t.ir.ac.ia.s e o foi t :LmiJcrn uma. do de 1879, 
olá-se na. cle:;pe'~l I·c~pet:tiva :Hliminu içiio de . ............... . .. . .. 1. 359:781$000 

V or·ba li.- CA.~A. n.\ Mu E li.\. : 

Na despcZi.L U<l Ca.~u. dto ) ívcútl cL propost:t eliminou, por nã.o ser ma is 
necessaria <t consigna~:ão nm onro, ,l;L lei vigente, dim:inuindo, por-
ta.nto, su;1 impor·t:mciu. qae erti do .......... , .. .. ...... . .... .. ..... ' lO: OOU$000. 

Ver·ba 17 . - A Ll'A ...-DBvAs : 

Tendo passr.do parll. o orçamouto do Ministerio das Relações Exter iores a 
des_peza. com o pa.gmmmto da quota. que cn.be ao Brazil, para ma.nllten
çã.o da sccrota.ria. internacional das ta.r·ifas aduaneiras P. com o Bwreau 
of American RP.pul>lic.~ foi t.n.mhem deduzida esta verba na ímportau-
cia. de . . ....... ... ... ... .... . ...... . . . ....... ' ....... . -.. ... . ... . .. ' ... r •• 

Total da.s verbas diminuídas ...... . ..... .. .. .. .. . . . . .. . ........... .... . 
Compal'ada a somma supra con1 a de .. ... .... . ...... .. ... . . . . ... . .. . .. . 

a. qlia.tlto montam as ver bas ·a.ccrosc:ida.s, veriftca~e ser o pedid.o na. pro
. posta. I>ara despeza. ouro inrerior ao votado :pa.ra. o exercício' vigente 

lia imi>ortancia. de ...... . . . ............. ~ •.•. : . • ••••• ; . . ..... ; , , ••• 

8:808$396 
- ------
1.380: .. 96$06 3 : 

965:5013$656 
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O aug ment o de 1.8.90:000$000, que se nota na applicação da r anda especi<tl 
ouro, provém do accresci"ÇlO proporc ional -que ti vera.m os respactivos 
t'undus, fie conformidade cont o orç~'l.do no projecto da rccaita, pois o 
producto das rendas destinadas a formar o fundo espacial do 1•esgate 
e garantia do papel-moeda é maior do que o const;tnte rlavigcntc lei 
orçament.a.ria. em .. . . .... .... . . . ... . .. . .. . ....... . ....... . . ... . ... . 

Provindo o 1·estante do augmonto liA i mporta.nciG de .. .. .. . ..... . ... . .. . 
do accresaimo qne teve o ot•çamento da. l ' t;Jl(! a destinada. ás ob1~as do por-to 

d o Rio de Janeiro. F.m r esumo: nu, dcspeza ordina1'i:.t, om ouro, l touvc 
a d imiluücão· do mais de 400:000$, o n;;, applicaçiio da renda. especial 
o augmento acima aponta.do da sonun<t t\ppr oximad;1 de . . ..... . .... . 

D!:VliNU:ÇÃO DA DESP.EZA BM P APEL 

890 :000~'1)0G 
I : 000:000$000 

1.900:000$000 

A diminuição que se nota. na. dllSjJeza t otal, e rn pa.pet, pc,tida na proposta e compa
rando-a com a vot<tda para o corrente e:tercicio ile JU05 prov(nn d.as deducções feitas nM 
ver ba.s segniute.s : 

VCL'bn. 3•--JUROS Te A)IORTIZAÇÃO DOS g~JPRES1'D:IOS !:'~TERNOS D.l, 1879 8, 1897 : 

Tendo Sido a.mortir.ada.s pelo Govel'llO !l. 56.'i ~~polices do emprestimo de 
1897, j uros de õ 0 /o, .u. quantia destinada ao l'erviço meJlcionado nesta 
verba. diminu iu de .. . . . . , .•..•.. . ... ... • •. . .. .•... . .•. ..... ... ... . 513:900$000 

Verba 17 .-A LL"ANHEG AS : 

A. pl'oposLa a.U.crou diversas consigu;tç:õcs da.lle3peza. compr eheudida lll'Sta 
verba., a.ugment;J.ndo u mt\:S,dinlinuimlo outr <>s e :m j.lp.rimindo t~ lguma.s 
qul:l nli.o tinhum rna.is l'<tz(í,o de ser . l~m cons .;queuci;~ dox;!L <J.ltel'<~ção 
JLOUYC <~.tino.l um<1. liimümição no tota.l dtl v el'b:o m1 i rnport:•n cii\ de 180:460$360 

Ver ba 19- J:>':\l:rREClA I>OS JJ F. XE I'ARTIÇÕJ::S 1:! LliGAK eS EXTINC'l'O.~ : 

Tendo ítülecillo um tlos cmp1•egaõos que tignr.avam nest a verbu. e que 
vencia annua lmentc :t.qu<tntia. de G:OOO~. 11cou ;~ re~pecti-va de~';)cza. 
di mimlida <111 mesma importa.ncia.... . .. . ......... . .. ... . . . .... ... 6:000$000 

Verba. 2 . - (Da. <\pplica.ç:ãú da reudfl especial) - P U!'iDO m: AM:Oll.TíZA~lÃO D OS 
E)IPRI,Sl'JMOS INTERNOS : 

A citu.d;1 lei n. 1.316, de :~1 de dezembro del904, orçou a. impor
taucla quu seriu. a tTecad.uda _para occon-er a.o destino desta 
vct·l.~<'l. em 5.150: OOJ$. Deve, conCOJ"l'Gl ' par~ ella, principa.l
m cntc e com ma:s de mct;ulc , o sa.ldo ou excesso entre o recebi
m ento e as l'est.it.nigões da.s q u:J.ntias recebidas em deposito, e como 
<->ste, qu"nto á s etüxas economicas, foi reduzido do m axinw de 10:000$ 
au do 4 : 00íJ.~ no prqjceto da receita. o orço.a.mento do que li tlesti.na.do a 
ef;ta. ve1·ba, 1iJi , pi•udentamentc, muito r eduzido. pelo que se n ota na. 
propost a a diJferença paru, monos na ronda. com a.pplicação e;pecía.I, 
])U.J?ol, de ................. ,,.. ..... .... . ........ . . .... . ....... . ..... 2;920 :000$000 

r esultando uma diffcronça totalnn. des-per.a. da m esma P.specie de.. ... 3 . 520:300$360 
· Como, porém, na proposta do Gover no ·ha. a.ugmento em varias r ubricas da desp eza a. 

dim1nuição verificada nca. reduzidtl á importanoia que j ti foi u.:;~igna.lada. de 2.080:385$360 • 
. As verba.3 da-des_peza :papel-~m que se not a. augmento do pedido na. proposta sobre 

o votado para. o corrente exercício são as seguinte~ : 

Ver ba 7. TUESOUUO FEDERAL : 

Em collB€quencia. da creat;ão pelo art. 14 da lei n. 1.152, de 7 de janeiro 
de 19ó4, de mais um solicitador da Fa?.enda Federal, na capital da. 
Repnblica., da. admissão de ruis um fiel na. pa.ga.doria. respectiva. e 
do a.ugmento do 500 rtlis na. gratificação aos serVentes encarrega. dos 
do serViço da guo.rda foi esta verba. augmentu.da. na. iroporta.nci<~. de 
Vol, VIl 

6;765$000 -
iQ 
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Vel•bo. 8- TRLSU:"AL DE CONTAS : 

A admissli.o do mais seis serventes nesta. repartição e !tlgumas pequenas 
altor!\r,'ÜCS nas consignações destinadas á despeza. •lo nuterial impli-
cam o a.ugmcnto que se nota nesta verba <le ......................... . 

verba 0- RECEBEDD!trA D,t CAPITAL Fr-nERA.L. 

O pagamento da porcentagem devida aos emprega.dos encn·regados ll<L 
cobrança. de imposto e as despczas com o respectivo lançamento e 
com pequeua consignaç,ã,o, no material, par•a. muYcis são a explicação 
do augmcnto pedido de •.•.•.................•..•••..........•..•.•. 

Verba. lO- CAIXA. m~ A:-.IORTizAçÃo. 

As necessidades e convenieacia !lo serviço dctcrlllill!tl'am a inst;tllaçao 
nc;ta estabelecimento de um elevador c para a despem com o seu 
t'unccionamento, bem como com aquisição de moveis, é pedida mais a. 
"i!llportancia. ele ...... : . ...................•........................ 

Vcrha li -CASA DA M oEDA. 

Na dospaztt solJ ostn. J•uht•ir.~ foi eliminad:t a. que m'<l. feita. mn oul'o, 
quo por oxcopeão o pam :fim especial foi votada o anno pa"~s;tdo, 
dimiuuimlo-so t;tmbom do igual somma, papel, a consignação para 
combustivel. Hotlvc, porém, aocrescimo em diversas consígna~;õcs 
comprehundidasnost.c1. verba, tanto qm~onto ao pessoal como ao mate-· 
rir1l, rcsultamlo dcllas um augmcnto de ........................... .. 

·Verba 12- h!PltENSA ~Üt':!O:\'".\.L. 

O augmento, não pequeno, que se noia ne:sta. verba. da. propo~ta é cun~
qJtencia da progressão, sempre crescente, dos trabalhos deste estabele
cirnento, cuja directoria, pur mais que deseje ecouomisttr, não pôde 
limitar os servicos que se fazem alli por conta e ordem uos diversos 
ministcrios e req_nisi~ões das repartições fod.craes n esta capital. 

A consignação votada pela lei de orçamento vige11te, para occorrc1' lis 
despezas desta rubrica. e ([Ue se eleva a l. 760:340:];, foi insufficíente c 
houve nr.cessidade de credito supplementar. Pam evi-tn.r este e at
tende:r-se, convenientemente, ás necessidalles do set•viço, cuja cre
scente pl'Dgressã.o o Dr. director assigli.ala, nota1ulo que ell~ pes<t, priu
cipalmente, sobre o pessoal amovível, indispensavel é il.ugmentar a 
somma. destinada. a esta sub rubrica. de m~is 149:000.), que com 
011tros pequenos accrescimos na. despeza do pessoal, eleva o augmento 
total da. vorba. a ........................... · ...................... ;. 

Verba 13- LA.BORATO!UO ~ACIONAL DE ANALYSES. 

'Q decreto legislativo n. 1.306, de 23 de dezembro de 1904, reformou
e~te estabelecimento a.ugmentando-lhe o pessoal, bem con10 os venoi
mentos respectivos. De accôrdo com o mesmo d11creto o Governo 
pal'a occorrer á. despeza, no corrente exet•cicio, abriu o p1:eciso cre
dito e assim a. pronosia. inclue na respectiva. verba o necessario 
augmento pa.t•a, na fól'ma da legislação em vigor, norma.lisar-se a 
respectiva. despeza.. O augmento é de ...................... , .... .. 

Ver•ba 16 - DELEGACIAS FISCAES. 

Devido á eleYacão da.s consignações destinadas lÍ. acqmsJçll.o e concerto 
de moveis das delegacias de ~Iatto Grosso, Amazonas, Pará. e 
Maranhão e outras pequenas despezas em outras delegacias, dimi:-
nuidaa algttma.s o1.1tras consignações nas dó Rio· Grande do Sul" ·e de 

. Minas Gera.ei, resulta para esta. yerba._ I). a11gmjlÇito de •••••••• ,. 

4:400$00Q 

44:i00000 

l:Hl00$000 

48 : 815.~000 

152:740$000 

43:000$000 

12:2{)0$000 • 
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Verba 18 - MESAS DE ltE:'i'D.\ S E COLLECTOIÚA.S. 

A estimat iva do Tho~ouro para as despezas com a: a1Te~;tdaç1io •las ren r1as felleracs 
nos E;;ta.df!g é de mais 30:~:5i0$000, do quo a importancia vota.da para o mesmo 
.tim na lex do orçamonto vi<>ente, e como :1lém desse augmcnto ha m~tis o resultante 
,da ~x·caçã.o da me.~a. de rendas de SalinM (pol'to rlc Tutoya) foi r.sta. verba. acet·oscida. 
.na px·oposta do........................... ............ ...... .. ......... :·!13: J:i5$000 

Verbtt 26 - JUROS IJOS ugpOSll'OS JJ.\.S CAIXAS BCO:'>!OniC.~S E ~!O;>iTE lJO SOCCOIUW : 

::-la. despesa ordimtri:l. de qne trata a pro;>osta e cst;t n. verba em que se rhi. ma.ior a.u
gmcuto no pedido, sobt·e o que toi vota.do na. lei que ·fixoll a. de.~posa par<to correoto anno 
.e que consignott JK~ra esse fim 6.100:000$000. 

Pelos ca.lculos do T l:lC;;om>o e~S<\ qua.ntia. 1\ insulltcioute com •J foi :t f.x:u llt p •tra. o exerci
cio pa...«Sado em que foi rlespendi rl:~ a. impol't<tnci:t do 8 .li0G:OUO:j, iSÍJ.) é, W<la. <t verba. 
~ota.t!a e mai.~ :~ impo1·ta.neia do ct•c:J;to ;;tl pplcmcnt:w abert.o pelo decreto n . 5.493, de 25 

-de março <lo corrente a.noo. 
P1•csumindo-se, porém, que em con~equnnci>\ ü~trcducção •lo maximo rle e~1 rla. rl::posito 

vcn~ndo juros de 1q:O()()$ pwra. 4: OUJ$ é de ~ltppot··so •1uc seja. snlliciente t\ ftua.ntia. 
pedtda de 7 .000:000~, ma.ior do c1uo ;t vot;Lch ·em \JOJ:OOO.SOO.'} . 

Ern todas as demais ruhrir.as de tle:;pal.ll. do Hinister io u;i F;\zend;t pede >\ proposta a 
m e3ma. somnm vota.tla para. o CJ(erci1:io vigente e ;1 Commi;;.;;ão acceita.u<lo, pelas rMiíes 
e:~:posta.s, <tS j á nota.da.s u.lteraçõcs e l!ã.o p1·opondo, lJOl' sua pa.rtc, ncnbttnt a.ugmonto na. 
·ílespezo., om cumprimento do <lisposiçücJ lcgial•tt iv:l~ o p tr:t l' .Jguhtl'isw <lospozas j :í. 
creadas, incluo no seu pr~jccto tão súmeate os seglllnte~ : 

Nas verbas : 
7 - 1'hesow·o Jicdcral : 

· pa.~;\dor .. . ........... · 
5 ficts . ... ... , .. ... .. . . 

Quebras 

L :OO :))j;OOO 
Ordoo.u do 

:J :IUO$f}00 
~:000:)000 

Grali fica\;iio 
2:!){)()~00 

1 :50(*)0:.! 

T otal· 

9:600$000 
22:500:,il00 

l-LI o :w gment:1 <ln ;; : LJO:;;. o ;n v irttule do 1LCCl'Ci.o n . I. :>'.>2, de 22 de julho de 1905, 
que equiparJu os vencitluntos do pag:tdot• e fieis do Th~:::;ouro M; do ihe>onreiro e 
.fieis da Cabm de Amol'tizaçw. 

10 - Ctúxn <le A.;;wrlisaçito : 

Ordenado 

Archh·Jstu. ... . . · .. . ................. . . . 
Oratiflcaçiío 

2:-!00:fQI'JO 

Total 

3:600$000 

lia o a.ugmento de 800.~. em v irtude do supracitado, decr:;to •lU~ elev;Ju a 3:600$ 
·os vencimentos . do funccionarlo em <tuestã.o. 

~ . 

16 - De/egacins F'I.Scaes .: 
)lA TTO Olt.OSSO 

.lf<tlel·ial 

-·Uuguel de easa. para. a. delegacia ........ ...... . . .... . 
'Dito para o ca.rtorio da mcsmu. ..... \" ............ .. 

' ··~{ '~ 

:18 - Jiesas de:, Rendas e Coilectm·}as : 
La ordem - :M:J.à,o Grosso - Bella Vista.(: 

Alugnel (l~asa .. . ~ .:~ ... . .. ........ . · .... ~ ........ ..... . 
Rio de ,.Janeiro \ '..raea.hé : · 

. . -~. -·_ - : . . . .. . 
Aluguel de casa . pa.ra. o .destacamento d.a. forca. de linha. 

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

Im119rta..nç~a. tota.l d(l a.ngmen1.o .... . .. . 

2: 400,iiQOO 
l :009$000 

!:800$000 

ti00$000 

3: ·1DO$f..OO 

2:400$000 
----
11:700$000 
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De conformida.de com o quo fi m~ exposto a Conünissã.o do Finanças iem a hour~ da-
submetter a.o exame e a.pprov:.~çã,o d(l. Co.ma.m o seguinte . 

l'ROJF.:Cl'O 

.Al't. 1.• O Presidente da. Rcpuhlica. é autflrizado a. c.le.~peudor pela ropartiçã.o do ~1i
nistedo cb Fa~euda, com os ~er·viços deii;,nados nas beg,üntes ver ba.s e com applica.ção da. 
.. umúa especial, em ouro, 4l. 97lHJ49$1JG!J; em papel, 9-:1 . .'?52:3cl2~iJ3 :~ . 

1. Juros e mais de:;pezu~ da. divida. externa., como na pro-

2. xl~~~~· ~~ilo~·ti~,~;[~ ··cio· é;~Í;ii·;;.ü·ffi~· 'é~t:r.·~.~~ · :P;,:1.~: ~ 
resga.te da ; estrada.' tio ferro c ucampMlas, como na 
Pl'OllOStu. •.•. .• .. . •.•••.•• . . ••.••.•... • .. .. ......•• 

3. Idem idem do.i empr!!.~timos internos de l~l:l. 187!J e 
1807, como n<L p1·opostu. .. ... ..... ....... .... ..... . 

4. Idom da. divi da. interna . como no. proposta •... , ..... . . 
5. Pensionistas, como ua. proposta . .......... .. ........ , 
6. Aposent.adosa., como na.pr•oposta. .. .. ..... ... : • . .. ... ·. 
7. Thosouro Fellort~l ~ Allgmcatada. de 5: !00$, om virtc.t

d.o do decreto n. 1.352, de~ ue julho de 1905, que 
eqnip<J.rou os vencimentos du p<lga.dGr e tlels do The
sour·o aos do t hesourc iro u tieis uu. Cil.b:a. d:: Am orti-
zac:íD ..•..•...........• · .. . . - •• ••...•.• •• •••• •.• .•• 

8. Tribunal uc Contas, como na Pl' iYpm:t:1 .... ....... .. . . 
9. Recebeilor·ü~ da Capitallo'cúer·al, como na prupoo;t:t .. . 
10. C;úxa de Amortização-Augm.•nta.u<~ clctlfJúf;. em vir

indo do su:pracita.do decreto quo elevou a ·:~:600$ os 
vcucimcntos <lo.i fm:ccionarius em quc'>tli.o .. ...•.. , 

ll. Casa da Moéda, como O ti. pt•op,);ta. .. ...... .. ..... .. 
12. Imp1·ensa Nacional e Düt,·io 0//icial, como na. ptoposta 
13. Laburatorio r•acioua.l do Analyse;;, como na propost11 
14. Administraç'5.·J c custeio àos proprius c fa.zcutlas na-

c!onaes, como na. pro}losta ... . . . ........ .. ....... . 
15. Delegacia do The;ouro om Londr-es, com J mt propusta 
15, Deleg<~.eiu.s-Fisca.es-Augmcnta.lln. de :~:400$, dcs&i

naclas: 2:400~, parti u.1 uguel d<L cn.st~ da. Dclcga.cio., c 
1:000$ pa.ra. o da do ca. t·torio . .. .. . .. ..... . . . .... . 

17. Alf<lndoga.s, como na p1·oposta .... ........ .. ••.. .... 
18. Mesas d.c Rendas c Collcctorias- :\u gmentl1<la. de 

2.400;$, sentlo: l :~00::1; para pu.gamento do :tlug uel 
de cas:1 da. Mf'.St\ tic Bclla Vis~a.. Matio Grus.:;o, c tiOO$ 
para o mesmo fim da que serve de quartel da lor ça. 
de linha dc~tac.'1ci<L na Mes<t de Rcmlas de Macahé . . 

19. Empregados de repartições o logõl.res extinci.os , como 
na proposta. ...... .... . ... . .. . .. ...•. .. , .... · .. ... 

20. Fiscallz<t{'.ã.O e mais despcz;IS dos . impostos de con-
sumo, como na proposta .. .. . .... . ...... .... , . .. . 

21. Comm,ss.'i.o do f!- "/o aos vendedores l)articula.res de 
estampilhas, como na proposta . • ...... .• . , ...... . 

22. Ajuda.> de custo, como na proposta .......... .• _ .. . . . 
23. Gra.t itica.ção p or serviços temuor a.rios o citraordi-

narios, como na. pro}>Osta ... : .... . .... . ...... . . : • 
24. Juros dos bilhetes do Thcsouro como na proposta .. . . 
25. Idem dos emprcstimos do Coft·o dos Orpblíos, com o 

na proposta· •.. . . . .... . . ... . . . .... . .. . •.. . . . . . . .. 
26. Idem dos depositos da.s Caixas Economicas e Montes 

de Soccorro, como ua. p r oposta ••• .• . .••. . .......• 
27. Idem diversos , como na proposta .• . • ..••• •• , •• •• • •• 
28 , Porcentagem pela cobranc:t execmiv~~ das dividas da 

União, como n a. prop osta . .. .. .. . .. . .... . ... . , • •• •.•• 

Ouro 

18.550 :448$88U 

8.2G4:880$000 

929 :284$000 

l 00: O:l0$000 

36:600$000 

Papel 

8:339. 520$000i 
2b .755 :084.$000 
6 .839:90·1~12 
2.752: Hll$173 

1.195 : 17~000 
4t5.40C ·ooo 
459 :200'000 

327 :<lú5$000 
~~ 1 0 : 1J55~000 

l . 91:{ :08<~000 
137 : 40iJ$000 

173: ::!40$000 

2 . 133 : ·:ll(~-j.'9?2 
9 .1)!)2: •lOG:i;240 

2. 002:400$000 

;,o : B598t186 

2. 357 :·40(}.;:."000 

200: 000~000 
40 :000$000 

50:00~000 
480 :000$000 

850 : 000$000 

7.000:000$000 
50:000$000 

l 00: 000$000 
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29. Com missões e correta.geus, como me p1·oposta ..... . 
30. nr.,;pez:ts eventu<J.cs, como Jla, proposüt ......... " . . " . 
31. ReflOSÍ\'Ões e restituições, como mt pl'Opost<L •••..•• 
:m. }:~orcicio< findos, como na. propo~tn ........... -..... . 
::m. Obr~L_s. como m1. proposh .......... ~ .............. .. 
'34. Creo.It.o:-3 especw .. os, con1o n(1 pr:Jpost~L .......... _ ... . 
35. Stwviço do esta.tis-tica. con1n10l'Ci<11, co1no lHt pr-Jp . .;:3ta. 

Ou:ro 
:>5: noD::;ooo 
]0):080~00() 
50: O:JO.-'DOO 

l 00 : 00()~;()00 
······--···· B25:o&-s:swo 

77 

Papel 
:!O:OOOsOOO 
l;:i0:00~$000 
450: 000~,000 

.8. ~2g; ggg~g~g 

210, ooo:;;ooo 
28.40G:~UD.so:;g i8.39s,os2$9:Js 

A~'PLlCAÇÃO· DA RENDA ESPECIAL 

!. F ll:ulo llo r.Jsg:.tte e de papel-moeda. .....••..... , •.• 
2 .. iiicm do :tmOl'tiz:\~.Ko ([os cm-prcstimos intor:r.~ ..... 
a. Ide111 par<t <L cnixa de l'OSgatc das a.polices da;: cs-

tl•ad:ts UC fCl'l'O CllCI1IUpa<l:L,' ....................• 
{. Idem JXIl':L as obJ·a~ de mel110mmentos dos port.os ..• 

!GO:OOOsOOO 
4.010:000$000 

g. l:í'): 000.\!;000 
2.03o: uoo$ooo 
1 • nSS: 000:';000 
R.ü:"lO:OOO~üOO 

Tor.:\1...... •. . .. . .. . . . . • .. . .. . . . .. . . 4l.\li():\J4\J:$06H D4 .2trl:OS2S;\l:r3 

c\l·t. 2.0 r:' o Governo aatoriz·tclo: 
l." A ~~bl'il' no exOl·cic:o de 19 Jf> ct·~ttit.os ~applcm0!ntctres. <tté o mnximo úc 8.000 :000$, 

üs \·m·h;•,~ i:tdkadcts na. i;;.l,11Clla. qtw ;tc:J:urmuh:. a 'f.ll'C.-;'Jili,O JH'DJ):Jskt. A's vex·bit)- Soccorro~ 
publiçus-n-i•:xereicio.; finilos-po!l.cr·;l o Uoveruo al.wtl.' ct·,·!l.ito< SUllplementitt•es em 'tna.l
quel' mo;-. 1io cxercicio, comJ.-witJ qnc ''Lt:l totalidnd \ c Jlll:.mt:tll<L com ,a 1los dem;üs creditoo 
abertos não cxccdtl <lo m>~ximo íixallú. l·O~peitctd,t, <[tli.lntu :i. verlm-l~"ercicios fintlns-a 
disposi~'Ku •h tül Jl. 3.2:~ J, de 3 .ie süi.emb1·o cltJ li'8.í , :u·t. ll. No ma:timo lil::tdo pol' osto 
artigo não sn comprehc1ldcm os creditas ltbertos ~.o~ llS. 5, G, 7 e 8 elo m·camento do MiniH-
ter i o tio l!Jteri• n•. · · 

2, 0 A liquidar os debitas do~ bclnco~, proveniente~ de <tu:dlio â. lavoura. 
3.0 !I. co11ceder o premio (lo 50$ ])OL' t.onelad~t aos 1mvios 'lUO forem constr1lidos 11a 

Republica. e cuja. a.rqueu.çã,o SQja. ,;upcrior a. 100 to ndaclas, podendo abrir os creditas que 
forem necossarios. 

4.• A abrir credito para. ultim;u· as dospez:t.> com o SGl'\' lçll dtL unliormiza.ção do.~ typos 
da.s apolices. 

5.o A a.pplica.r o saltlo oxi~tcntc das a·polices emit'i.id.as do acr.ôrtlo com o ducreto n. 4.8G5, 
de l6 de j nntw de 19J3, na compt·a, construcçãJ ou aüapG11Ç[\.o rle lh'<ldios pat•a repart.iciies 
de Fazoo(la nesttt eapital. 

Art. 8.• A~ despcza~ com fnnomcs do~ fnnccional'ios '!}llblicos e ce m o p<tgamento de 
a.jwliL' ,[e cn~to ficam sujr.itn.s a.o registt•o a lJO'"tel"io;·i ilo Tl•ihunal do Contas, llO$ terrnos do 
art. LG4 di I rcgnlamento que baix.ou com o <lecectu n. :~.409, do 2:3 de dezembro d.e l89G, 

Al't. '1. o Ficam ap:pl'ovados os c t•cdit.os n:L som nw. du 2.554:02G$7G3, ouro,c 31. UO :599$605 
papel, consta.nte; da t<J.b~ll<t A. 

Art,. 5.• No e.\Cl'clcio da presente pt'•>Po3ta poclcmi o Govcmo abrir creilitos SUlJplemoJl· 
ta.rc~ J.ltLra. :1s verbas incluid<IS 11<1 t.abnlh~ B. 

A1·t. 6. • Ficam r c vogadas a; lLisposiçüos em c<~ntl·at'i•J. 

Sala th~ Commissõo.;, 4 do novembro dn W05.-8hmcisco Ve<ga, Jlresiller!tc c relator. 
-Francisco Sd.-E~iao Coelho.-Oornelio da Ji'a;uecc>..-Galectoi Ow·valhal.-Vict·orino Monteiro. 
-lgnacio Toslr.t, -Da'Viri Oa.mpista. -UrbanQ Santos, , 

Leis u. 580, de 9 de setembro de 1850, ar·r.. 1• § e• e n. 2.348, de 25 do agosto 
de 1873, art. 20 

MlN!STER!O DA ,JUST IÇA: E NJ~OOCIOS INTlmiOUES 
Papel 

Dec,·eto n, 5.148, de 20 de {cf!ereiro de 1904. 
Abre o Cl'(lliito e:dt•aortlina.rio rnra pagamento dos subsídios dos Sana-

dol'es e Deputado.s., ............................................ . 1.173: 150$000 
'· 
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])ecreto n . 5.149, de 29dB (8flereiro de 1904 

Abre o credito extra.ordinario pat•a paga.mentó','dos serviços dos debates 
. da. Camara dos Deputados e do Senado ........ • ......•..•.....••.. 

Decreta n. fJ .165, de 14 ie março de 1904 
Abre o cl'{)dib para. os serviços da. Diroctoi•ia Gera.! de Sa.uda Publica. ... 

Decreto n. i; .186, de i de abril -de 1904 
Abre o credito especial para. as despezas crea.das pelo decreto n. 1.152, 

de 7 de ja.neiro de 190-1 •.. •..••.... .•••..••.•••.•••••••••••••••.• 

Decreto n, 5,193 , de 18 de abril de 1904 
Abre o credito supplementar á ve1·ba. «Soocorros Publicos-. ............. . 

Decreto.n. 5.208, de 2 de m.a.io de 1904 
Abre o credito para. a. iosta.llação da s~ão dn. Justiça. Federal. ..•. ... •. 

lJecrelo n. 5.215, de 11 de 'naio de 1904 
Abro o credito para. occorror áS despezas com a. orga.niz~ão do Territorio 

do Acre .... . ..... ........ ........ . .............................. . 
Decreto n. 5.236, de 6 de }unho de 1904 . 

Abt-e o credito .supplementar á. verba cSoccorros Pllblicos» . ...• ... . .... 
])P.r.>·eiD n • • 5.272, de 1 de ugos! o de 1904 

Abre o credito supplemencar á verba «Soccorros Publicos• .... . . .... . . 
.Dec?·eto 11. 5.3 09, de 12 de setemb1·o de 1904 

Abre o credito supplemeutar <i.s verba.s «Subsidio dos Seua.doresl> e <Su-b-
sidio dos [le!)llT.ados• ••••••..••••••. • ••• • •••• •••••.• • •••••••••••••• 

])ecl-eto ''· 5.310, de 12 t/e setemu?'() r.le 1901 
Abr·c o credi'o supplemeutar ás verbas «Secretaria. do SP-na.do» c «Sccro--

taria. da camara. uos Deputa.dos» ....................... ., ..... . 
Decreto n. 5. 330, de 2 6 !le setembro de 1.904 

Abre. o credito odra.ordinario para. pagamento do juiz substituto do 
pre:;idente da Côrte de Appellaçii.o ............................. . 

Decreto n. 4,345, de 17 de outW.n·o de 1904 
Abre o credito suppleme.ntar ás verbas cSubsidio dos Senadores. e 

<Subsidio dos Deputados» ........ ............................... . 
Dt:r:1·eto n. 5.346, de 17 àl! wttdlro <!-e 1904 

Abre o c1·cdito supplemeotar ú.s verbu.s «Secrcbria. do Senado• e «Soo1'e-
. \!wia da. Ca.mar-..1. dos Deputados• ....... ... ... . ...... . . .. ... ... .. . 

Decreto n. 5.370, de 21. de nollembro do 1904 
Abro o credito supplemootar ú verba.& «Secrota.ria. do Sena.do• e cSecrs-

tarin da. OalD&l'llo dos Depu lados• •. , ••• • . ••. , • • .• , ... ......... . .. . 
Decreto n . õ .372, de H:J de t!Otl6rnln·o de 1904 

Ahre o credito sup:plementa.r ás verbas cSubsidio doa Seoo.dOre:s• e «Sub-
sidio dos Depuudos» ... .. . . .. .. .. . . .. . ... .. ...... . ... . . .. . ... . .... . 

DecreiQ n . 5.889, de i O de de::e-m!n·o de 1904 
Abro o credito extra.ordlnario :!KJ.l"..t despeza.s com a garantia da ordem 

e da seg·.uança. publicas .. ...... . ... . ....... . ............ ........ . 
Decreto n. 5.892, de :J2 de dezembro de 1904 

· Abre o crediw supplementa1· á~ vel'b<LS «SubSidio dos Se11adores• e «Sub-
sidio dos Deputados~ ................. · ....................... . .. . . . 

Decreto n. 5.893, de 12 de de::emb1•o de 1904 
· 'Abt·e o credito supplemeatar âs verbas «Secretaria. da C a. mar!\ dos De· 

· . puta.dos• e .-Secretaria do Senado» ..... . .................. , .... .. 
Decreto n, 5 ,405, de 20 de de::ambi'O de 1904 

Abra o credito extraordinario pua ~a.gamonto do augmento dos venci.:. 
mantos dos .professores dos ln.stLtu.tos Beajamin Constant e. Na-

, eional dos Surdos-Mudos ............ . .. .. ... . ... .... . , , . , •.••••. , •• 

P apel 

151 :811$9.23; 

3.685_: 141$000 

27:684$160 

300:000$000 

7:600$0()()-

692:100$000-

600:000.$000 

800:000$000 

6 I 8: 750$000• 

38:616$666 

6: 000$000 . 

618:750$000 

80:000$000 

80:000$000 

618:7~00 

l. 000: 000$000 

6 18:750$000 

80:000$000 

34:153$206 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2710512015 13:06+ Pág ina 16 de 30 

SESSÃO EM -4 DE NOVEMBRO DE f 90~ 

Decreto,~. 5.416, de 2 dejanai1·o de :1905 

"-- Abre o credito extraordiru.rio para. dcspczas com alistamento dos clei -
tores da. Republica,. , . , . o, •• , • o. o o o o • o •••••• o o. o o • o o •• o •• , o •• , • , ••• 

Decrelo no 5.443, de .10 de }anoi•·o de 1905 _ 
Abre o credito extra.ordiua.rlll l}'l.loa. pag<\mento de despe;~a.s com o ~e~ viço 

de exames de prcpar·atorlos .• o •• o •••• o, o ••• o. o .... , o o ••••••••••• o 

Decreto .~. :J.487, d~ 20 de m.a,-ço de 1905 
Abre o credito extraordinario par;\ acquisição de umil téla de Aurelio 

do Figueil'cdo o • o o • o o o •• o • o ••••• o •••••• o ••••••••••••• o •••••••••• o o. 

Decre!o n, 5.500, de 30 do "uwço do 1905 
Abre o creilito extr•aordinar·io p.:ti'a o pagamento do despeza.~ no Ter-

ritario d1> Acr·ro. o o o ••• o • o o •• o ••••• o • o o. o ••• o • o • o • o •• o ••• o ••••••••• 

)HNIS1'llR10 DAS RET,A.ÇÕES EXTJ!]R!ORES 

DeoJ•eJo n. 5.169 A, de 17 de ma1·~o de 1904 
Abr•e o cr•edito ex:traordinarío lJara des-peza.~ oriundas de n()go~i~\Ciíes cnta

bolo~das para soluçãp de questões intcrn:~oion:~eso •• o ••• o o ••••• o. o •••• 

Decreto H. 5.226, de 30 de maio de 1904 
Al:ll'e o ,;redittl pn.ra ric8p.Jzas com o trilmnal esta.belecido pelo Tratado de 

f)Ut!.':rpoiis •...•.•......•..•..•.••...••••.•••..••..••••••••••••••••• 

MJN1S1'ER.l0 l>o'o. MA.L~lNil/1. 

De,yreto n. 5,490, d6 2.'3 de março de 1905 
Abi'C o cmdito supplernllnta.r (t verba. «FrrM•~· passagens, etc.•. o o ...... . 

Deo1'Bio 11, 5.472, de 2 de ~lurrço 1le 1905 
A.b1·e o credito supplen1cmtat· <1 ve!'lm «Tra.nspol·tc de tropas, etc. •· •..••• 

~riNISTERIO DA INIJUSl'ltiA, VIAÇÃO g afiRAS PUDI.!CAS 

Decreto n. 5.127, de!! de {e-oereit'O de 1.904 

Abt•e o credito especial para continuação do prolonga
mento da ~~~t1·ada de Forro de Batlu·ité •••••. o •••• 

Decreto n, 5.128, de 2 de fevereiro de 1904 
Abre o credito ospeoiu.l p:\ra ser a.pplicado ao custeio 

de diversas estradas de ferro .................. . 
Decreto n, 5 ,199, de 19 do abril do 1904 

Abrtl credito para ser a.p'Plicado ás obras do prolonga.~ 
meoto da, Estrada de Feno Centrai do . Bra.zil, , .. , . 

Decreto n. 5 .210, de 10 de :maio de 1904 
Abre o credito especial para. despezas com o prolopga.

mento da. Estrada de Ferro de Baturité .••••..• · •••• 
Decreto ti, 5,264, de 30 de julho de 1904 

Ao~·e credit() extraordi11ario para ser applicado ao·cus
toio de diversu.s estradas de ferro.,, ...•..• , .... ,,. 

Ouro 

79 

Papel 

.150:000$001) 

31 :889$35(} 

60:000$000 

22:431$939 

ll. 495:578$2-44. 

800:000$000 

203:000$000 

l • 000: ooo.woo 

93:315.~16 

93:315$916 

480:372$875 

480:372$875 

Papel 

500:000$00() 

2.421:000$000 

1.200:000$000 

350:000$000 

2.0138:000$000 
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Decreto n. 5. 281, de 9 de agosto ele 1904 · 

Abre credito especial pctra prolongamento da Estrada. de 
Ferr()· de Ba.turité •......•..•.. . _ .....•.. _ ....••..••. 

Decreto n. 5.350, de 18 de out-ulno de 1904 
Abre o credito supplementnr á verba. « Revisão da rede 

de distribuição» - 4• divisão--Obras publicas .....• 
Dec~·eto n. 5. 3?3, de 3 de novemb1·o de 1904 

Abre o credito para o custeio da Estrada. de Ferro do 
Paraná ........................ _ ....... _ ....... _ .•• 

Dec?·ew n . 5.388, de 6 ue dc.::em/n·o de 1904 
Abre os credit<>s especiaes para a liquidação de tax.as de 

telegr<"lmma>, sob o reglmeu uo trafego mutuo • ...• 
Dee1·cto n . 5 .481, de 16 do t;uwço de 1905 

Abre o credito supplemeuta.r á verba sa do art. l<.l da lei 
u. l.l ·i::i, de.3l de dezembro de I 900 ...•..•.••.....• 

~IINISTERIO DA .F.A.ZE-:\O.A. 

D~cl'elo n. 5 .144, (le 27 ria {everei1·o de 100-1 
.Abre o credito part~ occorrer- t~o ~wg:nellto de de~pP.z:t 

Jlrove:lieuie tl<1s alter:t ções feitas nos q u<;.!ro~ do 
:pe.~SO<\l da Fazenda .............................. . 

.Dec,·eto n . 5.155, tle. 5 llll mm·ço de 1904 
Abre o ~redito extra.ordinario para a mudança da Dele

gacia Fisca.J. em Pcrnambucu ...... ..............• 
Decreto n. 5. 203, de 2 3 de abril de 1904 

.Abre o credito para pagamento (lo solicitador ü:o Fo.
zen(lrt Naciomll :perat1te o Supremo Tr•íbunal. .... .• 

Decreto n. 5.217, de ff de maio de 1904 
Abre o credito para. despez.u.s com ajudas .de custo o ~I)S 

empregados do Territorio do Acre,., ......•..•....• 
Decreto n. 5 .218, lk 16 de maio de 1904 

Abre o credito pm·a pa.!!liTilento do pessoal e material 
da Me~ a de Rendas 1lo Acre ...............••....•.• 

Dec,•eto n. 5 .229, àe 28 de tlwio tle 1904 
Abre o credito p:u·a. ac!luisiçiio de uma. lancha. destinada. 

u.o Alto .ruru<L .................................... .. 
DecrP.lo n . 5 .262, de 30 de julho de 1904 

Abro credito para installaçã.o da M<!sa. de RenJ.as dll 
Bella Vista., no Estado d~J i\-latto Gros.-m • ........... • 

Decreto n. 5.292, de 27 de agosto de 1904 
Abre o crl',dito para, in.i"lla.çiio da. Mcso. uo Rendas da 

Foz do Igua.ssú, no Estado do Para.ná .. .... •. •.•.••• 
Dec1·eto n. 5.827, de 24 d e setembro âe"1.904 

. Abre o credito par a dGSpeza.~ com :t a,cquisiçã.o de bens 
da. Companhia .I•:stra.da Lle Ferro União Soroc•~bana e 
ltuana ..... . ... .. .. .... .... . . . . .... ... ..... ...... .. 

Dec\·eto u . 5.348, de 1.~ de outuln'o de 1904 
Abre o credito para. úcspcz;1s com u. I<~trada. ·de ·Ferro 

-União Soroca.bana e Itu~na. ••...• ;., .- .. ·.- • .- •••• , ••••• 
· De01·e1o n. 5 .419, de 7 de janeiro d_e 1,905 · 

.. Abre o credito supplemeota.r 6. verba « Alfa;il.·de~as·'> ..... 

Ouro Papel 

300:000$000 

550:000$000 

5Gi: 100$000 

84 : 4.20;~ l45 

fi :814$000 

34:420$145 8.086:861$838 

41i3: 50\:t.)O~lO 

lll0 :000$000 

2:165$504 

20:000$000 

:~o: oOO$ooo 

12:333$333 

7:300$Ct00 

65.325:000$000 

2 .166:800$000 

so·:s6s$·:r76' 
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Decrero H. 5.450, de 4 de fevereiro de 1.905 

Ahre o credito snpplernentar ã ve1•ba 9' !lo art. 23 da 
llli n. L 145, de :n dezembro de 19[}3 ...........•..• 

Dec,-eto ". 5 .'151, dv 4 de fe1:!e;•ei>·o de 1904 
Abre o c1·cdito l)iLra pagamento de despezas extr<tm•di

narías com o sen·i'}o de lançamento de impostos .... 
Decreto n. 5.462, de 18 de (e'ileJ"ei!·o de 1905 

.Arn•o o cr;;1lito supplemcntar ;i. vet•ba « Rcccbedoria,. da 
Capital FederaL ..•......................•........ 

Decte!o tL 5 .48·1, de 18 de ma1·ço de 1.905 
.. Abre o credito supplemcntar ;i. verba. «.Mesas de Rendas 

e couectorias » .................................. . 
Decreto n. 5.486, de 18 de nw;·ço de 1905 

A.brc o credito supplemental' á. vcrb!l. "Ajudas de custo» 
Dec1·eto n. 5.491, de 25 de março de 1905 

Abre _o c!:edíto supplementar â verba « Caixa. de Amor-
tlZ>\çao » ........................................ . 

Decreto n. 5.592, de 25 de março de 1905 
Abre o credito supplementa.r â. vurba «Alfandegu.~ » ••••• 

Decreto n. 5.493, de 25 de março de 1905 
AlJre o CJ•edito supplementa.r <L verba «Juros do.~ deposi

tas das C<tixctS Eaonomicas c .Montes de Soccot•ros» .. 
1Jec1·11to n. 5.497, de 30 de março de 1905 

. Abre o creil.íto supplcmenta1• ã verba « Rece!Je,lorlo. da 
Capital Fcde1•al " .•.•............•....••....••..... 

De~rc!o •~. 5.498, de 30 da março de LDOó 
.Abre u credito supplementar á verba « Mesa.s de Reod;os 

Ú\!1'0 

151: 1')0$:319 

8i 

P:1óiCl 

l/:SOO)'lJO 

10:000:[;00~ 

12:141~18 

e CoHectol'ia.s :10 ................................. , ••• 20:000$000 
151•11)0$819 71.682:260.'$933 

Resumo 

~·iinistCl'io da. Justioa ....••.... -................ , . ~,. .. , 
Ministerio do Exterior ................................ . 
·r,nniste1·io di!. Marinha,, ................... ,.,,., •••• ,, 
Ministcrio d11 Guerz'a .......... , ..................... , ... , , 
~liuistcrío da, lndustri& .•. .•....... , .• , , .••......... , .• 
::vuulsterio da Faz:ontü~ ... , , .. , , .... , .......... , , , , . , ... 

:14: 420:\;l-15 
151: 100$819 

P&opul 
11.495:578~44 
I. o :10: 0~-{)00 

93:315$916 
480:372,$875 

i.086:S6l$83C1 
71.682:260$938 

185:520$904 02.838:380$806 
t:ttlt\ tlo.s Cumnüssõe~, 4 de novemb1·o tle 1905.- Francisco Veiga, rch\tot·. 

'1~ABELLA B 

·:verbas do orça.menta :para. as qua.es o Governo poderá abrir credito supplemeutar uQ 
exerclcio de 1906, de acc8rdo com as leis ns. 358, de 9 de setembro de 1850, 
2.348, de 25 de agosto de 18?3 e 428, de 10 de de~embro de 1896, art. s•, 
n. 2 e art. 28 da lei n. 490, de 16 da dezembro de 188? 

~llNISTil:lt!O DA JlJS'rJÇA E NWUOJOS ll'iTlm!Ortt-:s 

Soccorros publicas 

S11bsidior cu>s Deputa<las 'S'el'laàores-Pelo que for PL'eciso dura.~ate (l<J prorogGÇõeB. 
Secretarla -:to Senado e da Camara dos Deputados- Pel•J serviço ste!Jogra.pbleo c da 

·;redacção e puúlicnçii.o dos dehu.tes du1•a.nte as prorogaçõe.>, 
Vol. VIl 11 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2710512015 13:06 . Página 19 de 30 

82 

MINISTl;:!l.IO DiS RBLAÇÕES EXTERIORES 

.li:xt raordi"a,.;as "o exte!"io!" 

~UN!STERJO DA l:!AltiNIIA 

Hospilaes -Pelos medicamentos e utensis . 
Re(ormados - Pelo soldo de ófíiciaes e praç(l.S. 
Munições de õacca - Pelo sustento tJ dieta. das guarnições dos navios da Armada. 
JiuHições rlr<vaes - Pelo.-; casos fortuitos de a. var-ia, naufragios, alij ttmento de objectos 

ao mar e outros sinistros . 
JiTetes - Para commissiJes de saque, p•ISS<Wens autorizadas por lei, frete;; de volumes. 

e v.judas de r:nsto . · 
JWcnhmes - Par·a tratamento de ofticiaes e ptaças em portos estrangeiros e em Esta.

úos onde 11ão ha. llospitaes e eureJ:m<~l'i<lS, e par<~ d.espeza.s de enterramento e gr <·ltitica.ções 
e extra.onlinaria.s clcr;crminallas por lei. 

::.UNISTER !O l>A. (l-U E lU: A 

Hosp<t<•es e l!.'ntcwrna1·ias - Pelos medi<'ameotos e utensis a. praças de pret • 
.Soldo e !Jm>ijicaç{Jes - Pelas gratit\ca~.ões de volnnt<wios e engajados e pr·emio:; aos-

mesmos. . . 
E!apa$ - Pelu.s que oceorrerem além <h 1mport ancia consignada. . 
C/.asses inactiwts - Pela.s etapll.S das pra.ça.s invalidas e soldo de otlkin.es e praço.s 

reformados. 
Aiutl.n.• a,, cu.stn - PP.Ia.~ <}nP. ~e :~bona.rem ~.o~ o!f"icia.es que viaja.m e m commissão de 

S"lt•viço • 
. ~fate1·ial- Divers11.s despezas pelo t r<msporte de tropas. 

MINISTEIUO D.\ INDt:STRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Gm·anUa de ju.Tos tis }i;'stn;das de Fen·o, aos Engenhos Centn:tes e PodO$- Pelo qae, 
excedHr ao decretado. 

MINISTf; RlO DA FAZENDA 

Juros da di,id.a interna fimdàda - Pelos q_ ue occorrerem no caso de fundar-se pal'te du. . 
divida fluctuante pu de se fazerem operações de credito. 

Juros da di1lida insoripta, ele.- Pelos reclamados além do algarismo orçado. 
Aposentados - Pela.~ aposentadorias que forem concedidas além do credito votado. 
Penswp.istas ~Pela pensão, meio soldo do montepio e funeral, quaado a consigna.ção 

não for sutlicicnte. 
Caixa de Am.o,·tbação - Pelo feitio e ·assi!,"llatura. de notas . 
Recebedm·ia - Pelas porcentagens aos eropregu.dos e commissões aos cobradores, 

quando as consignações não forem suiUcíen~. 
Al(andegas-Pela.s porccnta.gens aos empregados, quando as consignaÇÕes excederem 

ao 01·edito votado. 
J,ieso,s de Rendas e Collec1o1·ias- Pelas porcentagens aos empregados, quando nã.o

ba.star o credito votado. 
Commissilo aos 11ended.ores pa,·t ic1.1la1·es de estampithas - Quando a consigna.ção votada 

não chegar po.ra oceorrer ás despezas . 
.AJudas de custo - Pelas que forem recln.madas além da quantia orçada.. 
Porcentagem pela cobrança e~recutitla das di1l idas da l:mi<lo-Pelo excesso da. at•recada.çiio. 
Juros diver~os - Peln.s importancias que forem precisas além ,das consignadas; 
Juros dos bilhetes do The•ouro - Idem idem. . 
CommiJsiJe3 e co1-ret·agem - Pel() que for necessario além d a. somma concedida . 
Ju1·os dos emprestimos 1lo Cofre dos Orplwos - Pelos (!Ue forem recla mados, si o. sua. 

importa.ncia exceder á do credito votél.U.o. . 
Juros dos depositas das Caixas .k,"couomicas e dos Montes de Soccorro - Pelos que forem 

devidos além do credito votado. 
Ea:ercicios findos - Pela.> aposeuttldorias, pensões, ordenados, soltlo e outros venci

mentos ma.rca.dos em lei, e outra.s despezas, nos casos do art. Il da lei n. 2. 330, de 3 de · 
setembro de 181:;4. . 1' " . . 

Reposições e r estituiçues - Pelos pa.ga.mentos reclamados quando a importa.ncia. dell\l.S·· 
excede1• á consignação. . 

Sala •lJ.s Comm~sües, 4 tlo novembrv de 1005,-, Francisco Veiga, rel'ator . 
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Pro:posta. d.o Governo 

Art. 7." O Presidente da Rcpublica f3 autori1 .. ado a despender pela repartiçoã.o do 
Ministcrio da Fa.zelldil., com os !'!e1•vi~os designados n11s seguintes verbas, a. (tu:u1ti<~. 
do 28. 4013: 249$069 em ouro e de 78.384 :382$933 om pa.pel., e :tpplica.l' a retld<t rle 
especial na somma. de l:l.570: 1(){}.)000 ouro e 15.868 :000~000 papel: 

1 . Jur·os e mai> dcspe;ms da di , -ida. uxtema ..•........•. 
~. Ide m e a.mortiz:1ção do emprestimr> eo;:terno p ara. o 

msgate d:L~ cstr;J,üas üe rol'l'O enca.m1?adas •..••. 
:3. · Idem idom dos em:prcstimos ü1tm·nos tlc lSGS, 1879 

e 1897 ......................................... . 
4. Idem da divida in terua .. . ...................... . 
5. Pensionisw ...................................... . 
() . Aposen t.'\dos . . . . ............ . .... ..... ....... ..... . 
7 . Thesouro Fedm·a.l. ..... ..... . . .. . .... .... ......... . 
~. Tribnit:ll do Contas .. . ..... .. ....... ..... .. .. ..... .. 
9 . Recel>odiJl'ii~ da. Ca.]_)ital llc:dmal ......... . ....•.•.. 

10. Cõ1iX..'\ de Amortizat:.iio .................. . .......... . 
1 L Ca.>a da )-loed<~ .......... . ....................... .. 
12 . Imprensa NaciOllill o Diario Otficiat • ....•• . •.... • ... 
13 . Labol.'atorio Nacivnn.L de Ann.lyses .. . ... . . ......... . 
14. Administl.':tção e custeio dos proprios e l'a.zendas nu.-

cionaes •...... . .................... .. ....... .. .. 
15. Delegacia do Tbesouro em Londres ...... . .....••..• 
16. Delegacias Fisca.es ............ ................... . 
17. Alfandega.s .... .. ...... .... ..................... . .. 
18. Mesas de Renda.~ e CollGctorias . . .... ... ... .. .. . . . . 
19. Empregados de repartições e lagares ext.inctos ... . 
20. Fiscalização e mais d13speza.s dos impostos ele consumo. 
21 • Commissã.o de 2 % uos vendedores particulares de 

esta.n1pUhas ... . ............. .. ...... . .. . ...... .. . 
22. Ajud<J. de cu:sto . .......... .. ... .................. .. 
23 . Gratiticacão por serviços icroporarius e e:s:traor-

dina.rlos .... .. . . .. . .. . . . ... . .... . .. .. . .. ... ... . . . 
24. Juros dos l>ilhctos do Thesouro . .... .. . . ......... . .. 
25. Idem do~ ·emprestimos do ·Cofre ·de Orphã.os ...• .• •• . 
26. ldum dos depositas das Caixas l•:COnomica.s e Montes 

•le Soccorro . . ...... .... ............ . .. . . .. ... .. . . 
27 . Idem diver'SO~ ... .• . . . . , . .. . . ..• . . .. ... . .. .. .. . ... . 
28. Porc~~ta.gero pela cobrança oxeclltiva da~ dividas da 

Umao .. . .......... .. .. . . .. ... ... . . .... . . . ... .... .. . . . 
29. Commlssões c corretagens .. ....................... . 
30. Despezas eventua;es ..•.. . • ... . . . . . . . . ...•...... . •.. 
31. Reposições e restituiçõll;; ....... ... ............ .. . .. 
32 . gxercicios findos .. .. ........ . ......... .. . .. . ...... . 
:33 . OiJras . ...... . ...... . .. · . .... ......... .... ........ . 
.34. C!'editos especíaes . . . ................ ....... .... . .. . . 
3.'>. Servic;.o do ustt\ti$tiea. commercial. ......... . .... · .. 

Ouro 
18.550:-14~89 

:3.264 :880$000 

100:000$000 

36:(){J(J$000 
.. " .... ~ ... ~· .... 

3;) : ouosoou 
15:~[100 
"í0:()0(}.fo0UO 
iOO:OO~) 

. ......... .... .. 
3~.):030.'\; 180 

Papel 

~ : :';39: 5~'1S000 
2-'). 75fi: r;a.t:;ooo 
G .83!l:!JO !~G l2 
2.752:191:-:173 
1. wo:Oio:~oo 

,j 15: 4fJt1~000 
450:200~000 . 
32o: ;;o5sooo 
810: 655~1)0() 

1.9!~:080~000 
l.3i :4oo.,ooo 

73:él40$000 

.2.129: 616.~22 
!)_ 6!}:2:406$240 
2.000: 000~000 

50 : 859~986 
2 .:3:57:400.$000 

200:000$000 
40:000$000 

50:000$00() 
480:000$000 
ü50: 000$000 

7 .oOO:O,Jo:~úOO 
5o:oou:5;ooa 

I 00:000$000 
20:000$000 

!50: OOO.':iOOO 
450: OUG.~OO 

2 . 000:000$000 
780:000~000 

:tiO: UOO$ü00 ------- --- ---
28.400:249$0f•!) i X.384::38:'2$933 

APl' I ,JC.-\.<)ÀO bA Jtl-!NOA gSPJ>CIAL 

l. ltundo cll\ l'I!~I{ILtn u •lu gm•autirt. do p:~pcl-mucdt\.. .. . 9.410: !Oú:SilO') 
2. [dcm do ·~ l llot•Li:aLIIiw tios OIHPI'(}.'il.illiO.~ internos...... • . ... . ......• 
3. !dom p:tt·:~ :L GilÍXr< <lll t'"~!filto J :c..~ apolieos da·; to:s-

tratla,~ úc Fm•t·o Olllll.llll)l lL ~ht~. , , . , ., • • ••••. ,. . .. .. 1GO:OOO;';()QI) 
4. luern pt~rt\ ll .. '> uht'il$ 1l0 HlOihnl'i\III•Jtltus ti>~~ }Wl'tO>~,. .. 4 . f)()();00Ui::000 

1:1.570 : 10fi$001J 

l-; .~30:000$030 
t. OSO:úO.J~OOU 

l . Gií8; 000$0()fj 
::1,030;0():1$000 

15. &HMOO~OOO 
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Art. 8." E' o Governo auto1•izado: 
1 .• A abrir no exercício 1le 1003 cretlitos SU!Jplementares; até o maximo de il.!JOO:Ooo,.::, 

:is ver·i)a.<; indicadas na t.a.bclla que a.comp<1.nha. a presente proposta .. A'.~ veri.Ja.~-:-;occorrõs 
llublicos-e-B:wrcicios !lntlos- poder[~ o Governo abrir credítos supplcme ot.tres em qual
<l1Wr mez do cxercicio, c~mtanto q_ue sua totalidade, computada com a do.~ de mais Cl'C
.f.litos abertos, não cxccJa 1lo maxinló fixado, re;peitad<.~., qu:wto :L verb<t - l·:xercicios 
findos- ·a dispo.->i<::io da le i 11. 3 .230, t!P. :>. do setembro de 1~4. art.. 11. No maxi mo fixado 
por csto artigo não se comprehcndcm os creditas <tbcrtos :.ws n s . !1, 6, I o H do 01\~mcnto 
1!.o ~Iinist<il·io do I11tct•ior. 

2.'' "~ liquitllll' os debito.> dos b:~ncos, pl·o~·enicntcs de atzxilio á laYoara. 
:L• ,\. concoocr o premio do 50:) por tonehula. aos navios CJ•tc tõrom consh·uidos n:~. 

Itepublicu c ct~j<~ a r•ptCttção ~cj t\ superior ;t 100 toneladas, podendo abrir os <'J"üllit.os •[I lo 
Jorem necessa.;·io.~. 

4. • A ab1•ir credito para. ultimar a.s despczas com o servi('o da uuiformi7.ação dos typos 
.da.s a.policcs. 

A a.pplic::Lr o ~;Llllo existente das a.policcs ~mittidas elo a::cordo curn o uccroto n. 4:sg5, 
.d.e )() do JUililO de 1903, na compra., construcçao on adap~açao de p1·edws para r cparttQocs 
.de Fa.zetllla nesta capita.l. 

Art. 9. • .\.s despeza< com Cuneraes dos funccionarios; :rmblicos c com o pagamento de 
ajudas da custo fie..'lm ~ujnita.s a.o registro a posteYiO'I·i do Tribunal de Contas, nos termos 
do art. ll:i4 do reguhLm()nto que baixou com o decreto n. 2.409, de 2:3 de dcwmbro 
de 1800. 

Art. lO. Pic;un approvados os croditos na sollllm\ 2.554:026$76.1 onro c :'ll.llii::<.!:HJ:)'605 
papel, consta.otes dtb tabella. A. 

Art. 11. No exercício da. presente proposta. poclerJ, o Gm·crno a.hrir cr euitos Sllpplc
mentaros pam a.s vm·bas incluida.s na tabella B. 

Art. 12. Picam l'OVo,;ada.s as disposições em contr;t.rio. 
Rio de .Janeiro, 30 de junl1o de 1905.-LcopoJdo ele Bulhões, 

O Sr. Aurelio _-\..lnori m.- Sr. 
Prcsidtmtc.~, poli i a IJala. v t·<J. para apres~nt:1r 
:i coosidera~~ã.o dLl V. l~x. cJ da Casa mn 
projecto de lei , olnv<J.ndo <1 1~ classe<\ All
ministra~o dos Cot•re ios do Estado do AlUa· 
~;J.S. . 

.lulgo, Sr. Pl'c ;ldente, do u;·~entc ncces;i
t.laclc a coavm'l!ri.o desta pt-ojocto eru lei, oíi.o 
só porque e.~t;~ rep.1rtiçã.o ostâ. na.s comliçõcs 
oxigida~ pelo arL :305 elo l 'Cgulamcnto dos 
·Corroias pwtl ser olovadt\ :i t• classe, como 
tambcm â. grande difl'lculd:tll(l com que 
lut.a.m o.~ seus empregados, deviüo á c:dgui· 
cladc de seus vencimentos. 

Ha fvJta de pesso<.t.l na.qucl!a. rllpartlção 
para. · attontl!ll' ás neecssida.Jes do se<viço, 
que tem a ugmentado consideravPJmeote, 
nõ.o sô por h:~. vm• lo~a.ros va gos á. vi st.-1. da 
mesquinhez dos oL·deth\dos, eomo tamb1lm 
devido a. nulites empregado.~ se <J.charom 
Jiceociados para trL\hmenoo tlJ saude . 

Os sons vencimentos mal chegam p ;u·a. 
;:m.tisl'azer as mais ut·gcntos nocossiuudos, 
om um &~tado onde a vid:.~. é caríssima.. 

PoL· isso, Sr. Prcsid :~nte, muito~ doUcg Sf) 
se demoram na.qHell~~ repartição o tempo 
preci!lü para. encontrar melhor colloeação, 
por ~o poderem Bt) m~oter com tae.~ vell
()imentos. 

Para se t>juir.ar d:~ fulb do empregados 
naquolla. r~Jpa.rti~Zío, basta. dizer, Sr. Pre· 

sid1mte, qne o contador vn.c muitas Ym;es 
auxUL;.u• os pou co$ c111progu.do~ :~ "1\\Zllr <t 
distri buiçii.o da corrcspontloncin. 

Quom não quer solfrm· gmllllc u:::pcL·a. por 
stw corros'IOodooci<~. vao lJUSCitl-a llt\ rcpa.r
tiçiQ, porque o numero de c:a·tnirus ê limi
t:dissimo. 

O iotclligonto o laborioso dircctor geral 
do.-; Correios Or. Miranda. Horta, em seu ul
timo l'elato!'io, tr:Ltttndo <los C.:OI'l"Cios do 
Alll<Lr.üll!.LS, alhls mui l:~couic:ununto, diz : 

c~\m<LZOIW.s. Diz o ;Lumi ni~tra.dm• quo o 
limlt~~do numero de Offilll'Cg-<.~dos d!-'Stt~ ad
ministr.;çj.o já. n;w ptide ~~rc< ~l' com cxces
~~ v o e cuu~tu.u~c t1·a.b<Lllto que sobre ellos 
pc.:;a, a.ggl'U.Vl\Ú.O IDÜl'DlCll 00 peJo extl'iiOJ'Ili
Oa.rio numn'O de licenças concodid;Ls a quasi 
metade do pcs.;oal.» 

Or~t, Sr. Pl'o.idcntc, como n i V. Ex., 
pela. mpidl\ exposi~1ão que aca.bo !lo l'a~>:ur•, 
ct•o!o tc1· ,ustittcado a necossidudo do.~'o meu 
proj()cto, agtuu•,!audo-mtl p !U '<\ em oc.casiã.o 
o-ppo1•tnn11, da.1• molhor doselti'Olvimonül. 
(lrluito lwn.) 

Fica sobro a. mes:t.,a.té ulterior dolibora.oãn, 
o soguiotc 

l'ROJECTO 

O C<lngre.~o Na.ciona.l decreta. 
Al't. 1 • . l<'ica. oleva.da a 1• cla!<SO a Aúmh 

nistt•açã.o de>s Correios do & t<lllo ao Amtt· 
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zonns, coo~m·r:tndo-sc a. gratificação ti a. loi 
•l.c 1805 . 

Art. :!-''· F ic9. o Poder> Excc11tivo anto ri
z:tdo ;~ <l<i.r tlcsdc já. cxccuç ·,o a. c;t.;~ l ei, 
;1brindo pam i.>w QS neccssarlos credioos. 

A1·t. H•. ncvog-am-sc as disposiçõr.l> nm 
cont.t·al'io. 

s(~ln. dttS SCS.WC3, ! do UCoYOmlJro de W05.- · 
Au.1-eliu Au-i.rn·i-,;1., -./0;·[./n llt~ 11fm·aes . 

Comparccc!ll rnnis o~ Sr;;. Jorge 1lc i\[o
I·acs, llo:mnnah tle O li ,·cll'tt, Passos Mil•a.ntla., 
C;l.rlo~ tle Novacs. Ur·ha.no Sant.os. Dias Vicir<t, 
Dn nshec AlJe~nchcil. Aniúu de Abreu , Jo1i.o 
Gayo3o; Bo7.etTil Foutcncllc, Tl10ma.~ Ca val
cant.i, J?ra.nci;;co &'•, Edua.1•do Sttlllitt·t, ,\1-
bol'W !lfar:\uhã.o, P<tul;~ c Sil>a., A btlon t.ti
lan e1., Teixeira t.lc &i., .João Vieira, Esmeral
<lino H;\D tleil ·;~. Cor li e! in llot l~onscca.. ,\l·t.h ur 
Orlil.Ui!(), ua.~·mnntlo de Jtira.nda.. I{O(h·igtl(lS 
Dori;l, Tosht , Ft:iix Gaspar , Toleutiuo do~ 
~<~nto~. ~üucr•!íno ;\'lmu·;t, (;uLdi.no Loroto, 
Hu lh.ii::s ).!at•d:ti. O;;car (;odo;;, :\.ug ust .• , de 
Yasc.:uucello$, :·:l'icn Go,•Li!n, G<tt\·ii.o l :lll]>tí~t.<t, 
Ho ~amat, Cruvnllo C:walc:mt.i, Prancisco 
Y eíga, Yiriaío ::VI<J.:>e:trcnhil.'!, Ribeil~> .f tt.U
'It!eil·;t, .iniio Lnix .\hcs, Lr.oncl Fillto. Hun
l'•iquo ;:-;iJ.ae.;;, Cu..logl~l'n.~~ Ga.rvL~Hto J>t·ittn, 
Olvntlto IUbe·ro, Olc!!'•~rio }/aciel, G<tmtHo 

J>rii.tct:, l·'01·nnn<ln I'I:,~8te~, Citndi..Jo lludri
ft'UC$, .lo;(i LoiJo, cosüt Nettt>, Aquino lU
boil.·o, Houerli<:to do SiJuza, C:u·v:Llllo Cltavos, 
Eliscn GuHher·mc, Luiz Gualbcrto, Sorwes 
!los Sa:ttos, Nl~tr<::t.l i•:scolnr, Ha.rbm;a Li til<\, 
o erma no Ha,.~lochcl'. All!.Wlo Pintwir·o, Hiv"
d<tv i<~. Ccl!'reia, Vidnrino Montch•o, llomingn" 
i'l'!a~cnrcnha.s o Campos cartier. 

Dc ixt\m ele ('Omparcccr com cu.usr~ pu·tici
]k'\d; ~ os &1·~. l•:ttétl.<; M:<'rtins. Raymttni.lo Norr. 
Rogcrit> dn Mit':l.nda, José ~:mo:obio. Christino 
.Cl'ltz, Arlindo No~ncira, Frcalerieo llol';ws. 
l'or'Oir;~ H ois, 1'ri ndalle, Sim cão Lc:\1, .José 
~1:tl'Colli tto, Malaquias Gonçalvc,;, Mot'OÍI'(\ 
Alves, J(stacio Coimbra, P edro Pernambuco, 
Angelo :Neto, Fclisoollo I~t·eü·c , Domingos 
Guimn.l'nos, I.covig ildo FHgueil•as, Ca.s tro 
Robcllo, Bu.lcão Vianna, A.ugub'to de Freitas, 
l todl'ig uos Lima., Corrêa nutra., Leito Ri
l>cil•o, J?idclis Alves, Belisal'io de Souza., Silva 
Ca.8Íl'O, Alft•cdu l:la ckcr, Henrique Borges, 
.1oii.o Luiz,. Penido Filho, I?rn.ncisco BOI'llll.r
•Hno, Authero Botelho, Curlüs Ottoni, Ma.nocl 
l1ulgoncio, Noguoil'a, Lindolpllo Cactu.oo, ,lo
;,uinu CM•aoso, Valois de Cnstro, Robouçms 
de Cal'Valho, J\l'nolpho Azevedo, l!:loy Chlwcs, 
I.~ito elo Sou:r.a, Av.ovcdo Jl:1rques, Rodolpho 
Mlt't.~nuu., .Joaquint TeixcirlJ. Brandão, llet'
:nlJ.J•do Antonio, A!Jdon BtLptist!1., Cussi:tno do 
N~scimcnto c Alfredo VILrela. 

E sem eMJS:\ os Srs. Antonio Bastos, Cunlu\ 
1\lOO,~la.tlo, Virg.ilio Brigido, Joã o Lopes, Affon
so c.o~t<~, Meden•r's c Albtt<1uerquo, Pereira. 

de Lyra, Epaminonda.~ Gmcin 1lo, ,\r roxell:'J.s 
Galvü.o, Edu:mlo J (;uno~ .Jo~é 'Ionjr~:clim, 
l r incu M:tchatlo, Nels:m de Vasc•)ncc!lo~ . ~:i. 
Freir·e , A.mericl) tlrl Albnqae::.{ue , J lilit• 
Santos, Panlino 11~ Squza, :\Sto1]Jho Dntr:t , .. 
Bel'lla.rcles de Fari<t. C••millo So;u·e.~ 1' ilho, 
SalJi.Jlo B;trroso, BBl'llt~hlt> rio Campo~. Cosb 
.Tunim', Ama.t·~.l Cr$al' e .luwmal '.IillOL' . 

Jl:~ lt:nntulcit\da it contütnítçtiu tia Uiscussã,o 
Urli~;t do p;u•ocor· n. 1G7 A, de W05, sobt'D 
as omencla; o.tr~rer:it!a.~ n.;·, 2' <liscussão elo 
pro.;ecto n. 167, llcstc a uno, orç.\llJo ;t Re
cult~ Gcr<~l da Repuhlic<~, p;u·a u c~orciciu 
de IOO<.i. 

O ~~1.· . P l·csid.~u. t~~-Tcm ;~ 1):Ü"Yl::\ 
o ~31'. Pallla H.iJ.fHO.:. . 

0 S1..·. P ;t.aln. R;Mno~ tlir. que, 
'GCrHto as:>ign:~' la .,;r; •c·~rfu o p~n·cr:tl.P da (;_on1-
111 i ~'i'tO d. t1 Fina n<~iJ,~ ~~obre a craetttla. oner(:
dch ao Ot·çamc1Ít.• ,!f. nc, ·cit;\ tpw nsb bc
locc :~ eleYa(•iin <:(;:~ 1a~:1 d n imposto c nwm·n, 
sol~t•e dil·cito~ t.lu imporbe::io, a5(1 •;., .inl
g<t-sc no tlcvcr ele- ll;\1' ;~ Camara c :w p<tiz tt 
l'!IZ~L() 11(> ~lH\ Yuto. 
Eo·~t·e :•. :politic<.L tlc :!,~gLw.:aç5.o do:; impo~· 

t.o.-s it.ctnn.e::; c i.uta. n1~ti~ ..:c·rer~~ econon1if.1. lia~: 
tl\lSp'.lZas pnh\ie;~;; não ht)l>tt(< nm nni co in
stantu em tlnr.i•lit·-~c pi'.l:> !'<tl~nntla hypothcse. 
I>ois por ru:üs t!c um:1 ,-c~ j;i it:m dito que n 
c:qm~idado triuntari:1 tlü p:~iz attingiu seu 
limite Dlll.!(imo, upinifw csb sa,;wnta<t<\ eom 
mnlto bl'i lh;~utismu por illt L~trcs reltdorcs 
da Rccoiia, ('. it:o.utlo o fH':~dor p:l.l:wr·as do 
lllnstr ;t.<lo !':it'. l!l'Ltun tlos S:111to:,;, <ate r e latmc 
:~ Hcceita o anno p;t&;;ulo. · · 

o lllllstr o ::ir . ::;cr zc.teUo Cort•t1a, t;•.mbem, 
pot· mt~is do uma Ycz ch~tmon a attençáo cli~ 
Ct~m;u'fl. e elo -pairo p;~m <b f;u.:iliut~<lc com 
que se dC<:l'C~;n· t~m novos imposto.< c cúm quo 
se :\ggt•avM't\m os •~ctuaes. 

~· preci . .;o que :t G;tlllara se recorde <lr. 
que os imposte»; qu~ a.ctuahnonto existe m 
!'oram em parte crootlos nesse m omento cr i
tico da. nossa. víd~. finanoei r;t, e qno a.intlt.L 
hoje alg uus doilc.s ha. enormemente a.ggra-
vados. . 

A r espoif;o lê o ora!lot• :i Camam di versos 
topicos <ie artigos publicu.dos em HJOl pelo 
notavel professor de e~>Onum i a. política Dr . 
Vi o ira Souto, nos q uacs estudara a situa~!àO 
do pa.iz nu momontG em q11e c lie~al'á a o 
auge a. JJoliticll. <lo Sr .. roaqul m Mlll't iuho. 

AI> nos~ns condi(:.ões ttctnMs nflo clllfcrent 
muito dcssu. tt que vcrn de oo rcfet·ir . 

Quem se det· M trll.balbo de estu<lai· os 
noi!SOS projcctos do Receita. o conht~c,•I' r• 
ComtHuiç.ão se ver{~ em s~rias difficuldadr:8 
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para COltcilia.r uns com uutra. Não será os nosso;, compromi;;sos no oxterior dimi
difficil encontl'a.t• nas nossas leis de orça.- nuam pelo decrescimento dcinrport..·w5.o,pelo 
m eu to o ma.is flagrante a.ttent<l.<lo contr<:~ o m<í.o esta1• do .. ])ovo, rest.r·ingindo seus con
principio que es\a.'boleceu que o imposto sumos, natura1mmlte prevalece a. lei gera.l (~ 
deve ser uniforme em tmlo o terr·itorio da. a. ta.::a. cambial sobe. ao P<\Sro que a situacãv 
Republica, e como cxmnplo cita. o orador o do paiz estf~ em contra;;te completo. 
!!a.Ôo entrado pela fronteira do sul para o I~' preciso estudar os íiwtos qne ultima.-
Rio Gi:·ande, isento do direitos. mente se teem dado no nosso pa.i:r., onde a 

O r.osw paiz é re;tlmonte original! No a.lt:J. do ea.mhio vcl'ifica.d ::~ nesses ultin10~ 
nosso porto, o imposto de 2 % soln•e ecrt.os e mezes c.1usou nm certo J?<mico m.~ il'ldus
determinado; numeras !la ta.dfa. nã.o entt·a t t•ias, desper·tou a attencão publica e crtda. 
como renda geral rmra as despeza.s, mas 6 qual procu1·ou explicai-a a seu modo. 
lev<Ldo· ü conr.a elo ;fundo cspeci a.I para a Traz comsigo mna curiosa. entre-vista. que 
construcção dos portos do Rio de Ja.neirv e com o íllustrc profc'!.~sor de economia :política. 
do. Rio Grande do Sul ; na.o se trata. de um da. .t;;seola Polytechnica teve u m reda.ctot• da. 
melhor<tmr.n.to ou uma. a.nim~.ão, mas um G(JJ;Ilta ·de Notkias. 
serviço ·esnecia.l, em condic;ão toda. parti- )lessa entrevista, de que o or~1.d.or lê iopi-
cular. cos à Ca.ma.ra, o Dr _ Vieira Souto explica a 

O quo ,;o tem vel'ificado de.>de a data da alta do cambio !lo seguinte modo: attribne-a 
creil.<)ão •leste imposto a.té hoje é quo <L em primeiro logal' ;\OS emprostimos externos 
ron<la de= csp(X:iC tem sempre sa..ldo e tem sobre os quaes teem sé feito :sa<tuel! conti
SP.l"V'ido pa.ra. fazer faco a taes despez;\s. JlUOS, dizendo, por!}m, 11Õ.O .'lCr esta n. cattS<.L 

Em vista de um desequilíbrio orç:a.men- exclusiva c nníca da alta . 
ta1·io, de necessidade de um accrescimo de De 31 de agosto até esta. data, entretanto, 
renda. na cspeciepapel, augmenta-sea especíe tem se verificado qued<\~ Jta taxa. cambial. 
ouro, pa1·a depois converter em papel, afim . No seio da commissão, um de seus mais 
de iazer face a. ess<~. neces:>idadc. E' uma. ver- illustres m<lmbros <tttl'ibuiu essa.s qneda.s da. 
da.deil·;\ originalidade em matel'ia orça.men- taxa. cambial a tomada. de :>aques por parte 
taria, não conhecendo o oradm• 11air. algum d.o commet-cio na eminencia da passagem da. 
que tenha adopt.:'tdo semelhante cousa. ementla do illustre Sr. João Luiz Alves . 

Ha J}aizes que, fazendo a cobl'ança dos im- Esta opini~.o não ficou isolada., e, lendo o 
por,tos em ouro, tem o seu orçamento de orador m1 imprensa alguma. causa a tal 
d!JSpeza. na mesma especie, havendo mesmo respeito, impression:J.do, tJ.•a.tou de ver ta.m
no Brazil o exemplo friz~nto do &"ta.do do bem qual a va.us<t da. baixa. 
Pará., digno de ser imitado. Apezar 1le reconhecer-se pouco vel'Sl.do 

Pede permissão '~ Ca.mara. ]>ll.l'a, antes de ne>sas questões de cambio, procm'Olt ver 
propriamenteentrarmtdiscussã.odopa.recer, qual a causa. que se afigurava. po~s ivel de 
firmar certos principlos o o1tet·ecer algumas ·determinar o facto, parecendo-lhe que a 
definições. Recorrer·<!. a..."Sim <L ditrerentes verdadeira, a real, e a.quelta. que se encon
notas que. trouxe. tra no estudo dos proprios l'Glatorios do.~ 

E' sabido que a taxa. cambial obedece á lei bancose:dstcntes nesta C!l.pital, dos quaes lê 
gera.J da o1ferta e <ltt procum. O cam bi, 1 em o oradDr to picos á ca.mu.1'a.. 
certo momento não é mais do que o estado Com ess11 baixa não lucrar~ .. no seu euten
doscreditos e debito~; entre o pa.b. e oestra.n- der, nem D commercio, nem a. indust1•ia na-
geil•o com o qua.l tem elleiransacções. ciona.I . 

. Tem ouvido coust.•n'temellte dizer que estn. AssigllUll ~om restrlcções o projecto do 
lei soffre· excepções, lJUO o c~mbio nã.o estii orç.amento da, Receita., oppondo-se á eleva.çã.o 
sómente .mjeito ao principio geral da offerta da ta:(a ouro sobre a colmJ.!i·ça. dos impostos 
e da procura · que a guerra, as commoções admtneiro~. como se oppoz tambem á. eleva
intestinas, o'·' boatos alarmantes, o crl'ldito 1lo ç~no fia taxa. propo.<>ta p 1llo illustre Deputado 
patz, t udo isto põde, em um momento darlo, por Minas Gcr·ae>. · 
altex·ar a. lei gers.l. Sã.o causas q ue influem Nlí.o se a.ssmta. eom os defi.cits or çamen
indlrectamontc sobre o cambio, citando o tal'io~. pois 1·:wos são os paizes <tue teem &>us 
oraüor o exemplo dos Estados Unidos, onde, orçamento~ eqnílillmdo.~. 
na~ ve.~peras da gnerr:.t. (h\ cessecão, a taxa. 1-l~t rlefici!s !1 âcpr.its ; nr.o ,;c asqusta com 
cambialmelhol'ava de dia ;L dic\. Tom ouvido aquolles •1 110 a.pp:trecem em consequencia de 
continuamente ropcitil· que a. ta.xa. cambial gmndes ~e~:pezas com melhura.meutos pu
é o barometro da nossa. situação economica e blioos, ou cmprehendimontos de caracter re
futanocira.; a. ·sua opinião, porGm, é de que, producti'Vo ; e~tos so explieam, u,.que nli.u se 
pod.Cimos ter um camlJio muito fa.voravel, e dá.eom aquo!les ouc surgem em consequen
a nossa situação ser <1 peior possível. Com· cia de des:peza.s'· Jnuteis, Ct~a decretaçã.o 
prehende-se ~erlbita.mente qne, desde que deve despertar a attencão do Congresso. 
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.Assim pensando, t om no seio da. Commissão 
de que t'a.z -parte negado o seu voto a quasl 
todas as pro1J05tas de augment.o de venci
m entos , pensõc.~. licenl}a.s com vencimentos 
e outras despezas de caracter adiavel. 

A situaçã.o das industrias eutre nós, em 
1900, está pm•feitamcntc desc:ripta pelo illus· 
t re Sr. Vieira. Souto, na. se1•ie de ar-tigos ttue 
:publicou c lll 1891, a.ta.ca.ndo a. politica. do 
Sr. Joaquim Murtinho, como t!lmbem o est á 
nos importantes discursos proojlnciados no 
Senadd pelo illustre Sr. Barata Ribeiro. 
Lerá. á Cama.m t rechos destacados desses 
artigos e discu rsos, afim de m ostra.r q·ue a 
grita levantada hoje pela industria. nacional , 
·em virtude da. alta cambial, é a mesma de 
1901, quando a. taxa era infel'ior l\ 12 d. 

J{\ n aq uel!a é~oca ~t in<t ustria nac~ono.l 
<]ueixavn.· se da. s1t uação em que se achava~ 
. reclam ava eaergicas prov idoooiM Ç!o:; po
dP.rP.~ p nhll(}os. 

Quem se der a.o tra.bctllw de estudar •~ 
vida das noS&os fabricas , em 'face do,; relato
rios por alias apresentados aos seus accionís
tas, v eriticar!L, euLreta,ub, tlUe quasi todas 
.eJlas dão dividendos de 10 "/o, distr ibuem 
grandes bonifica~!Ões aos .seus dir ectores, 
e duplicaram seu M.:pital, como nnt~til ~.· 
m ente se :póde verificar ua. do i.langü. A re
speito lê o ot•ador to')licos do re Latn1·io ila. 
Companhia Pt'ogresso Industl'ial. 

Oppõe-se á. elevaçlí.o da tn.xa O\U'O :proposta 
pelo Sr . João Luiz Alvo~ por quo olla vem 
alterar completamente a ta.rif<~ aduaneu•a, 
vem torna i-a mais illStl.lvel do que é. vem 
transferir do.j bancos para os balcõe~ o .jogo 
do cambio, vem erear a balbm·dii.L em nossas 
a.lfandega.s, e iutroduzil• JIOS orçamentos da 
Receita uma. diver.tüda.de de taxa.; que nã.o 
pócle da.r bons resultados. 

Tem sidu constantemente u.cousado de Rer 
um livre oambi~ta ; quem , :pol••ím, c;tudar 
a sua iniciatlvil. na Ca.mara," o ;;en pás.-;;.~do 
de 12 <lJltlos, verá que tem sido um -prote
ocionist u. da iodustria, pois tem ~cm)lre pr o
l lllgnado na Cama.1•a. p elo clesenvolv iln CJ.rto 
da Yiu.çio ferrea, pela introdllcção de im
migl'antes, pelo meio de t ransporte marí
t imo, fluvial c terrestre ; foi um do.s que 
nmls se opp uzeram aos arrendamentos das 
es!:J'Mas de ferro, por pensar que ell~ em 
m aos de particulares sm•iam um objecto de 
comm,;rcio, com t-wif<Ls mais elevadas. 

·Hoje o ttue _se _quer é proteger a inclustriu., 
Bfev:ando o un•e1to de entmd:~ de procluctcs 
smnlares estt>angeü-o:', até p t·ohibil• a. sua 
vinda ao paiz. 

O ron iutuito .é provar que nós tem o:> sido 
"e!Upre um paiz proteccionista.. Jii. em 1851 
o lll~stre Sr. visconde de ltalJoru.h~' ; em seu 
lummoso rela.torio, de que o or a.úor lê di
versos trechos a. Ca.mara., mostrava seria 

pr coccupa.çil.o C:Jm o tlC$eHvolv imento uas 
nos;as indu,;trh\.'>. 

Cita. o oratlor di<r.rs:ts m edidas de. prote
cção ;i. industr;a, conced.idas pelo Br<t«:il. e 
pergunta qmü c~ o p<Li ;c do mundo, destes 
apontados como os lll <ti~ proteccion:stas, 
que pode apx·esenta.r as<im um con joncto de 
medidas tão nr otectoras . · 

Tem neceSsi(lade de rceor!lu.r :i. Camata 
algmn:~s opiniõe--; que tccm sido emittidas 
por homens notaveis do p<J.ir. em reln.ção í1s 
lndustr1as. J!;m I tiHO <1 claSiic inüustrütl do 
Bra.r.il dirigiu ao Guvel·uo Provlsorio un1 
l ongo memoria l de ,,ue o or.tllor lê tlh·ersos 
topicos, no qual sustentava que c1ua.nto tna.i:> 
baixo é o cambio ma.is prejurlicial pa.t'o. a. 
i11dustria. e petlia a wbranr:a integt'<tl dos 
impostos em ouro . Lê tambem o ot·arJ.or um 
t t•ecbo do relator·io elo S1·. Ruy Ba.r1Jos ~~ . 
desse tempo • 

Com r elaçãv á polilict~ p roteccionista, 'lue 
nos aconselha m aponla.-se :~ todo u instante 
o exerup io ilos Estados titlicio~ coll'lo exclusi
vamente a. elie, devendo o .~etL desenvolvi
mento e progresso . .r:m um livr., m u i1o 
ou1·io:so, e pouco publicado, encontrou o 
or<1dor argu men tos que m ú'ito cal!n·a.m no . 
JO;P.n P.-;pil•ito: d;~ sua leitur~. põdo c:oncluil' 
que o desenvolv·imcllto c progres~o rh 
gra.ntle na.çlío D.medct~na são d evidos mitis 
ao livr·c et~mbio rto intcr·ior tlo que o pro
teccionismo no exter!o1·. Ne.-sc paiz :Ls in
dustr ia < dos t;rnn, portes terrestres c da.s es
tradas de i"et•t·o, que (I orador cita como 
exemplo, Dl\,Cel'am, cL·c~ccrmn o ~·! dc·,cn
volvern.m 86111 o ttuxíao da !'>·ação. 

O commercio rlos K'$tados Uniclo~ c;rcscc 
mtLiS rapldo QU(! (J de qualttum· ou Lt'O pa.íz 
do mundo. Tem o or-.ulor em mão u 111 C} HaUro 
quo ext.r-a.hi11 (lo ult imo boletim ILprc.~enta.do 
ú. exposiç1i.o de ~. Lui1., rpw ! I}. 

llada a ~ulll'itll'<t 1!0 cllna.l. elo Panu.n tti, ,, 
situação tlo commcrciu om•o:pcu om relaç·ão 
ás Repu blic;ts {lo P u.ciHco vae ser tr i~t íssima. 
A Frauçtl Let•á. logo u m preju izo supel'ior ;J. 

70.00).000 de lülllCO~<~llllUii!JnCilOO, e todo O 
commcrcio com a Chin:.~ c o .Tapãos<LilÍl'!Í. das 
mãos dos eut-opon~. Cotn a nbm·tur-a. 1lo can<J.l. 
New York f!car;L mais proxíni<t dB Valpa.
t•aiBo do C! uo Li ver.vool .2. son milhas . .· 

Basta. a cir-cumstancia. de f<~ilülade c ba-, 
t·u.toza. do tl':\nspor te entre um g.r;\nclc paiz 
industrial o gr·ando~ pair.cs (:ousmuidor'Cil 
pa1·a m ostl'al' a V<lntagem enot·mo quo 
ttdvirá ao~ Estado~ Unidos com (~ :t lJ.;rJ;ura do 
Panarn(~. 

o orador 3alienta csie là cto para. mostrar 
como um pa.iz, de umJuomc1lto para outro, 
póde tet• o seu commcrcio desen volvido por 
c il·cumsta.nci&s tod1J~ <teci.olenta.es, sem abso
lutamente 11 PI'otecc1io ter líg ura.üo como 
elemento. 
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Ap:wt<l::~tlo 0 oratlo1•, afl1 rma. que (l um 
erro de fnuestns <:onsequencio.s l'<ostringir a. 
proteCÇfio â.s tarilàs a.duan eiras. fl1zer po
litiC<'t prote<:e:ionista. só oom taritlts . 

Ne;;Lc p;1dicular pcn:;<t <J orador que a 
noosa. t(l,ri!h. tem sido )lrotl'c<:ionistn a.tG l1ojo, 
si não com t al intüito, pelo menos com in
tuito fiscal que <lü· a mesma conscqlrcncia. 

O nol)rc 1Jeput;~1lo por Mjnas que tem es· 
tudí\llo a fundo a <tncstão h<L de c.,t;.tt· hoje 
convencido qne nenl1um otttro pa.ir. ]lrote
ccionista contem em ::<n~~ ta.rifíl.l! rar.õe::; ti1o 
elevad~~,; como o nosso. No seu projccto da 
tarif<ts, ha l'a~õcs ilc GOO o tanto por cento! 

O que S. EK. Yet'ú em multos paize1, nota
damente <t ltnlía, ê um c1•iterio seguro de 
)n'oteeçao: 'lll!tSi todas as m<Ltcrias primas, 
mesmo a<J•tcllas que e!lcontra.m similar 
1m Pl'OllllC{~o indigeua, ontt•am. nesse.~ 
:paiz(}'; livros de dir<litcs . Mru; cnti-c nbs 
sncccdo ])l'CCisamonte o contt•m·io, ~~ da.~ peito 
do se acllar· em :mclhol'CS condições do qne 
·varios onti'O~ JH\izcs, porque a sua e:<por
i;;.tção tem ~ido semp1·c supe l'jOl' <i. inwor
tação. Hcícre-sc ;L b:~bnça commoecial do 
prodn,•to contt•a pl.'odncto. 

A Ingla.torr;t, pai~ de livre camlJio, c(l.da 
vez mai~ se do~pt•mule tla poli;.ica. do Ch(l.m
berlain. 1\ S ~uas e.ot[~ti sticn.s são g1•a.ndes 
eusin:Lmcntos : nellus encontr<Uno~ a expli
cação muito di1fercnto da. que tern 8iilo do.dn 
a.te !tojo sol>l'O a. escala. :L»Wndeut e da imJ?Or
bç1io e export'1ção, eomparada com o:; pmzes 
protcccionista.s . 

O orador P.stud<~ as cooolições da Ingla
terra., muito difi'twontos da.s dos Estados 
Unidos, p<l.l'él disto croncluit· q uc o.b$OUlta
mcntc não se cle'vo lcvm• ü. coutu. do lin•e
cnmbio :1. sua sltna•;•fl:n. Siio as contliçiíes es .. 
peeiacs do seu solo qn<' lletermioam esta 
grande impurt:~~;ã.o de gc1teros cssenciacs á 
alimental;'.ão. 

Vol~a.n<lo :~ tr;lt<~r uus &l,a.dus Unidos, o 
orador demonstl'a q u f\ aêi.o é u.o pl·otcceionis
mo oxteriot• <1ue devem a sua. grande prospe
l'irlade e lLCcontüu. quo. senclo a 11rotecçi o um 
j>r·oblemtL complexo, não se devo resolver 
contanclo rqJCDILg com tarifas, que não olla
marã proteoc!ooistas , mM twohihitivas. 

Ainda. en1 apoio l:i. doutritw, que sustenta., 
o ora.tlor lô impc>l'tanto troollos do fyc.;; Guyot, 
a utoridade acatad<l por todo o mundo, do 
q ua.l se colligo quo dtt população occnpn.da 
WL Fra.nça apenas n •(. são beneficiados poh\ 
politica. protoccionísta u.du<~.noir<~.. 

J~uk<t a. di~cutir o pu.recer e, começando 
'];lclt~ omenda tlo nobre Deputado por 1\!ina.s, 
que manda. cobl':l.l' imposto da. importação 
para consumo, 50 •(o papel , 50 •(. ouro, o 
orado!' decla.ro seotir·se obrigado a. e.~udar 
um por um todos os numcros d:\ tarifa., 
obre os q'mes incide a taxação, pa~:a provar 

que S . Ex. , com o. a.prc.;;entação deS><:~ emcn~ 
da, v:1c muito al <!m de seus desejos, excede 
muito aos intu itos que sempre teve em vlsta. 

W certo que o nobre Deputado ,·isa. pro· 
tegcr os protluctos iudigcnas contra a. con. 
cur1·enda c~trangeirn, mas vac al6m : aJ!
gra. v a os i miJostos so lJr(', pl'oductos estraa
goiros qn13 absolutamente não encoutmm si
m ilai·es na industria nacional. Por·k'1nío, 
S.!Ex .não consegue o seu intento,].Jorque nes
tes 50 "f o estão comprehemlida.s a.~ nrn.terias 
primas es.senciaes á. vida. de muitas li~bricas. 

O orador pa,ssa. a mostrar <tnae~ os mais 
attingiclos pela e menda do illustro repre
sentD,ntc de Minas . 
~m primeh•o l oga.r a.nimues vivos, gado 

va.ccmu, l<\lligel'O etc, mas, consultando a.s 
nossas cs~ti~ic:a.s, verificar-se que o gado 
v(iccum cst;i. suflicientemcnte protegido . 

Não h a, pois, necessidade de se elevar o 
imposto sok'o o gado, t..1.nto mn.h· quanto é' 
sabido que rt zona industl'ial d.o Bt':i.7.il é 
muito limitada e !loS p()pula.ções do Ilorte se 
veom em sêria.8 difiicnldadcs pa!'a se a.l.>as
tecerem do gado naciona.l, por ca.usa dt~ 
otct•na. questão dos t r<J.nspoi·I.cs . Dern<ti::;, ao 
me;mo tempo q u c se eleva a ta.xa sobr e o 
~'a.do Yaccum, são t.n.mbem taxados todos os 
Pl'Oilu ctos ole!IR derivados . A taxa do xa.r
O:!UC é elevada oxtraordina.l'ia.mente e sobre· 
esta clovacful ainda se cobram 50 "/o oura ! 

O orador mostm que o xarque é a ali
menta.ção ilo proletariado do norte do Brazil, 
c ta.~a.l-o deste modo é lança,r o desespero, a 
mi:icl'ia. no ~EliD da.queUa. popula.ção. 

Accresce que clle,já esta. sufficientomcnte 
pt•otegido com a taxa. actua.l ; elevai-a. é 
tOl'na.r o Pl'llC!O do genero exorbitante. 

Outr•o numer o da. tarl'rl\ é referente a cha
ptlos de pello etc . Este producto está. tu.m
belll bastante pt•otogldo , mas si S . l~x . lhe 
que da. r protooÇão a. inda nmis officaz, nií.o 
iuclúa entre o;; goJlOl'OS sujeitos ll aggra. va
ç.ão d;~ taxa com 50 °/o ouro a matar ia. 
pt•imo, de que a.sfabl'icas Pl'Ccisa m. 

O nobre Deputado po:t· Minn.s Goraes, na 
suu. emenda, a.indtt aggra v a. l\ entr a.da. do 
luito condensailo, dos queijos, das f~rinhal! 
diversas, massa.s •~limouticius, azeites, oloos, 
l'emedios, desinrectu.ntes, rendas, tecidos, 
pu.pol, app..1.1'elhos de louça , porc .. ollana.s, isto 
e, quasi tudo quanto concorne ~~ alirnoutação, 
a.o ...-estua.rio e ao t t•a.tn.monto , t udo <1ua.n to 
e neccssario tL Yidu,emllm. · 

.Muitos !los generos quo v'iLo set' aggra.va.
clos absoluta.mente nã.o srw produzido., no 
Brazil ; outros não chegam .· para. todo o 
consumo nacional o todos, mesmo que che
guem teom quo fa.zet' ta.es despc'ta.s <k• 
transport-e, quo chegarão ao l_oct\l do con-
sumo por um preço exorbitante. . 
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A louça. de porccllnna,, por exemplo, é lebre. No fim de pouco iompo ~ste c:ü~iu um 
t..'"lx<Lllit om 50 •/o ouro; no omünto, ao quo, "d c;mtamenlo () o l!urgutl:c; tleu-lllc, porem 
sabe, apenas exis t e no :paiz uma f<~brica. do~ com a cmuliçilo do Yer o quadro. Estaxa. 11, 
porcelhma bra.u~a., <t do ilhL~trn indm;ta:in.l i f.P.I:~ om hl·n.nco. No fim <lo ~uco t umpo o 
ur . Joã.o P inhcn•o. l p tntor pcdtu noYo a llcanta.memo e. mostra.d:1 

Mas csh fiLbt•ica. a.penM p roduz m~ns~l-~ <~ tela, est u.Ya. a.iw.b completamente branctt. 
mente .JO <ln:mts de chtcaras, 1sto e: n<L~ O qut>dro !oi totalmente p;tgo o o hm·"uer.,. 
chcg:L nem p11ra a!.a.stc<:cr o o Cafe Drtto_ a I· com surpreza, vor ilicou quo a tel<l se_ n.cltava 
r na do Ouv_lllor, que pt·ec t~a, mens..1.lmente, no mesmo ost:.t.!lo. lndign:ulo pet·guntou:. 
rln 100 dn7.Jn.S. . Onô.o estt~ Moysê:! ~ .1;'~ pa~ou , r eslJOntleu o 
. ,~ttrtbuo_ o s~och ;Lilo:;:;~.do I?clas fabt•tcu.s do pintor. 1\ os ontt•os pcrsom~gcns ~ Ainda H:Í.O· 
r.ectdos, . nao •~ ~oncnt·renma.. do prol! ucto cltcgat"a.lll. 1~ o mar 1 Afastou-se; porém fi- · 
ostrangmro, :por·1;m ao .1'.9stt•Jnguncnto do que socegado r1ue elle volta. 
consumo devlClo as comllçu~s precal:l11·~ em O Sr. 1Jr. Vwira. Souto, seu illustre co l
que. F.O a cham as populo.çocs br~zllctra~. lega., professor de economi~ lJOlít ica, -ap
As.•un tambcm aconteceu com a 111tlustr ta plicou o ca..<;o desto qua..ll'o a.o Dr. Joa.quilll 
ilos phosphoros, que não sotl'ría. concurrcn- Mur tinho. 
c.ia. algtun a. 

Apresentou umcl. cmemla isentando ma
chinismos destinados ;ls fu.l.Jt·ictts do tiu.çã.o c 
tecidos, o quo p rovtt t[ue ê tu.mbem um pro
teccionista. Aliás, foi o l>l'imcir o quc.nprc
sentou n..1. Ca.ma.t'a lll1lil. emenda a.ugmen
tando os direito.; sobre o milho, c feijão e o 
arroz. ~:sta emettda teve o pa.recet• cout ra.l'io 
do rela.tor da Receita, quo cru. então o lll astro 
repl'cscntante mineiro, Sr, M<\yrink. Apezm· 
disso, a c~mara appro\·ou-tL. 

Níw concorda com a emenda relativa
mente ás ta.t•itll.s <Ü\ Oeste de Minas, não 
porque não ijeja. í11vora.vel â idéa. neHa corr
titla, porúm porque sustenta. o principio do 
que o Poder Leg islativo não ]>ode intervir em 
semelhante aSStllnp to. 

Quanto aos co tis post110s tem a 1lizer 11 ue 38 
razões allega.da.s pelo commercio l"ecla.mauto 
não o petosmtdimm. Legisl<tção alguma. do 
mundo prohlbe o cill;~di'io de se (I lmstecer 
onde bem entender. . 

Nüo póde sabe!' quaes ;Jiio esta.~ g t·an
ue.~ vantagens attr·ibuida~ aos col is postaes, 
l[ltando cllcs pagam us mesmos dimitos, 
tra.nsportcs mais ctn·os e são p;tgos a Pl 'Cçus 
tle cattt!oo-os, isto ll, nli:o gosa.m dos alJ!l.timen
tos concedidos á.> compras em grande quan
tidade. 

Alé m dis.;o, são ellas sa.tisfeitos a do!tnta.da.
rnente c, si as quantias s.'i.o dr.~via.das , não 
~fl ter..1 de quem l"ecla.mar. Quanto ii. celeri
tlt~ !le, b:tsttt dize1· que as encommendas pos· 
taes se. são mandadas pelos vapores do Pa
oiflco e são duas a. p enas u.s ·viagens mensacs. 

Si h;t. fraudes em l'Olaçiio a.os cotis ,q uc esta.s 
sojam ·p unida.s, como <levem ser os esca.uda.
losos t'.wtos na.rra.<los no ultimo r elatorio da 
a.Jiitndega. 
. O commerclo foi quom, aliás, se incumbiu 
~le f tiZel' o ma.io1• reclame aos coUs, attribu-
mdo-lh~ edra.ordina r in.s vantagens. ·: 

Termmando, narro quo u n1 burguez rico 
cncommen<lou um quadr o represenia.ndo a 
passagem do ma1• Vermelho <t um pintor ce

VG:, VII 

Pôde t a.mhcm agot•a pintar um outro qtl(lr 
tlrrJ:- ao fttndo, um::~. multtCL' m<tcillont<L e 
n.ndt•:ljosa.; num lado, um grupo de homens, 
mulheres e cri:tnças em es ~d.o lastim<w el. o 
em cima, um banúo de pombas hranca.s vü
antl.o cclcr es. Pe1·guntal''iiO: QttO l' OPL'O
senta este q uadro?- O seguinte, responde:-<~. 
mttliLCr é '" industl•ia nacionu.!; o gt·npo de 
homens, m11lheres c crianc<~s em P.stadn las
timavel é de pobr es opem r ios c o bn.ndo de 
pombas bt'<l.IlCas r epresenta. a.s 110i1S intenções 
úo nobre Deputado mineiro autor da emenda.. 
(Muito bem; muito úcm. O o>·adu,- tJ mtlilo. 
comp>·iment"do. ) · 

O ~h.•. Presitle:ute-Continüa a dis-· 
cussã.o unica. do pu.recel' n . l ()i A, de 1905, 
sobre M emendas olferecida..~ na 2' discu.iSã.o 
do p ro,jecto n. !Oi, dcst.c a.nno, orç•ando a: 
Hocolta Gemi !la Republica para. o exercioio 
de 1901i . 

Tem<~ palaVl'a o S1·. Ft·ancisco &1.. 

O S1•. Fl.•tt.ncisco Sá occup:L a. 
tribum~ Jlal'<t trat.:tt' do projecto da. lei llt\ H.e
ceitn .• dofcndemlo o pa.rooct' dt~ Commlssfio 
de Finanças. 

Dcclar u. que só vlsará. as questões cu.pitaes 
do debate, e q uc se 1-esumem n o. a. pr eci!l.ÇÕ.O.· 
í!o interesso economico, e se prendem ~~ lei 
de impostos e ~~ influencia que estes exct·cem 
sobt•c o r'egimeu das finauças economicas . 

m z que a questão economica girou em tor
no da e!eYação dos direitos a.duanelros co
brados. em ouro. 

Quando a com missão de Finanças, e.,.'1.udan
ll.o e desenvolvendo o pensr~mcnto do Sr> . MI
nistro du. Fazenda., suggeriu que a quota dos 
direitos eobra.dos .nessa. especie !'osse ele vada. 
a. 1 o •; ., obedeceu a uma pt'cooup.'l.ção fiscal. 
Tendo ver ificado um dedquilibr io entro a 
r eceita e a. despo~a publica. o r econhecendo a 
impossibilidado de crear novas fontes de ren • 
da o U. imJ.lmticll.bllidade da l'eduzi.r a des·· 

12 
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:pcza. publica, desde· que isso n1io consti
·t.uisse llt'OQratmua do Govm·no, n. Commlssli.o 
recorreu a um :~rtilicio legitimo () cCJica.z. 

Quiz aproveitar em fa.vo1· d.o \JqUilil>rio or
ça.meut:l.L•io o a.gi.o de ouro e propor. o. ele
-vação dos rlii.>?.i tos cnhmdo;; nessa especie, 
o bastante par-a. occorrer <is dcspcza..q feitas 

-em papel. 
Mas não imaginou a. Commiss:io, diz S. 

Ex., e_mbm·a fosse ex.clusivameu~ u p.lllto de 
vista fiscal a.quellc em que ~e collocou, que 
a industl-ia nacional pudesse ficar em situa
ção l)eior que a actual. 

Mas, por estudos e informações }JOSteriores, 
e IJrincipalmente pela confer encia rrue teve 
a Commissão com os representJ.ntes do 

·Centro Indu~h·ial do Brazil, mostraram que 
a. medida de que cogit:l.vam podei'Ül. preju

-dicar os interesses industria.es do pa.iz. 
Coofes~a lJliC nessa reunião fez pa-pel de 

advogado do diabo; op-poz quantas objAcções 
lhe 6_ccorremm e, pelas respostas obtidas, 
verificou que -tal medida era p rejudi cial. 

Persuadiu-se, prosegue o orador, do que a 
elevaçi'..o de dil'eitos em ouro, de 25 a 35 "/o; 
.recahindo ao mosmo tempo, com poso igual, 
sobre todos os artigos t.a1·ifados, materias 
'Precisas e p1•oductos fabris, si encar·ecia a 
importação do~ artigo.> de que careciam as. 
fabricas, não era b:tstante para collocar os 
se).ls productos ao nivel do pr·eço das merca
dorias importadas. 

.Foi ],)Ot' isto que a Commissã.o acccit ou a 
·emenda. do Sr. Joã.o Luiz Alves oloY:lU!lo ti 
qü.ota dos direit os em ouro a. 50 • 1 o sobr·e r lo
terminados ar-tigos e mantendo a elevação 
só mente de 35 • f • so lJre outros ttrtigos não 
~pecitlcados , 

Espern.va , por considerar na.Lux•a.l que 
cont1•a tal medida fossom fo1•mulados , vehe
mentes proti1Bios,mas sorprehendeu-se quall
do a arguiran1 de incoustituciona.l. tu.nto mais 
quanto esse argumento procedeu de seu 
eminente collega. Sl'. Fcli~bello Freire, a. 
quem :('a.z elogiosas refer·encias. 

Contesta essa arguiÇáo, provando que a 
Comtituiçã.o nã.o .a prohibe e, · demonst r ando 
a. interpr eta.çã.o do § 2" do a.rt. 7•, diz que 
r.ant.o se podia. condemnar qualquer aggra.
vaoão de taxa. para determinados artigos 
·com exclusão de out1•os como as tarifas de 
todas as alfaudegas do mundo, inclusive a 
nossa., p orque em todas variam. as razões 
conforme o ar tigo, de q1le todas fa.~em se-
Jecçêoes . · 

Dizque o seu collega citou livros que ne
nhuma relação te em com o caso em discussão, 

·tal como uma lei de 1865, dos Estados UnidoS, 
que hi.t.viu cre:Ldo o imposto de 10 • J. sobre 
determinados artigos de certa. proced.eucia ; 

' outra. lei, de 1867 , revogou t al disposição. 

Para pl'Ova.r que a. :inerlida. em qnest5o 
não <l incollve;Jieute, o orador examina os 
seus e!l:'eitos sobre a industria, sobre o corn
mercio, sob1•e o Tllesouro e solJro os illtm•-
esse.i geraes do pa.iz . . 

Dechra que nem é pl·otcccionistn. nem 
livre-ca.mbista ; não oberlecs a crédo de ne
nliuma escola economica . P refere seguir o 
methodo emph·ico. Ante qualquer :pi.Lginct 
de tarifa.s da. a.lfandegá., ora ú proteccionista. 
ora livr·e-earol)ista, nã.o acceitando nenh um 
Q.ogma .<ectario, Faz varias considerações 
n.c"et·c;t destfl thema , e~iudando as condições 
economicas do paiz e ~·efilrindo-se <~ h 
votÜ'<I . 

Diz quo temos o dever de a.rmal' as nossts 
tarifas corou a. e nossas for ta.l ezu.s . Accres
conía quç, os que ucceitaram (), cmend<t 
fl.xa.nuu em 50 o f o os tlireitos em ouro. na.o 
tiveram ouko in"tnito si:nã.o o de rest.--~belecer 
o eguilibrio p~rtm•lmdo pela. actual situa.çã.o 
da t,<Lxa caml.nal. 

Estud<\ a tariíll pela r1n<tl sao hoje cobrados 
os direitos de entraria de productos c~;tl'an
geiros e , tratando do t'act.o ·cconomico, diz 
que a indust.ri:t. na.cionttl e a indtish•h"t es
trangeira ncba..-am-.;;e no mesmo nível a 100 
degr áos de altur a e que , ln' USC<tmente, a 
nacional foi impellid<t p;.trtt 33 degl~cios 
aba.íx.o. 

Referindo-se a innulllent.:-s t·e~lamações de 
iudustriae~. di~ que ~ú em :principio a com
missão de Finanças ;~eceitou a elev1tc;ãO dos 
50 o;. dos dir ;;itos em ouro. 

Aceentua <~ neccssidi~de que ha.vi<• de re
sLabeleccr o eq uiUbrlo entre (I.S industr ias 
uo.ciona.cs o tiS estrangeil·;.a.s, ta l qual estabe
lecer•• a t:wifa. om vigo1·, mas que foi per
turbada pela. i nstabilidade das taxas cam
biaes. 

Trabnuo dt\ <~ggravaçilo dos direitos em 
ouro J:lll.rD. favor ecer ai industl·ias, cita uma 
providenci;~ desta ntt~ u:rer.a adopta<ltt. na 
R.ussia. em 1876. Re1\lre-s~. nesse ponto, ao 
decreto (lO Govemu Provisorio deter-mio;mdo 
essa arreca<lacão e anll.ly.~a trecho~ do rlis
CUl'so do l'epi;esentaute de Ser~ipe. 

Passando a e:s.aminar o atreito da medida 
sobr e o commercio, diz que, si ella. determi.:. 
uasse um onus illcompa.ravel sobre a. impor
t ação , t eria hesitado· em aconselbal-:J. â. 
comnlissão de que faz pM·te e em a(lvogal-a 
per ante a Ca.mar a . 

Diz <1ue dará algarismos que demonstram 
que na situação actuai do cambio a indus
tria lHtciona.l so:ffrc aggra. v açãu correspr)l~ 
dente á que soffre o comm ercio importndol' . 
Mercadol'ias do valor de 100$. segundo a 
t-arifa vigente, calculad" a.o cambio de 12, 
pagavam, papel, 75$, ouro, 5ti$l70; somma. 
131$170 ; ao cambio a.ctual" de lG, P•1gam, 
papel, 75 pór 100. 
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:Mas uã.o ê osúmente peloJS e ll'eitos em rela.- sido muito t'<tvomvel: o a.ctiVoJ naciomtl. re 
. cão ao comm crcio e <1 indus tria que entendo pl'escnhtdo .i:t. pelo vulot• elas cxpOJ·t:tçc.>es, j :i 
deve ser aconsclh <1da <L medida , lllas sim pelos dos capii.aes iní.roduziclos no .paiz, 
pela prcoocupaçã.o u.e n ão )Jrejudicm· as l'llO- excede agora , como nunca, tL t .:;do o pa.-;
da.s do Thesouro, produzindo seus olfcitos sivo. 
sobre o equilíbrio elo· Orçamento. O :>aldo que esse lJtthtJt~.o ''s~ogur<L a.cill"·l-

Accentu:l q ue <1 olevaçiio <le 50 ''( u dá o m ente a n o;;so 1ltvor· é do l ü.OOO libms os
resultado desejado, que ü o equ ilíbrio orça - terlína.s 110 c01·rcntc aono .. A entrada d e 
mentario. Tr a rá um augmento pa.m •~ re- capitu.cs este anno ~ cu.lculada em 14 mi
ceita. de I0. 840:0i 6$ . Somman<lo ~sso aa- lhões tte libr a.;; e~to1·lin cts . 

~mento c~m o r esultado . da cl~va.ç;ã.o d.e Ora, si 0 bala.n~.o economico tc111 ,~ gua 
:25 a. 35 • 1• de outros a.rt1gos na.o m clm - representação no es tado do cambio, é .incom
~os n~ em.?nda., o a.u gmouto total se r ft de I prehens.iv:nt .cnm p e~te este.:a.yas iiuct Haç'úa i! 
20. 6~1. 000,,000. _ a que assistimos ha poucos dms, dcventlu-so 

Lembra, pa.ra contest;~· qull u.. aggravl~_('.a.o acha r em cota.çõCil mais <tltas do ,1ue <lqllcl
da.s taxas ser t\ tt retraOI'"'W das l~portaçoes, las em que 0 vemos . Sómentc <J dcsvalori
tple um dí!s r esu ltados da ammacao <.lacla. ao znção da nossa. mOt~tl.a pou.er!a explicar este 
deseuvolvl,mento mdu~trm! é _det er mmar a phcnomeno, c dentre a.~ medidas c.."Lpa.r.es do 
expansão ~o commermo e:-:tcr10r . con igir es'c eiieito pe1·nicioso, um (l. tlas 

Não é s_omente. pelo desenvolvh~lCnto do etf1C(I.zes é <L coltJ·anc" dos direito~ clfl en
comm er·ctO exter10r que a . pr-~sponda.de n~1.- tradu. em ouro, <[1te, pcl(l. inílUCll CÜ1 l!Ue clh 
c10nal Iucm~·á. c.o~u a tra.n.sn:or1a :..ggra><\93-;·' c~:crce sobre (l.~ indttst rias, ~aneia. o meio 
de. t axas, detc_rnunada pela cobra.~<:a. 1le ~~- circulante, e contrib11e para. a. actividado 
r c1tos a.dua.netros em ouro . A su,:~, m!lue!lcl~. industr-ial. ua.ndo-l he expansão ;i;; tran~
mai~ beneJlca. ser~í a que se ha de fa1.e1· a.cções . 
s~ntu· no . meu~ c1~·~ula.nt.e, sendo essa 11~e- · :Est udaudo a elev<LÇ"ão dr. 2.1 % t1 ;,o % 
d1da o,l!l~lO mms etncaz par <.L luet.a.r comra ouro, demomtr·:~ q ue j:~ demos u m pn.:<s() 
a est.a n1hda.de d? ca~o1o, a.~a~anclo-o em su.a av;mç<LdO, si COJltiill.erarmo:s <[UC, de degra u 
ol'!ptem, c1ue outra na o .é _smao :1. d.esvl\lor l- em uográo, sublmos ele lO % nm WUS a ~5 o/, 
z.aça (J da moeda.. O Gti\· emo act~mlment~ até <Lgora, e 0 voto do ut'<tdor sed U. JW ~ea
~stá. ~ifastado do ~erca.do de cm~b1~, 1:1a~ e thl? de se n flo dm.llOl'Hl' por J llt~is. tempo CJsa 
JUStlficado. o r~cew de em br e\ e se 1 e ti o:- relornm, detcrnuua ndo-se po1· tgua.l a 1'6-
gra.~a.r á s1tuaçao em que o Thesour o ser:~ visTio du.$ t<~rifa.s t • cohrlLllC;t~ integral 1lOH 
obr1gado a entrar 1i•cquentem~mtc na bol.s1~ uireito~ em 1;u ro. 1-:stu. metliüa nào scrht 
em busca. de e<tmbia.es, contr:.buul~o ]JlU'a. u lJ<tsiantc pa.ra ().\:tal.:clecc1·, H< I ecouomiu. na. 

.Uesenvoly1mcnto da es:pecula.ça.o r..gwta. . cional, 0 0,1nilihrio o1·n pm·Lur hado; p;1m 
E.reccJa. Jsto o orador, porqt~c cresce extra- isto seri<L tam!Jcm .n ncc~~ario tJHtnlrclecnr-s,~ 

urdm'!'riam ente a so.mma dos nossos com- boa. 1n·dem no rogi m on da.~ nM.~a~ linan Qas. 
prom i5sos n o extcn 01·, l endo "' propostto - . . . 
trechos do ult imo re1a.torio do Sr. Min istro Como ~c ~~~·aci•~rlza _o e.-;r.~u.lu th!s finanças 
dlJ: FtLzenda,, p ara m ostr·u.r que :t;; dcspezas •lo um p:.H~ ;. Pela ~~~~u:tç~". (:~sem .o~·ç~: 
íetta.s pelo :pair. por cout a. uo rn-c;a.rnontu mcntll t.•lll.D.I,tt w c pcl.1. c~tcn~;w ela~ . n.b 
tedera :, qlle eram em l b'9i:l 00 em·c;t do cinco ~·pspoMabthth\de.,: oxtl·a.or•~t :~l'J<ls , c poL' 
milhões e.W3r linos. são no a.nno aetu a l cttl- l!.~o é que cha.m:t :t attcnça.o da. C:tm~ra, 
culadn.s em seis m ilhões e tres millibi'I\S es- cu.nto oppor tun <tmcu w chamo\t a. da. com
terlina.s, son do pr ecisos accre>'centa.1• os jul'u~ mit'~ ilo de Finnnç:as, r·'l.l'<~ a g1·a.ndc sonuu :t 
dos Amprestim os cont 1·ah idos est e an110 , a de e!lcargos ~u~ J.le."<t lll nesta hora. sob~-a 
saber : o omprcstimo de tr es milhões pant as Naçao Br~7.ileu·a., c <l:provmttL a. oec.a ,~ao 
obras tio por to e· de dois milhõe~ 1m1-a a. en-! pa.r tt rc.ctrhcur os a l_gtLl'lSllltlS que <tpr·e >;~mou 
ca.mpa.ção de estradas de ferro , juros que se no seu pm:ecer deter mmaudo asomma. tlf'~_i'_e:; 
elevam u. 230 mil libr as . Mas nós estamos comp1·om u sos, mesmo }'IOrque cllcs e~tac; 
aind<\ em regimem de mora.toria, tomos sn s- aquem (lo quo é Yerda.dClro. _ 
pensa. a am or tização de nossa divida até O or ador manifesta <~.pprehensocs sobre o 
1911 , havemos dP. reata l-a. n essa época, o emprc.stimo cffcctu ado para as iJbras do 
que quer dizer que ter emos o accrcscill'l:o d.e po1•to do _Rio ele Jan eiro, a:ppt•ehcnsões ~stas 
desp~:za Sll)Jerwr a :Y:. 900. 000, o que s1gm- que cont muaram mesmo coro n.. contest ação 
fica (lue os nossos comlll'0111issc.s n.ttingir ã.o a o1Ierecitla pelo illustrc cngenbelro-cllefe da 
sete milhõe.~ esterlinos . respectin~ commis:;ã.o, mostrando que sel'ia 

Mostra o orador quo não é sómCJ;t e a.ia.s- u Lil co.ut.inmu · a p ublicaçã o dos ba lanc'lltes 
i anelo o 1.1o1·or110 !lo m ercado de cambio cme mcus;tes de~~as obras, conforme m a.nda o 
se pr;der·ão im pedir as m as ílud uacuês e r egim ento. e at<: Jm:);})ouw se fez . ,~n;.es de 
.salienta que o l:a laJJço economico n os tem concluíd a a :primdr;~o secção cln cn.e~. deelara. 
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o omdm•, o~t;ê esgtJt~ila mJi3 ele metade do 
empJ•e.o;t.illlo. 

Conclue-Gc :~íJHl<~ que) úos recursos em 
prtpel, 111~ . imiJrn·tancül d ·J 74.üüO:UOO$, su 
rcst<~m ~().7:25:000,~, _;(L se tendo despooditlo 
54.000:0!.105;, <lo c1ue se Ycritica. que, qual
quer que ·seja a applicaçi'io que tcLLha. Bitlo 
dada. :w cmprestimo, cllc tP.râ tlc ser accrcS" 
c ido pa1•a a conclusão das olJras . 

O orador diz <.ltlJ qulzem fica~· tranquillo 
com a declart\cao do Sr. Vieira Souto, pela. 
sua res]leitt~billdade p rofissional e pelo seu 
caractBl', ma~ é S. Kc mesmo quem diz 
que o sillilo em om•o ~ u.penas de 3.897.742 
libras starlinas, saldo esse consel•vaclo em 
Londres par-a o pa.gai11P.llto dos eruprcitoiros 
dos ~es a te 30 de junho de l Oto. 

O ondor nf~ li contrn.río ás obr;~s do porto 
do Rio do Jv.neiro, e estudando e critic.1.n<lo <~ 
:politic<l. uos molhor amen t os materi:tes, si
g nifica que ell:t scri~ util e pa.triotic:n, si 
ella Jhe.~~ com lm.st:~nte serenida.tlc '' es
<'-Olha <las obras imprescindivei~ c nrgentt.-;. 

As <lespcz;Ls com a a bet•tllr:t de ma formosn. 
;" ·cnirla, talvez j í1 cheguem :1 quarenta mil 
contos, e com q ua.t•enta. mil contos poder-se
hht contrihttír m <lis tio mil 1-:ilometros de 
estradas pelo interior uo p<üz, o que serin. 
mais prove itoso no progt•csgo da Nação. Com 
'" mcü\dn dcss:-. qua.nti" se terü\ consh•nido 
o porto <lo :Pcrna.mbuco, l[UO ~ o problema 
vital pai-a o desenvolvimento tlo u01·tc. Po· 
dcr-;;c-hia com essa. ilnport<l.ncia !lJ.ZCt' o S(L· 
neameuto do ll io tlo J~nciro, não om umn 
ohra, q mtl a ahcrtura.dc uma t'IHI, mas me
lhorando o abastocimcrHo ole agua de >ta ci
d:~de, pois em ,·in to 111il contos sõmonto es
tão Ol'ça.do.s o,; trab:1lhos JH'Pciso~ )ll~l';~ o u.c
ct"<!scimo tlc norent:b mllhi.it~s d!! litJ·os . l'o· 
litic~ de melhortbmcllto~ m:\tCt·laes, o orador 
t\ t~PlJla.udu c <b p1•ochm1a, mas molhOl't\· 
mcntos quo intm•c.:.~som li communltã.o orn 
gox•al. 

[Jcpois tle complotnl' o estudo da crise 
porque o.t1•:rvo.~snmos, o compat•at• a sitnaçTLo 
cconomica do nosso com a de out ros 
pnízes, termina. o Ol':.tdol' declarando que a 
gloria unic1b que nós devemos ambicionar é 
de não ver sossobrar o credito da Nação, 
afim de que iJ. l10ora. da P<~iria so de~taque 
}lerantc o mundo pl'CSil <1 ordem nas fi
nanças publicas. (Muito be-;n, m.uito bem. O 
cwadc>· e 'I!Í'I)tlriiC»tl.!" {c/ icitado po~· todos OS 
DepV-tad os p1·esentes .) 

O S:a.•. Preliiden.te - Não ha. n1n.is 
()radores inscriptos. 

Si nenhum Sr. Deputado quer usar ll!t 
pa.la v ra, ('ncerr o a. diseu..~ão. (Pausa .) 

O Sr. Bricio Filho - P o<,:o a p:~. 
lu.vra. 

o 8.1·. P::t•esidente- F ica alliatl:~ ;,· 
di~CilSS[O. . 

Fica. t~ discussão adiada. p ela hom . 

o SJ..•. Presidente-Tendo dado :~. 
hora, designo para. scgunlla-JIJir<~. li <lo cor
rente, a mcsrn<\ ordem do ili11 do hoje, 
isto é : 

Continuação da discus>ão UJlicu tlo parecet· 
n . l Gi A, de 11105, sob1•o as emenda.~ otrer•'
cida.., ua 2" discussiio do projocto n. t6i, 
deste a.uno, or·çando t\ Receita Gm·a,I dlL Ro
publicn. lli1l'<l. O CXCl'Cicio de 1000; 
• Coutinuação da 2• discussão do projecto 
n. ~19, de 1905, n.pprova.ndo os estatutos 
do B;tnco do Br(l.úl, e laborados pelt~ ;tsscm
lJléa geral dos accionistas do Banco da Rc· 
1mblic<1. do Brazil nas ~c&~ões d.c 29 de julho 
a. 9 do t1gosto do CD1'l'cnte anno, com c meu
das do Sr. Er ico Coelho, v oto em sep:wa.do 
c emendas do Sr. Galeão Garvalhà.l; 

2• lliscussão do }>rojccto n. 2.'3:3 A, tl.e 1005, 
t\utol'i'l.ando o Pr•esillentc dt~ Rnpublica a 
abrir o credito nec~n·io -pm'<l. pagamento 
aos operarias oxtraot•dinar-ios do Al'!:cnal de 
Mr1rinha da Capita.ll~edeL'al, a.té o fim do 
corrente c.xorclcJo, com snl.Jsti~utivo da. Collt
mi~siLo de Fin auças; 

i~' discussão do projccto n . 241 , de 1905, 
;wtol'i~undo o· P1·esidentc dt~ Hcpublica a 
u.brir no Minil;tcr io d;~ Guel'l'3. o cmdit o do 
~17:!>4•;$6oO, supplcmctltll.l' no art. 1)• , § 15, 
da lei n . 1.310, do 31 1le dozombro do 1904; 

:!• di~cu.~s1í.o do p.ro.loctn n. 242, tlo HJ05. 
ttutm•izando o Prc~idonto d:1. Republícl:~ a 
;~ln·il· ao Ministcrio tl<L Guorm o credito ue 
li20:0.~l 50, supplc:mcuta.rltO art. O•, ti!l•
Hulilcs o· ~~·a.titlca•Jôcs-tla lei n. 1-nw, de 3l 
de tlozemb1·o tle l\Jü4 ; 

2~ discussão do projecto n. 201, tlc 190S, 
auíorir.u,ndo o Presidente d<1 ReptLblica. a 
alJl'Íl' ao Ministcrio du. Industria., Viaç.'io o 
Oln-a.<; Pnblicas o credito de 40:(100$, supple
meotaL' :í. sub-consignação -Transporte de 
immtgrantes estrangeiros ou n:wionaos pOL' 
mai' o por terra-da. verb;~ ti" do <Lrt. 13 da. 
le i u. 1.::116, de 31 de dezemlJrO de 1004; 

2" d1scussão do pl'ojectü n. 20\} A, de 1905, 
mantendo o direito á promoç:ã.o de guardas
marinbu. a.hnnnos aos aspirantes do 3• anno, 
matl'iculados durante a. vigencia. do actua.l 
regulamento da Escola. Na.vnl, de conformi
dade com o disposto 110 art . 80 do docrctn 
n. 3.G52, de 2 de maio d() 1000, com p:u-ece1· 
o emeuthL du. Commissão lle :l-1al'lnlm e 
Guerra ; 
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Uiscussü.o unic<J. do pa.recet· n. 120 E, de 
1005, !::Obi'C emenda. olfcr ccifh na 3• discussão 
do p N,jccto n. 120, dc~-te a.nuv, n.ugmenta.ndo 
os veucimcutos <lu:s omprcg;\d.Q::l da, In~pc
ctodlt Jc Sa.udo do Po1•to <lo M;tu:to.> ; 

Dücussão nnietl. do pat·eccr u. ~to. de 1005, 
~o1Jl'C cnu)ncl;~s olfereciJ.as n;~ :l" üiscu1;.~ão 
<lü pr(\jee.to n_ !31, de !004, que concede <~ 
pcnsii.o mensal <le ;;oo~ ;i viuva. do cx-Sc
nauoe tlo Impcrio !Jt'. Ga..~p:~r d<\ Silveir ;\ 
Ma.dins , com IJ<U'ccer· c mnonda U.a Commis
,;:io du P e i1SÜCS o Cont~ ; 

Discussão un!ca. do pal'ccer n . 22:3, de 1905, 
sob>.'c a emenda. o1ferecida nu. 3• discussão 
do prqjocto n. 289 D, de 1904, que coucele a 
pew;;ão mensal de 500$ á viu v~ c a.us fJ.lho.~ 
do ícoente--<:oronel Iunocencio Fallricio de 
:Ha.ifus ~ dando outras providencias ; 
mscus~o unica.do pro,jecto n . 24G, de 1905, 

relativo <i emenda âestacada, de accôrd t> 
<:om o Rcgimanto Inteeuo, nn. 2·' <Hscus>ão 
do projecto n. 131, do 1904, concedenrlo ~~ 
pensão mensal de 300$, repartida.mentc, <1s 
I ilhas solteira..<; c :ws filhos menores do lintttlo 
gonoral Dr. Josú CCsarío de l~<~ría. Alvim ; 

Discuss.'í.o unica do projecto n. 2'2i:i, de 1905, 
. autorizando o Pre>identc da llepu blica. <t con
tedeJ.• um anno de licenç:a, com o1•denado, a 
Art!ttn' :Mendes No~uoira., tetegt·a;pllista de 4" 
dassc da Rep<trtiça.o Geral tlüs 1'clo::,'l'<\}lbOil, 
pat'IL tr;~ta.t· de ~11:t &Llld<J onde lhe c&n
v icr; 

Discu.-:.:são uo:ca. U.o pl'ojecto n . l :Ji A, do 
l 00.'>, a.u tod:t..ando o liovet·no a d:.u· a. l ()r. 1\ l-
110l'ÍO do P •mla ROUl'igues o r)rcmio de Vhl· 
~;em n. quo t.om direito, sendo cuncotlitla. a 
(iH<U~ii;t <lo 4:2;J!JS, P•tpcl, para. a sua. mltnrt
tco~~a.o ; 

Disc.rssão unicu do pt'OjcctJ n. 1::~;, <lo I !lO~. 
u.uiAJrir.,,ndo o P residente da. ltc,luúlica. u. OOtl
cialcr a.o touunto-coronel Augusto X<WÍOl' 
Ca>·nc:·.)~cli-· Gunlm. collcct.,r das l'C il(la~ fo
dm·;IOS c..:v · município de Olinda, 1\::;tade~ do 
Perrmmbuco, um unno de liccn~~ a.. CO!i1 or
denado, para tmtar de ~ua sa11do onde lhe 
COllVÍ()l' ; 

1• (li>cu.'3-"lão do p1•ojecto u. ::lO A, de HllJ5, 
Cl}u.ip<U'U.OdO Oi COIIftll'f'Q Lo; rle la C 2n cl~SSCS 

.-üas ca.pa.t.a.r.ia; da Alfa ndoga do lU" do Ja 
neiro a.os de P c 2" cla.sHe.'> dn. :•;straJa de 
l"crl'O C:mtra.l do Br.1zíl, com parccot• e :sub
::;titntivo da Commissão de Finanças ; 

l' <lisctt..;,~ ü.o do projooto n. 1 Gli A, de J 90:>, 
m:tnd;~noiu pagar, IJelo.; cofros da. Uuião, a 

gl':ttifica.çiio rlcvida. a.us proflssionao~ incum
bidO$ da li<;e..'1.lis:J.çã.o do serYiÇO do assistcncia. 
a. aliena.dos nos esiabolcd m eltt.:ls }Ju1Jlicos 
<los l>:st..'\llos. com l>"1't!c:or c omcnua th Colil
mis'lâ:;J úe ~'irmnça.,· ; 

P discussão do pl'u,iect,o n . i)5 A~ eto l!JO'i , 
<50ncedcndo :~ DO. J•:nlal.ia rte Sa!rlanh n. d;L 
Gama. c Maria. Jo~IQuin:>. tlc Sal.<l<Llllm ci ;L 
Gama, viuva o tllltil. solteira tio nr. José du 
&~lda.nha. d;t ·oa.m;L, cm<tna.nto vins loz·em, 
a pen,;1o m eu;:a.l <lo l:\0$ ·~ ea.la nm~; 

t• discn.;.<;il.O do pro,iccto 11. :?.1R :\ , (li) 1003, 
nmud:múu a.hona1· ;to~ empl'eg•1t.lo~ il.ô.t 1\ t. lmi
tüstru.ção dos Cot'L'Oio~ de )li!l'.t i> Uut·a,o.~ . u. 
titulG de ajud:t do custo, uma qun.nti:L cor
respondclttc a,.,s respectivos vencimentos em 
'!U<~tro mezes, afim 1l c mml:!.mm-so de Ouro 
Preto pa.ra. Bello Hol·izontc, com pl\l'Ccer e 
emend;~ da Comrnissão de Fin<~nl.'a..s; 

P discussão do prôjecto n. 5í A, de HJ05, 
dando uovu.s utLribuições a.o Con~c lbo Su
premo da Corte de Appelhtção, e outru.~ 
providencias, com pareceres da..~ Commissõcs 
ile Constituição e Justir:.a e üe Finanças ; 

:3" discussão uo pt'Ojocto n. 21:~. do I 905, 
re-.h\cçií.o pol'a. 3" d.iscussã.o tio su bstitn
t iv o dt\ Commissã.o de l~in<LllÇ•\S, Cl'C :J.Il(lo 
na secretaria !lo Sll lll'í~mo Trilmnn,l . Feder;Ll 
111<~1::: nm lo:~•~r do ollíci<lf c ouko llc <t m ;L
nuoosc. eom os vnncirnonto~ (hL lni, c tlawlo 
ontl'as proví,lencias; 

:;• <liscussi\,o elo pr-v.jentu n. ( .(.t ll, tln l !105 
(tlo Senado), autut•iztllll lu o f:o\'lll'IJtJ a man· 
<la.l' c;.unputu.t• mt 1\fl'J;lt)nt;~A lot•i :\ elo Joií.o F..~
t:tnlsl:iu Porulr•:.1 do :\lll.ll 'il<le, ox-p;' ·~:1 e lm• <ia 
l•:sí.ratl:t tlo Fon·,, Cn:t1~J\Ll uu l.!r;~'l.ll. (J Ol'dn
na.tlo o " gmtlilotLc)iío 1[110 pll!Tllhi<l uo c .~ú l'· 
cic:io 1!11 l'olllt•iJiv c:.1rg.); 

2" discn;;,'lã.o tlcr p1·qjoutu n. :tlt, do !Ot"J.I, 
I'CVCl'l<lUe(., C li L {il.vot· dn O. Mal'illo r\II)!U>:<t<~ 
Hom•rqno.; tlo SollZ<I, nmqna nLo sutloira, <I 
pc;:tsã.o mcns;\l do 8H$, t[llc. porccuiu. sna. 
ftrJU1la mãe IJ. Cu~todí ;' C;u·olina Au~usta de 
Solt1.t•, viuv;.l do llr . Br:1.z Flm-ent!no Hen
l'iqucs de S0uza, lente c:ttheut'<ltlco cb l<a.
ctalu:.lde de Uircit,, elo Rceilo ; com PM'ccct·es 
d;~s Com :nissõeo dó Pensões a Contas c de l~a.
:-.nad,.t e fndnstria.; 

2• discussão tio projccw n. :.?-17, Lle 1005, 
a.uto['iza,mlt) o Gove1·no a. dar a.o lmclw,rcJ 
Manoel 'Ttwa.re$ cavalca.nti o ]_)l'Oiil lO do 
viu.gom. :r. que torn ditei to: · 

LevaHt:r.-sc a. rossão ::i.~ 5 ho1•as c ~O milllltos 
da t11rde1 , 
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Presidencifl rins 8;·s. Pmhla G,ti?;~antcs (P;·esisidente).. Julio de Mello (1" Vicc~P•·esiclent~ ) 
e Paula Guimarães (Presidente) 

:\v meio-dia prO<;ede-sc á. olw.ma.da., a qne 
respondem os Srs. Pa.ula. Uuimariícs, .J ulio de 
!\{ello, Pet•eira L\nm, Alcnc~n· 1}\ümnr;i.es, 
Tllo;mt~ Accloly, ·wandel'ley do ~í.endonça,, 
.Joa.:.püm P :1•es, l.~ugenio '1\JI!l'ÜlllO, Ctll'los de 
l'íov:.tes, Luiz lJOJUingues, C•mh;l Machado, 
Sel•giú S<~boya., Gonçt1lo Souto, lzí<lro Leite, 
Et•icío Filho, Goruclio 1h · l?onseca , Artlmr 
OJ'lanrlo, Domingos Gonçalves, Epa.minoodas 
Gra.cin(lo, Ha}'1nundo de Miranda., Eusebio de 
.Anch·arlc. Arroxnllati Gul vão. OliY(lÍl'à Val
li.J.IlJ:io, r.icH'CitL Pir es, S:~tyi•o lJ i<IS, Pinto 
D::.nüts, AJve~ B~.rbosa, Itodl'igues Lima, P:l
I':tnhos Montenogro, Ro<h·igue; Sa.lJ:.~ nlla., 
Bernardo Hort~t. Corrêa. Dutm, Augusto de 
Vascoucelloi\, FidHlis Alva>, João 13apti.sta., 
Galvão Haptisf;l, .Mauricio ô.e Abren , Carlos 
Teixeira Braudõ;o, J3ernardo Monteir o, .To.sé 
l3onifacío, Carl O$ Peixoto Filho, C~rneiro de 
Rezende, Bueno de P aiva, Leonel Filho, 
Olegat•io ~Iaciel, Wencest:i.o Hrur., Moreira 
da Silva. Fet•nando Prestes, Ferreir a, Braga, 
Panlíno c~rlos, Ft•anciSCl) Malta , Costa .Netto, 
Candido de Ab1•ou, Ca.rlos ca.valcaati, Car
T U.lllO Chave>~, P<mla R.a.nl os, Luit Gua.lberto, 
Mat•çal l>scobar, Bàrbosa Lima, Germano 
Hassloehel', Jamcs Darcy, Domingos Ma.sca
r enhas, VespasirlDO dc .Aibuqusrquo, Campos 
Cal'tiet• e Hom.ern ele G•~rvalho. 

Abt·e-se a. sessão. 

·Telogramma : 
Itlljall r , i:i ele novembl'o de 1\JQ.'í - Camara 

dos Deputados- Rio. · 
Por tolt<tjallynnicoservo município It:t.iahy, 

Blumenan, Brusqnc, CH.mhucim, onk'ot'<1 
exccllente accessivel gra.ndc..;; vapores, in
ce.'!.~<mtemente se ll.l'l 'llina. ({esfl.nima.do e 
pondo a risco p t•opriedadcs de va.stisSima. 
wnn. elo rL>cut·sos innumeros, onde estão em 
andn.mento i.mport.:~ntes empre~a.s agricul
t ura, im m[graçoito , in<lustl'ias e estt•arl.a de 
terro. Em nome commcreio solicita.mos 
apoio concessão verlHI mclboramento este 
p01·to. 

Sauda.ç."Jes.- Asse!irwg. &: Oomp. - B?·uno 
il1.!.lUeuYg & Oomp. - lo® Ba-u.e'r Zulm·. -
A. Sk>nder.--Jose dos Reis.-Emma.nu.et IAbe
•·ato ·&l l rmilo, - CJaYindo Pelu,;zbo. - }.fanoel 
Anton.ino Fontes . - Manoel Cunha. - Pedro 
BaMer Ca.st?·o.- Etu;r:.-Jorge Prascat - Eu
gmliO Benohert. - Jose R . de Souza. - Julio 
.lía.mm~.-Gutiiele Reit:- Acora .TosrJ Felippe,
Geraldo . - Pedro Rurghart. - Joao .l>ittlo 
Anl<tTcú. - Jose O,..acita. - Samusl Hen.,.i. 
Samtrel llenri Ju.ni.or.- Edmundo Henri,
Jose' HettriC4.-At{red,o 1rforeira. - Hanry H. 
lleraedt.-Gflbl·iel Heid.-Geraf.tlo Gonçal'!Jet,
CY tAZ OouJinho.-Bento r;o,·diano.-.Torlo Pinlo 

E' lida. o sem debato approvar]:.L ~ ar~t.a 
sessão antecedente. 

Pa.ss:L-so ao e~pediente. 

Fa!'(a,-.facob llenrt-OU'Ileira V$e••·a,- Ma· 
7locl Marques Brtmtlrlo,-Ca?·tos Sea1·a Lirto,

rl<L ·L ot•n F;·anciscr> Garcia. - Mc•liloi!AtmAol', -
lJnt.~a•· c Ji'il/w.-Adolpllo Amb ·adt:.- .'1.' Com
miSl!ão do l<' lm~nça..~. 

O Sr. Alenca.1• Grdnuwãe"" (i" 
St:C1'e. tariu) pt•occclo tL leittn·a. elo sogll ill to 

l!:X.P !WmNTE 
O!licios : 
Do Sr. 1• Seareta.rio do Scm•vlo. de 4 do 

curnJJltll, t..musmittindo am dos a.utognvplws 
rlo decreto do C.ongi•esso Nacional, sanccio
na.do pelo Exm. St•. Presiclent.e d.::. H~puhlica, 
e1'e11ndo um consttlu.do de c&l'l'eir<\em vm.,\ 
Bella, mt llepulJlic<t da. Bolivi<.~. . -IntcírJ.rh. 
Arolüvc-se o aurogr;>pho. 

l lo me.~ mo senhor, de i.!.mal data, enviamlo 
:~ enwm.l<~ do scna.do, <.""t p i·oposiçã.u'· de~!-a 
C..tmar••. torm1udo oxtensiv<•:s ti. Escol~ Ctim
mot·eial tl:~ B;Litiu. as U.ispoúQÕO.i (la lei 
n. 1.:3:3(', de!) de janoit·o de lf!04. - A' Com
mlsslí.o ll.c ln~tl'ltc ç"ão Pnblic<t. 

l~CCJ IH'l'imento: 
Do (lSC!'i v fio do c!vel e do crime :lo Santo 

Amar o José Nicaoor Garcia, reclamando pa.
g••metlto d[t ~m1nth• que lhe é duvida pelos 
motivos qnn alleg:~.-A' Gom missã,o de . Fi
na.nça.s. 

O S r . C orrêa. Dutra.-sr. Pr-e
~iÜ3nt.e, breves e ligeiras cnnsiJerações ttl.rei 
tt0 n.presen.tai• esto Pl'O.jooto 1lo refot•rua. da 
Ga.sa !b. .. Moeil<L, ~guarrl;\ndo-me p<J.ra, na. 
occa.s1U.O ·,:;.a. d1scu~sao, (!eseuvolvel-o couve
doJttemeute. 
,,A Cosa. da. Moeda tl um:~ ropa.t•ti\.ií.O dOp .ln

;-luuto •Lv Ministerio ili~ Fa.zoorla. que precisa. 
1l08!l.o lo:1gu. da.ta. !l.c uma rcfot•ma, de ma.
noi:~:o. qtlCl U.SiliVet'sa.~ l'C}lll.l'ti~•ÜCS t18Gll C.M'/tO 
Jiqqp:n tod<>s ella.s organiza.dt~~ . (!c fór nin. 
Cl HO ca1la um<t comprchcnda p~rfoitamente 
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bem o~ s~us dcvere3, e não co'mo àctua.I
meote, em que se acha. em completa con~ 
fusão, em íuteirtL dmordcm, dando Ioga.r a 
es:>e.s constantes e reiterados ab usos que se. 
toem ve\'ific:ulo, n:io obstante a bo<\ Yon.tu.de 
•la sut~ digna e honra.da administração. 

Aprc&:uw ;i considm·a<;.ã.o da. Q\mara. oste 
:projccto e esporo que a must.rada. Com!1~i:.s.1.o 
rle F lna.nças. com a.qunlle ct'ltcno, so hct tmlo 
e inte lligencia com que c:Qstunm estw.J;w 
todas as que~tões qu e lhe s:i.o a~üctas. lla .~le 
<'.studa.l-o miunciosamcnte e dara. n<~ occasta.o 
opportmm o .soa :parecer ;, l'llspcito. 

P<:ço por conseguütic •• V , Ex. <1ue Mll
snlie ti C as~ si cousentn na pu blicaçào (l;ts 
ra.sões qne acomp;mlmm o p1•ojccto. 

Era unicamoaw o que tinh:t a. clize1• uo 
moment.o pt·e:>ente . 

Fica sobre a mesa ; ~tG ul tel·iot· dclihcr<L
~'Un r) ,;egninte 

Projec·to apresentado em 6 de novembro de 
1905 pelo Deputado Dr. correa Dut ra 
propondo a r eorganização W<:hnic<~ da 
Casa da Moeda. 

<{onsidet•ando : 
que a reorg;u'lização tecltaictL da Casa. <la 

Moeda do Rio d e J;mciro, d;t mais alta con
vonloncü\ do serviço publico, se de.5tina. posi
tivamente ao proprio programma. do Go
verno da República, elev Ólldo e;>..~n. núto.vel 
1·epartição profissional . á verdadeira c a te
gOl'ilL sup~rior, pa.ra competü· e adeantar-se 
sobre sua.<~ congetes ; 

que em fins de I~ urgia e surgiu então o 
inicio de tira.l-a immedia:ta.inoiltc dos es
treitos moldes de 1874, hav endo o P oder 
Legish~.tivo r.onseguido um primeiro tra.ç:\do 
orijfiua.do em bases dos· recu!'-sos oroamen
tarws, portanto ·sem poder a.ttingir a uma. 
indispensavel r efvrma. desta uattu-e;r.a. ; 

que não é contes-kt.da. n&-sa. :pa.rte o pt·imi
tivo resultado (\Cl medidas para. desenvolver 
serviços denomínitrlos de fa.zeudu, <1'!lô$ o 
tlodicado c fructiforo íntet•esse do illustl'e 
Dr. dire~:tor das Renda.s Publica .. .,, franc!>
mente se.::Uljdatlo pelo provécto membro do 
Club de Engenharia. Dr . Pedro Luiz Soares 
tlo Souza., actw.1l dlrector, dia a dia em per
scveraate activ id:1de ; 

que assim PL'OV<~(ht foi a omergencia do 
C',ongt•esso con(t·aterriiza.do com o Governo 
Jla patriotica tm·ofu. de rot ira r o esta.iJc teoi
metlto (lu U!ll moio cxtr a.ordimwiamcntc 
anoJ•m;tlil'.arlo, (le gt·two impt•o.>-são. <i lc<lil
~mHli) ~~ volta d<L or1lmn c ti1L mor:tlndmin!s
trativa porn.ntc o conceito }lttblico; 

t[llc um l'iiCO ilu ueSOl'g"i.tDir.aç:liC> <1 CXJ.lG
l'ieocia requeria UtU:t refo1•ma. intogral, pL'O· 
-vrloda impra.tictwol nessctr<~bMltoprclimimw, 

t:.<nto mais em uma época de Yariosserviços 
cstaciona.<los ; 

r1ue ú digno citat•-sc d11rantc coso tempo e 
mesmo aind<t agortL, como va.nta,josri. eco· 
nomüt p..'\ra :t desp~za., o emprego de p "SW<'I.I. 
opcra.rio em obr as de \'a.ria$ e.~pecics P. me
lhoramentos utcis, cntt•o os qmtes o sanO<.t
mcnto <lo interior ; 

1[110 além do proümo rostahclocimonto tltt 
1i<ll'l'nít1 Cttnlmgem Jl:\clon: ~l, cunvcnicntc
mea to dOÜL<hts as oflicimtS r:~hri~ do met<ü, 
a prodnct;\\ o ;:;oral lemlu a "ugmnnt:Le com 
oprc]xu·o rlu manniQ.ctal'<\ d.:t$ notas do Tho
som·o, cujo servi(,'O r:scrupul.o~o. montndo mn 
rlnli ncada. UCllCodencitt e.~pccial, concr;í, ~ob 
a sup1·cma. fiscaliza.01í.0 (\o dircr:tor ; 

que o projecto não ptido !lcixM· de 8Cr 
complexo, pois o iu vct·.;o, contr<~ a. doutrim~ 
<lo le i, w ria conscrva t· •1 <lit•ooç?io li~cali~•t
dorar--Ron rhs P ubliCc\S- c111 cat.P.gnl'ia Íll
fcriol: ;, Ca~a da. Moeda. ; 

que na reorganiziiç:1iu :;u coositlora in1pre- · 
scin;li vel d~S!lOl' •~ pa.rte J?l'il1cip~~ l do con
sumo em tolh;t do quad t·o ciTochvo, co1no 
so!ução de economia pelo. utilidade da.;; dif
ferentes (liscriminações, impossiveis qu>~n.do 
o legisla.d.oe creou essa. verba engloba.da d<~ 
dcspez<t <los impostos do mesmo consumo. 
d~ix;\ndo para. o decurso dos n.rmos ; 

que a. t'Cfúl'tna. rcpt'()Senta. tamb(jm justa. 
repa.L·açã.o aos empregados tochnicos, scpn.
r ados dos melhora.mentoll anteriores ; 

que as verbas Axaradas na ]lroposiçãa não 
estão n:t concurreucia de attalyses restt•icti
v as, por serem exigidas pela. razão de reor
ganiza!', !\:;sentando com segut•ança Jlcssool 
e servi<:os cxplic itos, 

que o.inda. a justifica.ção ·<h~ t•ororrna. se as
siguala na. p'roprin. orientação da Cauw.ra 
dos Deputados mantcn11.o a. acquislção !la. 
grande zon<~ contigtra Mt est:~.hcleclmcnto, 
conseg uintomente novos terrenos ([as con
st r ncções tle tlvidonte pro.~ressc, c ,jú. colll!o
guido pelo Sr•. Dr. Leopoldo (lc 13ulltõe.s ; 

que, princi]X\ lmcnte, nn.tla demonstra. a. 
con vonioncia do olJstttr o Governo de ve r tm·· 
min:~da. a obra. meritoria tle completa r ucon· 
strucção pr otissional da Casa. da. Mot,'l.la: 

O Congre..oso K acionai decreta.: 
Al't. 1.0 Ser•ú rea.ll~;ula a rernrm;~ tcchnio<\ 

da Casu. d<t Moodu. abmngmlLlo <L !ix:u;iio da 
llii•ccçiio sn-perior c princ ip;.tl <!c cstn,beleci
mclltú prolfssiorutl da pri mcm~ ordem e de
tt>rminattdo a equivt~lcnci:~ de C<~tegori;!kl 
p <U'i\ llS rcspccti VO$ CiH';sO~ COlli?OliCt'l!S no 
Th<~smtt'(> Xnciomtl o 'l'rilmn:ll tltl Conta8. 

1\l't. 2, 11 Ü püS.iO:Il da diL'CCtOl'i.IL dtL ()<L.~ :~ 
(h i\!oe,[:l tct•;l ot'g<lnizaçií.lt into;;-t>al de na
muro, C11togoria .. ~ o h.ortuL'<u·io:<, flxMltJ~ ll;t, 
tu.botla inlcial, con~tituindo·so- m1. cltiS.'s<> <l• •~ 
primeil'O> cscript urarivs. 1\Jl•ma.dt~ de qu;~tro 
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Um thesoureiro .•...•. , •• .•.• 
Dous fieis do thesoureiro (cada 

um) ••.•.•....•..... • ••. .. 

11 :000$000 

4:40~000 
7 :1?00$000 

funcciona.rios: um 1• cscripturario de secção 
- substituto do conta.dor (oxpre.~;o no decreto 
·d:t nomeação), um 1• cscripturario-cscl'i vão 
·da. thoso ura.ria ( ox:pre>so no doc1•eto) o uous 
1•• esó•ípturarios, instituindo-se nm aponta
dor geral c um a_judande de pOt·teíro (porta.
rias do :.!inistro); sem altora.çõcs nas tin.n
co.s existentes. 

Fiscal dasba.lançase dos sellos 
Um fiel do fiscal elas balança~ 

e dos sellos. . .. . .. .. . . . .. .. ~: 100.?000 
i<lmoxarifc ............ , . . . . . '::<!00~000 
um fiel do uhnoxarili).. .. .. . . 3:00Õ$ooo 
Archivista.. ... . ... ... . .... . . 4:000$000 

D!R"E:Cl 'Ol'.lA 

.Directo1• (technieo) ..•..•.... 
Ano ua.cs {dc..us tercos pa.ra. 

ordenado e um terço gr.~ti
ficaçã.o ), conta.dor-suh>ttitu ;o 
do üirector (emprcga.do de 

Um apontador gcr<\1 . .... . ... 4 : ~()()0';i()00 
Porteiro.................... 4: ·ooo 
Um ajudante de portoiro . ... . 3:00ll<t000 

15:000$000 Dons cont ínuos (cada um).... 2:200$000 
(Verba da. t~bella). . ... ••. . . . 147:200:;;000 

Art. 3.0 Serio compr-ehendidos na tabella. 
B os empregados tecbnicos, nomeados por 
decreto e por.ta.ria., c instituindo-se : na. otll
c ina. lle xilographia. em :;eguida. a lllll aju
dante um gmva.dol'-xilogra.pho (port!l.ri&), 
em secção de desenho um desenhista na ca
tegoria equivalente aos chefes (decreto) e no 
laboratorio como secção scientilica um sub
chefe (decreto) ; sem a.ftemçõos das fl<\nças 
existeu tes . 

tazeuda) .............. .... . 
Um 1 • escriptura.rio de secção 

- substituto do contador . • 
Um 1 • e .Cl'ipturario-escrivão 

da tbe;our•a.ria . . .••..• . . .. 
Dons t•s escripturarios (càdu 

urn) ................ .. .... . 

12: OOOi;OOO 

i:$00.'~000 

7.:200$00ü 

O:OOÜ$000 

Tabella. B 
E~IPREGADOS TECR:'ilCOS 

Laborato1·io chimico 

1 chefe .............. .. . . ... .................. .. .. 
1 sub-chola . ..•...•. . .. .. ... . ..• • •. . • . .• ..• •. •• •• 
4 en;"iadore.> . . . .. .... .. . ..... . .... ... ...... . .... . 

O(ficit1a de f1mdiçiio 

.1 chefe .. . ..... . . . ............. . ....... . .. . ...... . 
1 ajucbnto ... . .... ... . .. ...... . ................ . 

Of!iciJUJ. de lamin.aÇ<io c cunhagem 

l chefe ......... .... .. . ......................... . 
1 ~wlanto ... • .••. .••.•••..•.•...•..•. . • •• . ••• .. 

Oflicina ele maclli~tas 

1 chefe ............... ..................... . ... .. 
.l aj udante ... .. .... . .... ............. ... ...... . . 

Officitta de g!·a'f!ura 

I chefe .......... .. ... ...................... . . ... . 
.2 gravadores .... •.. . ..•...• .... ..••.• • • .• .. . .•. . 

Officina de estamp~r·la 

1 chefu .•..•............... . ..... . . •..•. ..... • . .. 
1 ajula.ate •...••.. . .. ....... • .... , .... .•. .. . .. . .. 

O(fici>ICI de xUogr<1pl~ia 

chere ..... . ... . .. .... .................. . ..... . . 
ajuchnte ......... ..... . ............. . ·••·· ... ·• 
g r.\ ~-;tdor-xi l~gra.pho .•• .••• . .... . ..•••. . ... ...• 

Secr.ao do desenho 

desenhistl. ••• . •.• • •••.• . . .• ••••••• • •.•....••• •• 
(Goso da.s férias do fuucciona.l!smo 12 dias). 
(Verba da. $qbella ll- ll5:800$000), 

Ordenad o Cratific3ção 'fot~l 

4:400$000 2:200$000 6:000~000 
3:600$000 1:$00$000 5:400$000 
3:200$000 1 :60\J$000 19:200$000 

4: 400$000 
3:200$00:1 

2:200$000 
l :60l}j000 

6:000$000 
4 :800$()00 

~:40= 
3:20 

2:200$000 
l :G0()$000 

0:00= 
4:800 

4:400SOOO 2:200:SOOO 
3:20Q:í;OOO l:üOCJ$000 

6:600:1;000 
4:800$000 

4:400$000 2:200:5000 6: 60~~"000 
3 : 200:,00~ l:G00$000 9 :600$000 

4:400$00() 
3:200,,001) 

2:200$000 
1 :000~000 

G:GCJ~OOO 
4:800::;000 

4:.olilO:$:)QO 2:2Gil$OOO 13:600~000 
3 :200$000 l:GOJ$000 4:800'000 
3:200$000 l : 600.~000 4:800$000 

4:400$000 2:200$00J 6:600SOO() 
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Art. -4. • Serã.o tl:xadas em categorias cor 
.rcspondcntc> :J.s 1\mcçõcs congenerc~ uo The
~ouro ::\'aciun<Ll o ... ;rribunn,l de Co1.ttG.s. 

§ L " Dh•cct,ol•Õ's das Rend;\.<; P uhlicu.s (fis
calizadora d;~ Casa da Mor.da), Conta.bilidQ.<le, 
Contencioso e 1~X])e(lienio, l::i: OOO$ a.nnuaes 
cada_ um {douHtcr·ço.~ ordenado c um terço 
grat1ficaça.o) . 

Snb-directorc.> tlo Tribum1l de ConÜ\S c 
Thc:souru Naoiona.l 12:001)$ <\ng.ua.es cada 
unL 

§ 2.• Primeiros cscript,n•ar·ios-cscrivães da 
ThcsotU'!~l·h 1;er•1 l o P<~gadol'i•\ do Thesom'•.l, 
7:200.~ c!tlb um, sem p1·ejni7.o da gr<ltlftcação 
extr~wrdiHa.l'i~ tle lei . 

§ 3. n Jt;m cada uma das Su h·d irectot'i!J.S do 
The<ouro e T!•ibnnal de Contas, um primeil'O 
escriptururio tcrti. '' numea.ção d:: ~ l" cscri
]:rttn·a.rio de soc~lão » SLibstitutc> do sub-rli
rcctor (expresso no llocroto), .vcrc~bcndo o 
·vencimento a11nnal de 7:800$000. 

§ ·1 ." A~ j)l'ÍU1Cil·:;t.~ Uür!Wtii)ÜOS dos CSt:ri
·ptUl'<tl'ÍO::> uc secções, de -~crviços prestados, 
~~r-ão por propo:>ta.s dos l'CSpcctivos dirc,'
etoros, c a.,<; ~eg-uintcs do livre escolha !lu 
Ministro da. Fa.~·cn<b. 

§ 5 . • No ca.so uo impedimento df) escri
ptun~t'lo t.le :mcÇiio, ptH'c\ o fim dG a.&'lumir a 
intcrinillade desse r:xcrcicio, s~rá rle.~ignado 
pelo ).{inistru um outro t• cscrípt ,,r:IJ.'io, o 
qual cotão nes.>a Ct>rtdiç,5.o perceber;i, a a.ctua.l 
gra.tiricação elo sub-llirectOl', (\té extinguir-se 
o impctlimeutu. 

§ 6. • O e.<:~criptm·n.rio de secção o escrivão, 
removidos ou t:t~1.n.~reridos pa.1·a outr~.~ ilire-

ctol'itts ou · repa.rtiçõe~ dc..~e ministm·io, ou 
commissõe~, <>:n funcçõcs qnc níio ~ejn,m 
eqnivaleates, não -pel'i'lcr:Co o::; honor~•r·ios 
d n..~ suas catcg-o~·ias. . 

§ 7. • Si no <I.CÍ.O <ht. CXCCliÇiiO !l:\ l'Cfll!'l1la 
nesta. _po1ri!; . CClllip<tr<~ti \"iL <i ualquer sul>·di
rectorm est1 ver .;cn;lo cxercid;~ lutel'in.:t
monic , ser·(~ o1J!.:cn·:tdo : rec:t.!Jinclu ~~ nomeu.
<:~:.1 no l"1mcclonariu <!111 () '::n·cicio . não uor·-. 
dcr:1 o di t•f!it!J adquiritlo ;i, l!J":L(ificaciiô do 
;;nb-•.lircctor , continmt.n:io c~clu,iv;tmen tc 
uo~sc p~r-bdo .. a pc.r-cuiJct· c~&L g1·atiticação 
a.ctn:~l ;ui\ o fina.!, qull.nllo pa~ar·;i, ao noYo 
veuci ;nen~o ti c St1H cm·.-·o ; n:~ hyputllcse ;lcsS;\ 
nomca.~!5. r, :)r·uvn.lnei;ta dc3dú logo i..'Olll seu 
\"·cnei ;nento, r tã.~; !.'E~C: !. ili l· r to funccionnt·io cn1 
'nxercicio, e~te ;:üo ~om·L!.cl'á o c!il·eito •l.tlCllli
l'iclo naüutcr;l\".o, <:·.>clt lunando tamlJem exclu
siv,.mCl!Ü~ essa i nte1·iJJid~•tie, p(Jl•eeu.Jn<lo :1. 
<lt:tual ;n-a.Wlc:tç-5.0 do ~nb·diro:Jctor . 

Art. ·5." Se1~i eonWlo aa tabell<t c; o 
qtmdro opeJ·;tl'ÍO llfl'r.c,f,iyn d.a~ o:ticina.s- La.
!JOI'atúl'ÍO Cilimico- l!'tuJrlição-Lmuin;t<;ã\l e 
Cllllhn.gem-;-lilC!Iin;~-or·avura- Est<tmp<l.
ria- ::OUlogmpl!üt, pc8son.l suba! temo de con
stl'uct_;,1í.o <J l'<<!mr os em -verl;>.."L on;.ilolm<h\ do 
28:500$. J-e;i tl11 ;>elo dir-eetôr·. ,\s oJiiciua.s 
congi<leradas sec~.ões sup01'ioi·o.>. 

As olficina>; do fll.brico do metal 110 t'esta.
belecimento da. cunh<tgom nacional em lar~a 
escala, sel'fiO tixat!a;;. 

A tlün·ia 1lo todo~ o~ opt!r•.n-ios mt;>eci:•cs 
nil"~ di VCI'&t-'i u!Hctna.~ SCl'Ü ü~\1.1'~\~ i.:\. OHi 10:;-i , 
(;.coso de fé f· tas üos optn-ados o l"r'ccti ·.-o-~ o a •. -;
siduos sete dü~. ílus set·veotcs cinco). 

Oi'FJCINA.S DO FABRICO DA ~!OEDA lU:T ALUCA 

Jiunr.Uçtlo 
op<mn·io e~peclal (secção <le :~!'inação) ..... , ... . . . 
dito especli1J (secr,:ào dus forno') ........ . . • ..... . 

5 ditos tle P clas;.o .... , .............•. . •. .....•. . 
5 dttus do 2~ dita .......... ; ..... ........ .. ..... .. 
5 ditos dé 3' ditll. . ..... .... ... , ............... ... . 
o ui tos dB 4" d ita . .. .... ...... .... • . .•. .... ... . ... 
7 ditos tle 5" clita . .... . ...•.. .. . . ..... . .•....•.. . 

10 aprenüizes a.mdli~\res ........ . ...... . .. . . . .... .. 
3 serventes . . .......... , .. • .. . . ........ .. ....... . 
~ dispensados do ponto ... .... .... ; . ... ...... ... ... ~ 

idem iclmn .• . .. . .. :· ........ ... ..... . ......... , . 

Laminaçao e cunhagem 
1 opcrario especial (<tuxilial') . .. ...... ..• , .. . . • ... 
1 dito es:pccla.l (1• cuuba.dor) . .......... .... ...... . 
l tlito especial (secção da bit.ola) .. ...• .. . ...•.. , . . 
!'i rlito~ elo Ja ci.Mse . .... ..... .... ........ .... .... . 
6. ditos de 2" dita ... .... ...... .... ....... .. .... .. . 

· 7 dttos de sa ditfu, ...•.. ....• . , ••.• •• ••• .•. . . . , . .. . 
To!. YII 

Dia r ia 

tc;;<Jdü 
lü.~OOO 
~~$-?00 
78,500 
(i>\50•} 
5.';õoo 
:)~;500 
'f:i;OOO 
4~ 
5~7[-jl:) 

~~sooo 

tO:'iOOO 
.1 a::;oon 
w.:.ooo 

:-<:<500 
7~500 
0;?500 

aoo rl i ~ s 'l'otal 

:-l:Oiiu,;OfltJ :~ . o o: 1srJIH'l 
::l : OúO~OüO ::> , oüo .. ~ooo 
2:550::;000 I :C : í 50.$000 
;J· 9 "0:;;000 ll :~'j(),.;()()() 
1:iiw~oo v :iY.l.;ooo 
l :ti:'iO"iOOO r1 , ;Joo.-;;ooo 
1 : :'l:'>ti;O:'IO !-) : 450;;000 
t:~~ooo 12:000,.:,()()() 
I : :::;.'íO.:i;OOO 4 : 050:)"000 
1 :74o.;ooo 3 : ·kü·,:OOO 

!J00.$000 !J:)Oi,iOOO 
- ----
íD : :>:'!0~000 

:;;ooo,.;ooo :-1: ooo;:;ooo 
3: 0[):);..;1)00 :'l : 000.-:000 
:J:oo:•.:,,no :·) : 000:4100 
.Z:ÕJ<l0>;000 12 75o . .:;ooo 
·~:~50Soo0 1" 50o;o:;ooo .) 

L :VóO~OOO 1:3 050.~000 
13 
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·5 ditos de 4• dita .... . ......•....•. . ... . ..••. ..•• 
3 serventes . .. .. .... .. .......................... . 
1. dispensado do JlOnto .................. . .. . .... . . 
1 Idem idem ...•.. .....• ... . . ......• ••.. •..••••. • 

Na. mesma. ta.bella. da.s officina.s se :~nnoxa.ndo : 
A' officicina de machinru; : 

Pessoal a-nnexo 
1 machinista de 1• cla~se (motor geral) . ..•..•...•. 
I foguista de P cla-sse .. ...... ...... ...... ...... .. 
1 dito de 2-~ dita. · . .. . .......... .. ... . .... . . . ..... . 
l SCl'vcntc do motor . ... .. .... ....... ............ . 
l machinista de 2~ classe (motor da cunhagem) .. . . 
1 foguista de 2• classe .... ....• ....•.. . ... , •..... • 
1 caldeireiro do 1• dita .... . ..................... . 
1 dito de 2" dita. . ..... ..... ......... ..... ...... . . 

5~ = 5:j;ll.i0 

8$500 
7$000 
6..~ 

~00 
7$500 
6$000 
~$.'í00 
7$-'íOO 

1:650$000 
1:350$000 
i:740$000 

. l : 550$000 

2 :550$000 
2: 10~000 
l :8()0$()00 
1:350$000 
2:250$000 
·l:SOOMOO 
2:550$000 
2:250$000 

8:~0 
4:050$000. 
1 :74~0 
I :550$000 

64: 490$000 

2 :550~00'• 
2: 100$000 
1 :800$000' 
1:350$000 
2:250$000 
1:800$000 
2 :55o:íiOOO 
2:250$000· 

16:650$000 

(Dando-se a revisão do actual quadro de Ma.chinas p:rra-1 opCl'ario especial (torneiro 
I0$0ll0, 1 operario oopechtl (llmador e profl~siom\! ilo desenlw rnecanico) lO$, l opera. . 
l'io ~spe~;ial (protlssiom~i c.las ba.lança8) 11)$·, [> opem1•ios de i" cla.sso.8}.;50U, 5 ditos d.c 2• 
7$500, 5 d itos de a~ 6.S.500, 5 ditos de 4 .. 5~. 5 ditos de s~ 4$501), 5 a prendizes de !• classe 
3$500, 5 diios de 211 :?$.'500, 5 ditos de 3" 1$500, u ditos de 4a 1$000 c 1 ser re a te. Verba. do·· 
:pessoal elfootivo 72: 1~. quadro nnncxo 16:650$, tota.l SS:S00$000.) 

Ao Iaboratorio: 
(Restituição de p1•aticantes-ensino thoorico dil•igido pelo sub-chefe) . 

1 p raticante de 1• classe.. ... ...... . . ... ....... ... 7$000 2: 100$000 
1 ,. , 2" • • . . . . . • • . . . • . . . . • • . . . • . . • • 6$000 1 :800i000 
1 ,. , a• , .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 5$000 1 : 500$000 

A' officlna de gr<w ura: 

2:Ioo=·ooo 
1:8 3 
I :50 .000 

5:40U$000· 

Em seguimento a.o oper!wio espooia.l do q ua.dro (auxiliat• de gl'l.l vador) 10$, 1 operario 
especial (prot!ss ioua.l do engenho d~~.~; meda.lli~) 10$000. 

(Dando-se a revisão do QU!tdro da. gra.Yura para 1 operarlo especial (auxlllar de gra-
vador), I opera.rlo espeL:ial (protissional do engenho das medanluLs). 2operarios de 1~ cla.sse, 
2 do 2•, 2 de 3~, íl do 4", :2 de 5', 2 apz•endi ~cs do 1• ola.$&e, 2 do 2•, 2 de 3", 2 de 4• c 1 ser-· 
vento, verba. 31 :950$000). 

A' olllchu~ do ostt~II\P:I.l'iu: 
No p rimoiru lu),'ll.r do quadr o I proftssionn.l d os a ltos valores. 

opcral'io ospccial................ . .... ........ .. . l0$000 3:000$000 3:000300 

Verbas da tabell:4 G: 

Laboz•atorio chimico (com restituição) •••• . . ..••.•• , , .. . . ... •• •.• .• • ..• ••.• 
Fundição (fixa.çã.o) .. .. . . •............ • • .• ... . .. .•.•.....• . •• • •.•..•• • . . •.. 
Laminação e cunhagem (fixação) ; .... . ... .... . . ......... ................ .. 
Mac.him~ (rev~são e anne:"~O) ... ........ ..... .... ... , . ... .... . .......... , .• 
Gravura (revra1lo e e .>pecml) .......... . ................................. .. 
l<~:~ta.mpa.r i.a. (iucl usã.o ~e e.~pecial no q uadrn Yigente) ...... . • . .••. . . . • ......• 
Xllograplua (quadro v1gonto) ..... . . .... . . ..... .. ........... . ·~-.' ... ... , . ... . 
Construcc,fu>, l 'BP<WO:>, traba.ihos diversos (pessoal 8u1Ja lteroo) ..• , • •• • • , . • . •• . 

9 000$000 79~~· 
64 :490$()00 
88:SOOWOO 
31 :950$õoo 
4ll:~00$<)00 
74:800$000 
28:500$()00 

423:870$000 
·Art. 5." Sort~ contido 1w. tabella D o seguinte pessoa.! sob a dlrecção technica. e 

nomeado· por portar ia. do dírcctor, com v cocimentos mensacs em fé1•ia. do quadro c1fo. 
tivo : os;proftfl/llonaes encarregados das S()CÇOOS arti!ltic:~o'l, os escreventes, o zell\do~ d'> 
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mu.seu nlimismtttico c o ajud,~ute do :J.pontil.ílor gel'al; com pouio pl'oprio na. secção ucw 
tra.l. d~ rlirectoria, fiscaLizado !)eto cont,~dd!'. As sec•;ões de 1-', i" e 3a ordens terao auxl
lí~~,re., tln tliarinuomC<t<lo.~ pelo <lireetoJ' c mllsmn p.:mto. 

Ta.bell:a D 

SECÇ7\0 DE ELECT!UC!DADE (!" ü lWE>l) 

pl·ofis.·;ian<~,l cuc"'l·regado (base da diada de 13$000) ........•... 
a.uxiliar-opcrario de i ' clu.~:'l\l, B$C,\JO •••••••••••••••••.•••••••• 

8Y.CÇÃO DE CONSl'I:Gr.I;ÃO, ltll!'Aito~ E TP.AllAr.liOS ll!YlmSOS (2"' OP.OE~l) 

l ::profissiorml encarre;p.do (llase da dLwí<1 tle il$00()) ... _ .••••.•• 
l auxilitcr-opcrario de l" cla.sse, 8$5u0 .......... , .............. . 

SECC'Ã O Tll~ GA.T, VAi'\ll?I,ASTlA (3• ORUE'l) 

I profis.:;ioaal cncM-rega:to (base 1hdiaria de I0$000) ........... . 
1 auxiltat-opcrario c.lc 1~ chsse, l:l$50.J., ...................... . 

SEc~A.o DE Fl;:-:mçÃo AltTISTICA P" ORDE~r) 
1 pruí'Ls ional encarrc.;ado (lnse d•• dL•r•ia. tlB !0,;000) ........... . 
I <~ux illa.r-opera~·i.o de l" classe, i>$500 •.....•. _ ................ . 

SECÇÃO Dl~ Tl:-ITAS ( 4" OU,UE~r) 

1 profissional encarrega.do (base d.a. diaria. !lo H$500} ........... . 

SECÇhO DE DOJ-lBEIRO E FuNIT,A.lUA (4" OlnlEM) 

1 pxofis,;iotta.l enc:trregado (base da. diariv. de 10$0JO] ..••.••••.•• 

Sl,OÇÃO DO PONTO 

1 ajuthtntc! tio apDnhdor geral (bttsa da dlarii~ de 7$00)) ........ . 

i\W~~;u NUl\llS.\IA'rJCO 

l 1.e!ado1• ;lo musl)u (ba.so da díaria de 7$000) .. , ... , ..... , ...... 

l csct•eventc d3 secç'ií.:J da. fiscalização dos sellos .............. .. 
I. escrevente do almoKarifJ.do ....... , ......................... . 
1 ecr<~vente da. e~ta.m!1Ur1a. ................................... . 
l escrev-ente da xílugraphíu. ............. , ..................... . 

(Verba d<l. tabella D, 47:440$000.) 

Mensal 

400$000 

330$0~0 

300.~000 . ' ~ -~ . ,. ... 

3op.sooo 
...... 4 ~ ••• 

255$000 

2..')5$000 

210$00ú 

~L0$000 

210:j;OOO 
210.~000 
:tlO;{JOO 
210.$000 

Totat 

4:800$000 
2:5G0~0l)l) 

4 : OOu$000 · 
2: 5:)0$000.' 

3:600~00ll 
2:fúJ:jiüOO 

8:600,~000 .. 
2:550.~000 

3:000$000 

3:0130$000 ' 

2:5~0$000' 

2:520$000 

2:520:f;OOO· 
2:520$000 
2:5:,'0$()00• 
.2:520$000 

A1•t. 7.• Serão classificados na tabella E os trab:.Llb.o~ sob a denominação U.e «ser
viços u.ccessorios~, pertencentes á thesouraria., sceção fisaal dos sellos, a!mu:<:arit'ado e 
ollicinas u.o fabrico ern papel- e>tamparia e xllo~ra.plüu, os scrnutos ·l1Tet:Livvs, tnwspur-
ta.rnio-se dcspezas do c.,nsumo para. o ser v JÇu urdina1·io de quadro eJl()cti v o. ! 

o pessoal terá. o puntu Dw respectiva se~~u. os scr·lrcutes ua. pol't!H'ÜJ.. 

Na S•!cçã.o tios metaes.d:~ thesour;~.ría ;;erão especiaeadus como u.uxiliares dos fieis os 
«coufcmnte~ alianca.rlos», · prestau,to eru m~cdu. corrcntu a. tiCJ.n~o:a de 200$000 na Ca~a. 
da Moeria, puroobendo ·vencimentos mensucs de 2'JU:j;OO\J cadl' um, uome:~J.js pol' portar in. do 
dh:eutvr e te.u'tlo o mesmo ponto da. ~~~.bella. 1J. 
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i:>EP. YIÇOS ACCB SSO JtiOS 

~ecc;i~o dos meta.cs : 

4 confetentes <tfi;mça.dos . . ..... ..... ... .. . . ... .... . - . ........ . . 

Secção dos sellas 

2. conf.er entes de ! ' c1:1ssc . ....... ........ ..... . .. 
2 >> » 2(\. » . ....................... . 
2 » » 3(1. I> .... , , • , • • •• • .... , • ••, , .. . . 

:; )) » 4' )) .......... . . .. . . .. . . . . 

2 conferentes de J> cla.s."C . .. . .. ..... . . •.......•.. 
3 » » 2:\, "· O 0 0 0 0 0 o O o o O I 00 o o o O O •• 0 0 

5 » » :)a }) •. , • • ••. .... • , ... . . , . . ... 
G » l> •I' » .. •.. . •.. ...•. .. . ... •.. 
1 ca.ri m bador-chnncela.<lor de I" clo.sse . .• ... · .... . 
2 1» » » 20. » .•. ···••••• 
2 » » » sa » . •. ····•••• 
2 ~ » » 4n a .. .. ... . • .. 

Do almoxarif<trla 

F1l conferente tlo serviço externo ... . . . . . ...... . .. . . 
1 » tle 1" cla.s;;e, ..• . ... • ....•.. . .... . . .. • 
2 » ,.. 2<' » . •..• o o • • ••• ••• ••• o •• o o o 

2 » )) 3' , .. . ... .. . .... ... ..... .. . . 
2 )) » 'l" )) ... . .. .. . .. •.. . .... .... .. 

P clssoal armca:o - Cor>·ei<tl'Ía 

operario de 1• classe •.. . ................. · .. . .. . 
l » »3· » ................ ...... .. .. 
l aprendiz de 1 • " ... ..... .. •. . ... . ...... . . . 
l » » 3!\ ))o o o oo o o o o O O o O I 0 O O O O O •Oo0 o O O 

Da estamp<wi a 

conferente de i' classe .. .... .................. . 
)) ).) 2"' l) I . I I I • • t • O. • O t 0 • • I O 0 0 O .. 4 O 

Da .'l;ilographia 

1 conferente de 1" classe .. . ....... .. .. . ...... .. . . 
2 l> l>2"» ........................ . 
2 » •3~1> .... . .......... .. ...... .. 

Ser ventes efl:ectivos 

servente-conser vador no museu e uir~;~ctori<~ . ... • 
. t -. -. » archivo . • ...•. .. . .... . • 

l servfmte tla secção central ... .. .. . .. ......... . . . 
2 » » thesout·aria . .. . .... . ... .. ..•.... ..• 
3 » " St,>cção fiscal dos sellos ( transporte 

mecaníco e mo-vimento geral do papel ...... . . 
2 serventes do almoxarifado . . . ...... . ... . ...... . . 
l » da. xilographio. (transporte meca.nico ) . . 
2 » »portaria •. .•. ..•.. . . ...... .. •. , . •. 

Dia ri a 

7!(;000 
!.i~O:JO 
:'i$<)00 
:~':;000 

7$()00 
(i:f;OOO 
.)~000 
-l~OOCI 
;·:::;ooo 
6~000 
5$000 
·1~000 

7$000 
7~000 
~-·000 
5~0Ui) 
4~0,JO 

H §;50.') 
r;?@o 
:~~'500 
l$500 

i$000 
G.5000 

';"$000 
r~<,;ooa 

õ~'OQO 

5q500 
5.«:500 
4.{'500 
4$500 

4$:)00 
<J:i;500 
4$.-"00 
4$ií00 

Tota l 

20()$000 f!: ilOQSOOO 

30 dias Tota l 

~;~~~g 4 :2\lO:jOOO 
:~ : ~oo . .:;ooo 

l ::'i00$00!) 3 : 0(10.<,:000 
l :200$000 S :Gü 'I.~OOO 

2: \00~000 4:2QJ800[) 
l: tiO~ODO 5:4üo.,;ouo 
l ; 500:;;:100 i :500.<JOO 
1 : 20f)%;00:) 7 : 2:/u::~ooo 
2: 100$000 2:100.';000 
1: 800~00 :-J : tiiXJ:::ooo 
1:500$ 00 :3:G00$000 
1:200$000 2:400~000 

2: 100$000 2:100$000 
2:100$000 2:100$000 
1:800$000 :1 :t,0!}8000 
1:5()0$000 3:000$000 
l :2'l080:.JO 2: •JfiO.~OOO 

2:550$00J 2:~00 
1 :\)50.'!;000 !:~~000 
l :050~0(10 1 : IJ.j!J~OOO 

•150;~00!) ,m:~ooo 

:2: 100$0JO 2:10''~00 
1 :SOO$COO l : fW~OOO 

2: IOO.)o1n :2: :0')_.q0() 
1:00\J$000 :~: :iuc).-;.000 
1 : 50l.l$00 iJ . 3:00·)$000 

1:550$000 1: ().50$000 
l:65ô$Goo l : õõOmoo 
1 :35~'000 1 :350SOOO 
t:35o:j;t:wo 2:71)0$000 

l : iJ50$000 4 : o:;o.~ooo 
I : 3-'50;\000 5~ :7008000 
1 : 350.j;OOO l :350:ioOO 
1:350$000 ~:700:;000 
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S~SSÃO EM 6 DE NOVEMBRO DE i905 i Oi 

Diaria 30 dias Total 
» » • ( sorviço ell'ectivo de :30 

tllas) .............. . ..... . ....•.. , ..•... . ..... 
))l'Otission:l.l dos j~1l'llíll~ •• , •. .•..••............ . . 

4~500 
4:;>500 

l :630$000 
l : 350~000 

l : 1!30;~000 
l ::)50~000 

( Verba da ta belhi E, 112: ;~30$000 .) 

{Verhad't follHt do ttmtdro ctrcct ivo, 583:640$000. ) 
o ser viço de sesta:; e sct·õos do.; jornn.leiros, inclusive dos 

pelo uircct~r. ser;"~ pa.go pela. verb<~ or~a.111cnta.ria extraordillaria. 
nomeados 

Art. B.'' O pessoctl que não for com]Jfl!'- At•t . 15. Os acm;•c.> fu11ccion:1rios tcchnicos 
t~.>do no quadro ollecti \'O, e no q u:Ll serão da casa tla )1oeda que, além tlo tempo ele 
attendl(los clirei.tos a!l4. r.tir iün.;, será consti- :1prendi~alfem e operariado, t i verem nutis de 
tu ido em nma. ~.íollt'··' SUJ~plcn:.tonr.ar· de con- 2ü ~.nno ;J ue Slll'Vi<}os pablicas ele ll<lmca~K , ), 
wmo», cvm p1'1J.lemnda para Il\s;;agem a.o conta,ó.u ]'leio roglllanie':t:> o r<lferi•.lo t empo 
qnali.1'o. de a.pr·endiz e operario para os etY,Jtt•,); da 

Ar·t. !1.• Os opo1'arios o servente~ tlo qua- a.91Jseutadoria, qua!l(tO aposcnta,los tet·ão o 
dro oll'ectivo goem;l e demais (l;l.tCI:(oria.s do n,;vo veucimeuto da r efoema technica com 
me.-;mo, •JUe cõnta.rem 111ais tio 25 <~aHlos de 1 qtra lquer tempo <lc exercício, e.sta.(ttlo pr\gos 
seJ·viço. terão direito ~~ um:~ ~ratilica.çao .. os r C:lpectivos emolumentos. 
cxt l'•\Ol' tlina l'iu. de 2) •/. sobre :L diu.l'i .~, i n- A1•t . W. O~ ilnpost,1s de sel.los, cmoln
c ln:sh·;~ os <le nomeo.{iã.o do tiir·ectot•, cujo meutos de lei :pelas nomeações cu diJL·J-cnça.s 
"u <•meat._, não -preve~olecer<l p<~L·a os e<.<S 'JS de a.ccr escimos de vencimcilt,os l)<ll' ex\lCttção 
de"' · !ispens<~ do ponto, ali<': nos tle f•~ltlos e des ta. reforma ;"·oJ'<tL lle\ Casa dtl NCocLla, Thc
licooç:\S. sou t··• e Trilmna.[ Je Co,tta.~ se.rõ.o su.f.islbir.os 

Art.. 10. Sm·iLo extcnsivos·e"clu>iva,menf.c n<t Po.zão de mebde 'dos ctctu(IOS, con.;;i,le
:10'' npet•cu· ioo; o ~ervent.os, }!ropriamctlte l' ct LJdo- se '\):l.L'a us escríptut'aJ.'iJ~ r!.e ~P-.:ç:\o 
ilitos, <.lo qn~dro e!l'ectlvo. de nn is de !5 c(,ntO !li.J'l'er·,)'-<(iil tle :wgme.n~o •lc vuncJ
uunos de set·vir;0 «os peot1ssion;v:>>> . exco- "lentos. 
ptn~m,io-s:~ as otlti'i.~ ,: cato~m·ia, tht !blit;t Art. li . • \s pustoeiore~ rclin•mtts do .\liui~-
~;lfecth· .,, .:.s rlircitos r lo ar; .. x;, uo docl' 'to terb J<~ ltaz.e.lda,Cllcetrando augat e t'tt..J gc!'al , 
11. 74;;, ri o L~ ele ~ctcmbro tlc !''tiO. uas cl~scs dos e~criptur .• ri i1S, mo.utct•fi.J ua 

AI·t. 11 . 0.< jorn:~!oiro~ opot•o.~r·io .:, ~~p;·en- cl~ts;c do~« primeiros escripturario:s J c s:Jc
dizo~ . :;or\·ent.es e onl;r·as r:(l.te r01ü~ c:b lú!h tt cli.o c e:;cl'ivã.es »o >ncsmo aug:neut:J pro
clfecti V<l terão diroito "o •~IX>UO da;; c:liari<\S poi·cioual na ofl'ectiYidade dessas categorias . 
no dia Lic rel'iad.o H<lcioJwl, ha.vc11do compa.- Art . !S . A prc:;onte reformt~ tc\':1 immc
recillo :1.0 set·viço 110 clia. :~utcceclente e no tlia.tn, execução ua par te ele toJ.c\S ~~~ t tl.uollas · 
subscque tltt) ao fel'i atlo. :le pes.~oal e serviço~ em a.mba.s as J•eptlrti- 'i 

Art. 12. Os ·1n'ofission:1es contl':.Lctados ç:õe.; do Ministerio da J<azeud~t, i udcpouJcnte ~ 
polo ~[inistm ü~~ F•~zcadl\ perceherii,o os vnn- rh• t•evi&'i:t) t'eg11h•nuontar, abrirnlo o Goveruo 
cimento·: do sc1t contr;octJ pela. tt1esouru.ria os creLlitos nccessarius lXLl'a esse ftnl. · 
ge1'.1\ do T!tesom·o. Art . l!l . H.ev:>;j<t.m-,;CJ as disposictí . ., em 

Art . 13. ~a rovüfio do regulu.m0nto rl<t contl.':ll'io. 
Cas<t d:~ Moeda pcl:1 rnconst n1cçã.o gm·al, Sala ila.s sessüc:~, ô de i'\ovembro tle I f!O:>.-
gnrnntidos o:> du·eito~ a dquiritlm pelos em- Co>·•·óa Dutm. 
pregados de nomeação e oper<u·io.~. ser<L des
envolvida a accão admimstrati•n.t s uperior 
do director, a a uxiii<W do contador, e no 
car !Zo de fiscal dos sel!os o e:,erclcio uess,1 
tlscal1zaç,.'ío, .inri~dicciouatla pelo dlrector e 
contador. . 

Art. 14. O fabrico :pelo inicio il.a mauura
ctura de notas do rhesouro ter.~ execução 
imm~diata, em de~endencia propria, tendo a 
.·mprerua. tl.sca.lizaçao do directore a. sub-fis-
calização do fiscal dos sen os. · 

Pat•u.gra.pho unico. Além do 1>essoa.l exis
tente, o director, por conveulencia desse es
pecial serviço, .poderá. admittir pt•oftssionaes 
na. folha s upplementar, 

Reforma t achnica da Gtsa. da Moeda 

E X.PCISlÇÃ.O OF.FER.J>CIOA Á COJ.!?>USSÃO DE FI - ' 
NANÇAS J),~ CA~iARA li'JS IJEPUT .ti. DOS l'ELO ,, 
Dl~. COR!t~A DUTRA, DllPU1'ADO ' FEOERA.L•' : 
E>I (j DE NOYE>i91W DI> 1905 . 

A' illustrada. COmtnit>.Sã.o ue Finau~s da. .' 
ca.ma.ra dos Deputados : .. 

Inicio-]~' $empre lisonjeiro o emprego de ;. 
nossa dedicação de congressistas em assum- .. · 
pto de real itnpor taucia, quer se trate de ·, 
m~teria de in1eresse ger al da Republica., . · 
quer seja em um ol\jectivo mais restricto < 

, ,:•: 
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porém, valioso e cuja acçii.Q não deva set' rc
t;Lrdada. 
~om duvid;t sor{t do ag:'a1lo da Camara 

dos. Deputn.dos cn~arn.r uc vez uma Lias ur
ganbtçüos partidas tlc su~ propria inicia
tiva antariot', pr\)sbndo util concttrso <10 
Governo. 

E' nessas comliçõcs que, <>.prcsontando largo 
p?ojecto, princip,.ltncnt.o com an1plo de.;en
volvhnonto })l'Otls ;ional, contendo o íut,uito 
.de indispan>avd e opporl>uw~ rcorga.ni~ação 
techníca da. Ca:;;:L üa. Momla do Riodu JanCLl'O, 
satisl\ço-mo oJior<Jcendo · <í. considcl'<~çãu du, 
l'espeii;~vel Comnü~são de !limmças a expo
sição presente, cncerr;muo no seu conj1tucto 
a .justiflcacão do projecto. 

Felizmente,peh confiança que a. todos me
rece, lJGlo saber e criterio com quo são jul
gadas as proposições da. C~mttra nessa la
boriosa. commi~sã.o, hoj C> forll\ada. dos hon
rados Deputados Anizw de Abreu, fgna.clo 
Tosta, ~~rico Coelho, Davhl Campista, Fran
cisco Veiga, Ga.Lo<~o carvallla.l, Vict orino 
Monteiro, Pauht R:1mos, Coruelio <la Fon
seca, Urba.no do8 Sauto.'l c Francisco Stt, o 
:projcJcto senth'-SO-h:t esp~mnç,oso da n::J breza 
do acolhimento c especialmeot~ do ttlcance 
de su;~ perfectibilillaúe. 

O digno Ministro da FazcJl(la. ter.:~ desse 
modo a intoiJ:a coll:tbmw;ãu do Cmtg ~·es8o, 
acompa.nlta.ndo a solicitude de S . . K~:. em 
prol desse c:;bbelecimcnt.o, cujas necessi
dades conhece, indo até o )latriotico :pro
gramma de adeantn.r a nos&'t Ca.sn. da Moed<J. 
.sobJ:e suas congonores da Eut•opa.. 

Ye.io-me,pois, livremente ü •tcr!Js~ado n u1a 
tentamen de r ooult;odos · p1•ovcitoso~. 

Assim, todos os esforços COJlvergem p:n·a. 
que esS<~ l'epat•tição fique convenientemente 
dot.:1da. 

gm fins de HJ02 vimos o Senado da,ndo <> 
: primeira medifh de urgenci1~; começou a. 

tirar a repa.rtiÇ\ão de seu est<~do <tnormali
zado, fazendo-a su.hil· tio~ e~trettc s 1rwldes 1ie 

i 1874. 
i Da.bi se originou o tr<\lmlho de 1903, <dten
f. dando o mais omergente. 
'i Elaborada dentro dos recursos do PL'oprio 
I orça.mento, essa rerorm;L ·inicial não podia 
~:absolutamente ~e deseuvuher sob o porrf.o tle 
j-vista. de ver'l~~deira.refol'ma technica, 
··1 Foi por isso de prmnpto melhorado o ser
~ - vi~J uo runccionalismo tlc Fazend~. 

Era. trabalhosa a íncumbcncia., mas muít.Q 
symp~tthwa, como proferiu <t" Ga:;ela de No-
ticias. · 

Com perfeito conl1ccímouto da. iniciativa., 
A Tt·i!Jt-'rta publica v a: 

«Ao Orçamento da F<Lzonda 1bí presento 
imvortantc emend;t pelo~ Deputados Ame
rico 1le Albuquerque. :'<elson, Dutr•:L e Herc(lia. 
d~ Sá, eonsignan.do a inici:l.tiv~~ de sOl' conce
dirla. ao Governo autorização nar<t realiza.~• n 
refGrtna teclmica desse p•a.i1de ll.~t<~beled
mcnto fa.bril, medida que os nossos collega.s 
d~ Gr>:.ec,~ d~ 2\'o,icüts classifica.mm de muito 
symp;Ltllica c muito convcníenic. 

Com e1t'Hito,si p~ra a.ttonderpl'inci:palmento 
ti. ·.:s servir-os do t'uncciunali~mo da Fazenda. Bm 
varias secções, porquanto era muito insigni
üc~te o mnnero desses empregado~ lltl. lei 
lie 1874, teve lagar em HJo-~ o principio de 
reforma geral, nada. fll<tí~ ,justo e util q uc a 
Casa da Moeda seja. de vez tratada por com~ 
pleto. 

A cmenda,IJOis,encerra va1iosaol'ganit.a.;;ã.o 
daudo a essa. repartição a Ve.1·dadoim cate
gori<:l Lle J!rimeira ordem, na. actnalid,\de, sob 
u. direcçã.o principal dos Srs. Dr, Pedru Luiz, 
RaymWldo Lago e Dr. Pinheiro de Andra.de, 
dil'ector, contador e thesotn'ciro.» 

O pensamento da emenda !leixou de ser 
tr<'1ado ; terict fliclo mais uma :PL'eoecnpaçã·.) 
;}Uidodosa,acllando-se o Govm•ntJ a braço~ com 
enm·mes encõ;J.rgos da.pahlictL allministr<lGã.O. 

D}sde entãu o e~tndo õ1l1<1.lytico e compar<t
tivo, o exame ele set·>;iços c verbas, o ohjecti
vo de fixações exa.etas á.s categori<J.S e es:pe
cialmen te o deseje, de acertar nesse contin~ 
ge!li.e de auxílios, pruumir<Lrn as ba·es da. 
reforma prothsiomtl tlessc vasto csti1belect
mento, que tem :L stUJ. fL·~ute o illusü•e en
genheiro Dr. Pedro Lu\~ Soar3a tl.u SotLza. 
nume estima.vel aa. C:J.nuw<~. onde :ftgm•ou 
com brílho m~ situnç:ão pa.~ <vla. 

t<oi, as~im, o prepar•> d.o pt•ojecto dí:-;(D.O d•) 
estudo do Congres8o. 

Lrzudo compe~ente-Lido atteuciost~mcute, 
met·ecedor de pa.i•ticmla.l' oxame _du. lwnra.da 
Comnlis~ão de Finanças tl o parecer do )lr(l
vecto dh•ecto1' das He.nilas Publicas Jo The,
souro Feílcntl, Sr. D1'. Lui.% Rorlulpho Ca.val
ca.uti de Albuquer~tuc, aat(Jl•idade ilc tudo 
pr,~stigio, porque vinha de importantissima 
missão na me:nna Casu. ua Moeda.. 

~ A tm vess>lva-se ainda a ph~•se de ostn.eío
l namento do princi:pctl fullrico !!la. Casa da 

, \ Moed;;, de muuu que lJcm cogitou u Go vel:'UO 
· \ reservando e:;st> o brl!. par<~ a. a.ctualí dado. 
: : .. Na. sessão tlndn. subscrevi com illustres 

' Deputados a idéa de autorizar> o Poder Ex:
. ;-9cutivo a praticar a. re!e1·i!la rel'orma tc-

l~' essa directoria. qno ftsealita o estabel&
cimento, e nos casos especi<tes agindo rigoro
sam€mte em seus tl'a"batho3. · 

·,ehnica.. · 

S. E~. f1'lzaado a. :piu·te capital, inseriu ent 
seu relatorio : 

«Ningue.m de l1fXt fé se ~nj eit.a._ 11 Jll'f!St:l.;I' 
eleYMlas fia.nr,a.s eom remuuer<~~ao mstglll~ 
fi.cante, ·· ·· ·• 
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Ser<~ de gru.ndc vanta.gem que o referido 
projccto, com as moditlc~ quo ora. pro
·IJonho;· se convcrt.~ .em Je1, quanto ante>, 
para que poss(l. o Governo regulo.riZ<tr tão 
importante serviço, evit ando a reproducçã.o 
dos facto~ alludidos. 

E' em bem do ®rviço publico quo, inde
pendentemente de re)a.torio, peço desdej<1 <1. 
attençii.o de V. Ex . pa.ru. este. assumpto. 

Conheço o S!lni~.o da Cll.sn. da. Moeda. como 
das ilem<\is repartições subortlinaúa.s i Di

. redo1•ia da.~ lumda.~. o é por isso que apre
sento 11 V. Ex. o.>ta.s pouderaçiíes . 

O projecto a.lludido, a meu ver, a.ttendeu 
mais <~ reducç.ão do pessoa l tlas oiticina.s e 
elos aprendizes, que constituirâ.o os opera.rios 
do futuro, do que u.o desenvolvimento dos 
serviços que 11. casa tlu. Moeda. devo desem
penh<U' tlesdo já e em brevo tempo, f;Lzl'ndo
se cessar a.'! encommenda.s de valores no 
o~terior, inclusive da.s notas do Thesouro, 
a.:polices, etc., etc., pois nfi.o é possivel so 
aamittir que um est~belocimeuto desta or
dem nã.o corresponda . ao tim 11rescripto na 
Cons tituição Fedet•al. ,. 
· Jur.io ·intento do pr<>.stimoso funccionat•io, 
pretendendo logo uma reforma radical. 

Demonstra. que nessn. re.E1Ll'tiçã.o a.rtistica 
sua completa l'eorganizaçao oboooeeria a 
um plano de rcfol'lllU.S gra.dati v a.~. ligadas 
entre si. 

Em favor: dessa orientaçã.o ô1]Ü ostá o 
grande serviço do Minist~rio ela Fazencla., 
c:on ,ognindo o augmento superficilll do est[l,
belccimento, após ter da.do seu dircctor 
occu1Jação van'-'\josa. <ls pequenas zonas de 
terreno, seguindo com tenacidade a idéa. tlo 
fu.zer voltar saneado o an.tigo ju.t•dim cen
tt•a.l, realizado. 
· Cet•ta.mento ao choga.r a este molhor~ 
m enta, novas uependcncia.s serão exigidas, 
será maior o desenvolvimento technico. 

Eis porquo um laudo competente firma. o 
direito do projecto, o quu.I cahiria om 
absurdo si por sua. vez tlvesse,dclxa.ndo ll.e 
:ponderar, propo,to simplesmente categoria 
superior pal':t a Casa da Moeda sem enca!':Lr 
<t Dil'ectoria. das Rendas, q uc a fiscalír.a. 

Jmportl., portanto, em boa regra a fórma. 
por quo a.];)roposiçã.o so estende tl.O The~out•o 
e Tribunal de Contas . 

Ainda mais, garante na proxima I'eo~·ga. 
nizaç.ã.o do Thesouro, isto é, nos a.ugmentos, 
a. conservaçlLo de ca.tegorla.s que o pl'Ojooto 
estatue, como direitos- adquiridos. · 

Om·go$ supe,·ioYes-E' · uma face clistincta. 
do projecto, .t~atando-se do uma rev.artiç;ão 
ospacia.l, com ertormes l'espousabllid.a<les, 
l,)l'oductora. de avulta.disslma. rencja. 

. A t utlo qll:utto Co1· mister ao seu r>..ngrancle 
cimento compcnsa.m os iixtra.ordinar io!l lucro 
dos cot'res publicos. . · 

A <leternünaçã.o cl:n•o. nessa. Ol'liom do eate-
gorht clovad:t c:mstitnu ~~studo pat;ticultw, 
nma. da.~ Pl'imcira.s ba.scs olfcl·ecith ·~ consi
deração d<~ Camara. 

Os qno se dedica,m a, ttv:tli :~r os ca.ra.cte
l'isticos de ::t.lta'< f"tul.::çõe~ aúmi.nistrntivas, 
pm·<t condigna represont,1çã.o tlos cargos, 
tendo de dar pronunciamento sobre os res
pectivos exercícios, devem a.-;.~umir a r es
ponsabilitlade de lha,r hcs fttucçües no ver
dadeiro mcrito <le cada urna. 

O p!•o.jocto da t•o lbrma t ~~chni r.a, n(io se 
SCPUl'a. dessa, norm11 em vista. do que CXt)l'CSila. 
a úoutrin[l., qu o a demarcação íixa da.s' cate
gorias supel'iorcs ú elemento apreei<wel ; 
verdadeira dot<tçilo, ú mai diverso do ptu•o 
sentido cle legislal' como a.ugmento do honv-
rarios. · 

Director, coiíta.dor e thesoureiro são os 
cat•gos de funcç:ões supci•iores d a Ca.sa da. 
Moeda. 

Observou- se llUC tt reforma de l90a não 
podi<t. d<t.r desde logo'" C.."-*S cargos .a. dovid(l, 
cate~oria.. 

.Munido de compctcneia' tecllnica., illus
trn.ção, d fóra (lo duvida. m u ito supe1•ior o 
o~wgo . de ilircetor. 

Diif<>.rente da.~ direetorias dos gntn cles ex
pedientes a(llliini~tr::ttivvs, s'~tisteitos n(l. c u.I
m:~ c reflexão do sar vir;o externo, o di1'eeto1' 
da Casa da. MocLlo., obrigado u. u.porJoiçoo.r, 
crear segundo o progrcdimento, tem assis
teueia clfectiva. no o:stabelecimento. 

Si o CO.l'"O sobe õ.e outegoria, o e:wrcieio 
provecto de r1ucm o preooclte torna~ mni~ 
supo1·íor i o IJl'Cstigio ila fttctos e mcdtdas t•c
flootmn om boa atl.minist t•a.<!iio. 

E' ju,~ta.mentc como procedo o projecto. 
Si ~ompulsarmos a 11ctnalido.dc, noto.m-sc 

nosso grande eúillclo, em c<Hh~ pul!io, <t tõcti
vídade, o lu.bor vnrílatlciro desse cttrgo, ex
pressando habilitações. 

A convivencia tle repartição 6 :i.té deter
minada. om regulamento, designando-lho mo
rn.du. no estu.belccimento, para maior zelo o 
fiscal ir. ação . 

~'icu. provado quo o. to.rora de um cnt•go 
dessa ordem não e 1lmitada . 

Afllrmu,-o pet·feit.a.meute o illttstro Minis
tro da Fazenda, no seu auspicioso pL·ogramma. 
da. circulação metalltca. 

A funcl}lLo de cont<ulor• era. r ccla.mada na. 
Casa. da. Moeda, on1le o dircotor não tintw. 
substituto expresso. 

Partiu da Cu.mara J10 cita.do Pl'ojeeto <le 
HJ03 assa cret\çlto, pa.rte !.iUO logrou con
seguir o plano adcantado o <lesenvolvillo do 
~r. directot• das Rend11~ PuiJiie<1s, d~liuea.ntlo 
até o opel'arío, até o servente, 
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Justo é menclona1· o fcli~ acerto ib Go
verno inaugurando c:1sr: cargo com um dos 
m ais distinétos t3m pr·egados do Thesonro, o 
·ci-itedosu cida.düo Rav n1unrlo Lazo. 

cunho) 24:885$300 ; em bron~e : 48:706$514, 
sendo o~otal&~.Oô3:44C1$ l47. 

Depois do balanço procedido oo dia da 
descoberta. do r oubo, verifico.u-se, como .. já. 
dissemos, n,penas a falta de 1:600$ em nickel, 
T\UYU typo. 

Está. nesse e.xerciciÕ de 1W.ta categoria a 
direcção ·do mo,rimento geral da. gl'ilnde con
ta bilidade, seus vari(tvci~ trabalhos, entre 
ilS c[ uaes as tulhas de :pag:amen tos de opera
rios, .~em r!:t~da~ões pl·~j lldiciaes. . 

Indisclltivclmcnt~ a tilesour<~ria. da Casa. 
da Moeda B cheia <lo htbor A responsalJili-
dades. · . · 

Cargo superio1·, emiJot·•~ · J!Íi.o faça parte 
adminisb.•ativa do governo d:L C~tsa, :t t he
soui'ttl'ia é do o1·~'l.em clêvatJa.; :.; ua categoria 
om 1903, do ll1:)Smo morto, 1i;i o inicio para 
tnmt fixação, como -~e vet·itlc:~ no orojecto. 
Vae em. angmooio su•• rcsponsabili11ntlc, 

Na ' ' :J.lios:. tlauc:a U.c ' •0:000$, . <:!lcon.tr<>-se 
'~ ca.rgv d~J hon esto fltllcr:iona rio !Jr. P,Jnheiro 
de AIHÍI';lclc, r ccel.Jen•lo-a. Úll\ÍS p nr-<b ser ut il 
li. :uiministl'ac'ão :pulJlic<t. . 

A honOl'a.uilitlatle dcSBc exercício tev~ in
!!s:pcrt\lllente o<:t:a.:>ifú; dn li eM' DI'<J\":td;t. 

Na. l1lil11hl~ ·~o i.l.Ssa.lto tLuda.cilJ.'3o á Ca.sa da 
Moed<•. <\lém rlo Ministl-o d<t F<L'ItJnda. l'oco beu 
a. pl'flsén~::l tlo dil'Cctor intot·lno das· Rej)L.ll\s, 
Sr·, Dt•. Ca t·dnw do ;>feuezes o dos estirna;vcis 
uncelt! llai'io;; 1lo Tileõom·o, ;enoclictu Hnlpoli
to, Raul Pt':Lg<tliit, Luc:~~ ~!oni.oirc. duS qmtes 
o '!XJ 'S:Xtl la.bor io:::o da Ca .. -;:1 da )loeda gnar
' l;tm a • .lemhmu~a. <l e g·c:ntil tb.1to . 
_Vi \1-. .;;.u n.~n resnlt:.u.l .. ~ 'in:;11Cdiat? :~ oxacl·,i

tla.(J ttC r..::r.L:. t:oHta,lJtltda.•-t.C! u .. l'lgOl"O!:'-a. ex
actt.rüo üa. tllc.-:;oHl'ai.'la. uuo l:~·. llt; ... l:On to ~ .. 
cl"i"v(lo í'ltncr:ionario <1 1: -lr) :wnos de tmbMlto, 
o Sr·. e$Cl'i~tm•;wio .Jeronnno c~o1·dc iru . com 
l.~a.s ta.nte,; sCL'v i ~o:< Jll'I.•$ (;Úios . · 

Pc:r••Jll-' n ost.a, oxposi•::'to dcixa1· d.e citn.r o 
l"<lncc i . m:l.li;: n>~> pllblicn ·: 

E' um:t homena::em ao;: <1110 h·ab<,,lhttm. 
Si no~ 1·e1'et•iln,;., rm1.b ;L· pro:~n·ilt tllesou

raria, :.i a ])l'Oposir;;lo l:;die<t Tl,.l'<t o escl'ivi'lo 
unm ch~ssc c: c:ntogorhL correõpontleuto, 
COUI"Cn\ l'C(CI' Íl'-I>C (j ll \l 'l. inlpl'011Sil. lH) .. <,:;:t u !
t,ímo. inspM•;i.o da c,r~:t rlft Moed:~ lXl.tentcou 
o po.-;o (lOS v;tlor•o:> com •.[UO li•.lit essu.mcsmu. 
t hesom.•.u·ir1.. · 

Pel't -:nce ;i. Xá!ici": 
((Os tralm.lllos dct comnüss:ío 1Lo Tl\esouro 

-A com missTLO do fnncciona!'ios do '!'besouro 
Na.cionnl, nomo:.1.drt 1)elo Sr, Min istro da Fa,
zcmda. para oxamina. r~ os va.lores a cm•go do 
S1· . tllesouloil•o da. Ca.sr.1. d<l. Moeda., tem con
tinuado os seus.tr~tl:~o'\1ho3 , ininterruptamente, 
pouco í'>\ltamlo "\><W<l oonclnH-os . 

:Por elles vm•í1\ca.-se o seguiu te : 
Moeda. · ní.etall!ca.- .em ca.ix<\ - No dia do 

. r ou bo da Casa -da Moeda o St•. tbesoul'etro 
··tinha. ~m seu poilel' : em ouro, 10:99i$046 ; 

em pra.t~ : 116:982$287 ; em nickel (nov o 

Va.lores em sellos .-A com missão coucluiu 
hontem, á. i<>rde, o ln1lanco do.s selios do con
sumo, cor t·eio, carta.zos e vinhos estrn.n.
geiros, vcrillca.ndo a eristencia : · 
Cinta estrangeira., . ...... 3.735: 765$290 
Cinta. naciona l. .... . .' .. . . . 2 .5.'35: 004$650 
Sellos e-trangeiros.,...... 28.222:098$670 
f:iellos uacionae.~ .....• . ... , 22 . l \18 : 5 72$925 
Fôrmuh!.S do Correio ... . . . 38: 199$740 
Sellos do Correio. . . . . ...... 608:723$000 
Cintas t.l.e viubó. . . . . . . . . . . :~02: 326$000 
Sellos para carttt.r.es.. . .. . . . 227:205jl;QOO 
Cintas de im-pos\o t.l.c fumo·: 413:73oii50 

Sendo o total gex-a l. . . • 58 .282:592$425 

Sello adhco:ivo que existi<~ em c;J.i:l::a., im· 
porton em 12.000: 19:3$5'20, "i:!Cudo roubada. a 
qttnutlo. ele L 'lG0 :-500.'!;400. » 
To(lo~ estes •lado~; comprovam csso es· 

pinhoso exorcicio. 
Não se podet·áo acceutuar crue 600$ .-:eja.m 

umn. l'íxação <le ve.ucimen~os nesse cu.rgu . 
A pt•oposiçü.o, ]'IOis, não deve ser tida do in

tento de augmentar honorarios, nms sim 
t.a)m\-Q~ llOl' ordei1t de CLti egorüt ; ü um~L 
conclusáo ]psitiva da ;·eorg<u:til. ::wf~o, 1ig<\(la 
•••> inte1·es:;e do 51·~·vioo . 

Tttes ~õ.o, i'Or con.wguilltc' , as 0Jncç,õcs su
pel·ioros dos cn.l'gos de director, coni;;.\dor e 
t hesottr-ciro, tn·esentemente cresccn<.lo de im
portttncia p'Jlu valúl' pc>.~o<lol de c<tda um dos 
executores . 
. Scgncwt·se o.s cargo.> <le !'·' cs~1·ipturario 
pa.ra.o~ c;~so~ da. substituição <lo conta.dor, 
ha.vomlo essa occnJ•i·on.cia. uo prestimoso es
cripturaric (.lodeão do Lrtcel'<l;L 

O pr ojecto como pal'l\ o escrivão , :t.SSr.ot:l. 
'" cl tt:>:lificaçii.o d irccta do substituto tlo con
tarlor e r-cspcctiv:l ca.tegol'Ü\ •. 

creação do director. o cargo dé fiscal de 
bala.nç,'l.s e do sello, recahido no :;,ntigo fiel · 
Oscax: da Motta., proporcionou a gel'encia de 
u ma nova secção de trabalhos, que é o cGn
t ro de fiscalização il.o fabrico. 

Investiganrlo o J?el'iodo de tantos <mnos na. 
e;ca.ssez de empreg<ldos de Fa.zenda., for mou 
a. Gaaa lia Mood.a um nu merario do auxiliares, 
na centl•al: Tibm•cio, Arthm• Braga e outros, 
na thesoul'l1r·h\ Lobo, ainda trproveitavel e~sa. 
pratica. de longos annos. 

Recentemente teve inicio a. recompensa. a 
estes na proposta. de Tiburcio Reis Oe.rva.lb.G 
para. aj udante da. fundição e nomeado ];~elo 
sr. Ministro· da Fa.zeoda.. 
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O cargo de a,judantc D<t xilogra.phia. é con
. díção indis])ensa.vel a. uma. ofltcina de extl'<t
ordinm•io movimento e respons..'lbilidades. 

A falt<< dessas organizações traria nma de
ficiencia. A especi<Llida.de d:a. reparti<·lio não 
permitr.e controntos. 

NmbOL'a. a lmprensl1. Nacional seja tambem 
de scr>lços e.~peciae>, não l)Odm•.i, con1o jul
gam alguns, servir de molde ;t Ca&'l. da. 
Moeda. nem vice-ver.>a. . 

A Imprensa. no sett tod.o é um estlt1Hlleci
JUento de_ a.rtes gl'aphica~, cu,íos serviços se 
ligam. · . · 

Sctt director, de livra e~colb:.L ilo Govm·Do, 
poderá peFteucer a qmLlqner ela.;;;; c; di verso~ 
tcom cxeL·cido esse cm•go ; em vil·tude dGSStt 

._l'cgra ' 'ciu a. cN a,c;.ã.o do cbcle ou inspcct Jl' 
toohnieo e SOU$ auxili:wes . 

Na llfoêd~t; inteira111entc o invm'so, o <li
l·ector ~ um tcchuico na. eugenhm·ia. l)Ol' exi
geucia regnlamontar·; ~tí<J <li"rl'ei•entes a;;dua; 
directot•ias. 
A~ oJ l ic~n·L~ <mtonom•is e in<lepenllentes : 

. -sua.s chofil),:;, sob :t ,o;nprom;•. <lir ceção ~;nra.l 
do direct.or. · 

Competente em !"Cll . exet·cici;:, que se vê 
niio ~Jl· d.o pm·;.l <Ld lllilli$tl·a.;ào ccmnm;n, o 
director tlv. cas .... <ht il'loe<i(L é u legitirno cllo f'u 
tijchuicu tlns ollidllas: ~em te1· lJl'eten,[iuo 
prov;;t· do li<>Yo ' ' i'<l<;ii.o ~npm·iot·,' iL l'O·pull
·~lLYel in n~stid:.u~a. do dil'O(:tur , ainda. a.qui essa .. ':! 
condiçõo; I'~mdtn.Jn pJr['eit:tinuntc. 

O pro,jccto pl'ii!!U\'; ~ ~ll !~H:r o luei.!Hlt[o p;tm 
C.L Cull{.U,. i; i í.itltLdü tlO C~i!I:O:: I g'Lt'~~ :-ll!.S ll;J 'i'h c.-::0111'.), 
~K.Jr i~-:-;~, $GptLl'~" a v<n·l~t tio . ...: e tu pz-ega.dd~ ic· 
citu ü.:ns .nontP.:1,do.; pcto f. :ovctJJ;J, d_a ... ~ vc1·ba~ 
Jo,; s~t!ario~ <lu pes~o:d n j):l. fu•i<,. 
. Esse dosta.quc l'iuha. !lu l'Ogul:tnwnto tlc 
I f:7-l, qu;uuto, em tSfJ.), no scna.,lu, o Jli'Ojecto 
dl'l IJliui~. ti m do Sr. Suua.<i:••· I ,uitl' Uitioic;t 
tun: de l'CUILlHt.;. 

E' qnc C.§O t:·ahalho ub.~cr\':LY;L p.>ntu:< c 
ra.ctos divm·so.~, lt· ; lta:{o~ l) l"ll 11111 totlo. 

E.~.;e l'amo tlo Congro.;.-:o N1~e:ional Ji~r. 11 
justic<L do melltoml' o~ vc. :ci ;:w.:tos elos em
prego.tlo~ tcdmico:; não conte iftJll;~Jo~ no.; 
Mtgmentos du p~sSt)Ltl ütt •llt'CCtol'lct. 

H.ewl n~u crear o q utUll'O o:pcr<~l'io oJl'e
c~ivo, par ti a. ga.rant ia t.lu operariado e priu
mpa.lmonte s:>bre o gl\Sto di.;;cl'icionario de
verba. englol>:1dtl. 
_Po:<to em execução, nos nnnos ~egttintes 

na.o Jol prl1ticada :~ consigna.\'li.O JWOpl'itL de 
cada, :pesgo ~J.l, f<lzeildo~o no emhtHo o 1'1Ie· 
souro pctra o m~'Ca.nismo dos tra.lmll10s. 

Oflicinas-.:. Pa.rte Ctlpit<tl da. reformt~ te-
clmica.. · 

O esttxdo comparativo entre orçamentos, 
o~ c<?nfrontos de ser viços, t>S disposições de 
dtr<ntos .. e ga.rantia.s, além ue informações 
praticas, tudo cooperou paro. o resultado 

Voi.TU 

Esta. dissertaç:ã.o vem prova.r que nos csta.
'belcoimentus espcci::ws etluca-se e fórm<t-se u 
pessoal. 

Rep1t;'tição <le 1• ordem, tew igw_thucnte 
um a.lmoxaritàdo . impol'tcmte; funcç~o ex
ercida. pel o escrupuloso Sr. ~1acha.do Viann:\. 

A vn.st[~ zona do etliftcio está a.ffecto. a uma 
pol'ta.rin de s<lria respousabili<lmlc, a ca.rgo 
do funccionario Lrdio Ba.!'lJO:;a o seus ttu~i-
liare; . · 

Agroda.-l\OS a menção rMpci\ave! do fnnc
cionalismo actwd. 

A l)roposicão não podin. deixn.r tlc ~ee <tlll· 
plbua <co Th~~s:..uro o Tribnnal <lo CunüLs nos 
Cc\l'gos rel<~tivos . 

Seria t•eor1:mulwt;fi.:.t w11ka. ~·;dos u.; "[Jrin
ciDios COiiScr-var a par te t},;c:;.tlizl\dol·a 0111 
c.:itegoria iMm:ior ;( ju.·i~diccivoa.ua. . 

A moditl11, (jl\U.n t.o aos 1• ' cSOL'Ípl.m·:u·ios 
cscrivfles de . ::;ecç.lius, segut:t n 1nn. erea
ç:ilO nova .. túl"pi.a.vcl c ncc:ess;1rllt M s m•vi•:o , 
sem lt<wcr ;mgmcnLo uu nulUero <LG~ mos
mos escdptnl•n.t·ios . 

A cl:t..~~iflcaçá:.> G ntm~ ju.Ll(·~. e IE':1il. con
Yeniencitt do ~c:l·v iço. 

~a. Ca.sa. da ~Iouda , onde so fJilcJI'tL :l J'~{)l"
~núüz;~.~~ü.o. .-se d1i. :t cJ t\:~:·d.Jl ca:)io nu n11.wica 
dessa. c la~sc . 

O pm,inctu :1ào í.iH~ tlil'olto~ adquiritlo,;. 

1'.~1i1iJi'tlfJH::'tn: it '(:/t-í,.icos. - .. -\h'in do -;,Kmto (le 
vlsi;;1 do flsa•;i •" · v(:cot'i'C l)U<l t. Tl!'O.Í :.!Otn r e
y.:Lr::. :.t !::um:t. "lc I :;0:3~{~\!iX:!. n !lu p:u·;..t. pet·iodo 
,:\J:.:t al·io t· o Hli't .~t·;t. i:lcU t:; ti.· ~ hun:..n·~n~i~J!'i ttr-;
Sl s enlprc;.ra.toõS . 

: . · .:~::. cla;.::Jí) CüHC01'1'0t\ t 0!\1 \"ü.L'ia.S \'CJ:1 J~~8 
pa. l'i.t ; ~. l'Ol'o l'fll.i~ 1 1l:~ eÁttinc<,<~.o do luga.t~u~ ~ 

:-.ic~ CiÜC;!Ol'i:< Sl.lpCl'ÍOl' L·~i.:lo OS !:I!Cl'C~ . l\0-
mn;tdos 1l01' clncr·•:tli, IHti'Cii!lt• :L íbnça ]>Jl'a 
as ·u!lic:inas tlo litl!t•ico do -!letal. 

Fw.cçõo,: do C<>l'l'espontloocia com o tlit•e
t~í.ur. 

O projoct.o t r illnt;!. aos Ci\l])l'C~p1uos techui· 
co~ :.t lix:;,;i'io do ~O LtS v"nc imer\1;os e numero 
elo ]JCilaoal, no •ltml se conta.m antig<>~ artiiitas 
nacion~e~. colll ú o chefe 1l:L g i'IlV Lll'~l Pr a.n-
cisco Gaeuei.t•o, cmel'it:; gr(WlldOl', HilariãG 
TeiX!)ira., notl\Vcl t.lesenhista . 

A classifica.dio do desenhista. •i indispeoso.
vele ecouomlc:~, pelo emp1·cgo excJ.u.~~vo a 
que ~e de ilica.J·:~ neose misto1·. o que·nao se 
dal'ia tenrlo -tambem ftmcQi"/Cs <lhigcntll.~. F i
gul'a cu tt'C o J.lOSSOl1l o ioga. r de « li'tl b-chelfl do 
laboratorio chimico», sotn du.r a. esse dopar
tttmento de ser·vic:os categoria. superioi' ás 
demais ofllcina.s . 

A proposição faz competir-lhe a. direcção 
dos estudos i lteoricos dos :praticantes cuja. 
crasso é rcstiluida. ao quadro • . 

A classifica.çã.o do gravador xilogra.Dho tem 
avt\utagem desse traba,lho ltrtistico. 
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teliz de proveítosa.orgttni~a.ç.ão, submettida. 
ao julgmueuto da illu~;tre Commis~ão üe Fi
no.nçrts. 

A r·efor'lll"· nlio. coJitém ex:cessos, lintibdas 
são 11s crca.ções teehnicas, não aprcwllt<\ a.tl
gmtllltu de sa!arios nas class~s de opcrarío.; 
e serventes : prev;tleceu. pois, o caracteri~
tJcu do reorga.uizaçiío imli:;pensa vel. 

As oJiicin<~os 'da Casa da..Mocd<t se uenomí
.ta'u : b1JOr;ttorio chünico an&i~to úe ens.c1.io, 
fundição, l<tnünaçã.o c cunlmgem, ma.chi
tlas, grM·nr.:ts, cstamJl:tt•iae xilographia. 

As primeít•as pertencem ao regulamente 
de lB74, n. ultima. foi creada na adminis
tra~·ito dü cx-tlirector Dr. En11es de Scuza. 

A estas omciuas o orç<m1cuto f<tz seguir 
a secção chamada. d1~ rcpm·o,. 

A prcscnto exposição ucve se referil· a 
essas oillciua~ ~3pal•ad[l.niOJltc, tanto quanto 

.. JlOsRÍ vel com o~ <litdos colhidos. 

Laborato;·io chimieo-Desde a. fundação llu 
cstalJelecimeuto, o laboratorio 1\Ji sempre 
consillcr<~do, não só por 8er constitnid:"J po1· 
pessoal de os)lecia!id<tllc ecicntific[l., como 
tamhem pol'ljllfl o chel'rl clossa. depemlenGia 
,'te trabal11o, !ormando uma.cspede de secção 
da dtrectorii\, era o sub.~tituto do ilircctor 
interinamcn te. 

Sea funccionalismo )XIt'tla. ela apreuuizu
gum e chcg<W<" por ostndo~ a tu ás catego
ri;ls ,,upcriorcs ; exbtía pura. esse ti rn a 
classu <los pr;t ti cantos. 

A iniciatívt\ de IDU2, strpp!'Íillillllü l<Jg<tl·c,;, 
l'Ctirou e.~sc pe•1 neno pe~~oa! do • pmdJ•o, t!<Ji. 
xan(lo-o como snpplemonl.tn', tl oxtin:,(uir-~e 
pelas vagas. 

O nctutt! J.lrojccto 1·cstit1tu os pt·<l.ticv.tlt[)s, 
exigindo o estudo tl•oot·ico, no mesmu ·~unsi
gmtclo tt cargo du Sttb-cholt:. 

l!aili so vorillcrt. jtt o intero:;8e tlc~l.<t }Wu
posic•ilo soh1•o o sor1·k:o pttbllco. ll>~ consti
tuicito du po~so:tl lHtbilita.<lo, na distribuição 
o ,.,ous dircitps. · 

O lab·JI'a.torio é db·igülo polo chofo Pttdua. 
de Cu.stro, 

J"u,.,d~rao-lmpot•t(lllto oflici na cni dttLlosa.
mento tratad<L pela dil·ectol'ia., 

E' conhecido. n, conclusií.o de SUltS olwa.~. o. 
.renova~~ão do 8eus ;~ppurelhus. 

Os l)roprios tr<tnsounws <tPl'cciam ~m\ alta 
c1tamsn(\, lovantttda de mod.o que ~ll preJlde 
.a todos os fornos. 

Na face uo sobra.uo foi disposta utu:t vi~
tosa pla.ca.,commemol'il!ldo ess~t constt•ucção, 
na qual t1•aballta1'am muitas operarias lht 
Crum Mootlu. 

Em WO~ não !oi dotada com seus ope~·aríos 
especia.es. 

O qrojecto de 1\105 os classifica na revis.áo 
do qadt·eo. 

E' ilil'igida. pelo chuf'e Em.:l~io Costa, tendo 
arJtigas proJlssionucs, · 

LailtÍtlilçao e Cttithagcm-E:;ga grarJdC orn
CintL, situada na }la.I'W centl'al llo ellíficio, 
cotno llistíncçiio, cstci ;~ctltalnwntc inteira
mente melhomda, 

EnctHltl•ad;t l'epleia tltJ m3.chinu.s imp1'e* 
taveis, pôde-se dizer-, foi. ~mtcttda lueea.nictt'
mcntc. 

Naquelles logn.r('~ Ol'gucram-sc apparclho,; 
modemos, vindo.~ dt~ lo;uropa. 

Vasta, limpa, tta.nspir:mdú a vida no pru 
prio la.bOt', quando aprecialla. pelos proxünof' 
visitilntcs, ve:rã.o alü assigmtlado o nom0 du 
ltctivo DI'. Pedl'O Lni1.. 

Po1· uma aua.lysc do.~ pa.s~<tuos orçamcatoo: 
se verificam di ver~ os cúr ~co rc,luziutto seu 
pessoal, ficando com lll'Gfi~sium\cs eorta.mcn
t.e insuillcicntcs pa1·a o iithrico em larg<L 
CSC<Llll. 

O IJI'ojeeto pl'atít:LmO!lte reverto >cu nu
mcl·at'io ao anteriot· o tlispuc os cperat•ios 
espcciacs, sondo 1un :nnilial', 

A al!ti;;a organizttçlto mnrca.Y(L um chefe 
c tlol\S njudantes; ultiinameme e;tes foram 
l·oduzldos a um . 

Bast;wi a.1·ecortl<u· os pet•iodos de todo o tru
lmlltotlu. ollicina., ennll<\llllo nick.l11, Jll'u.ttt c 
ouro, delm.ixo de sêrh1 JHO\'ÜneJltaç;lu, :p<tm 
justitictw a. l'<Lzã.o du. ])!'imii<iv,•·disposi\'~o. 

Tinh:tuJ iguctlmcntc n.s outr;ts ofltciua> 
tlous ;tjudanttl.~; j;i. o lngül;ulor OOJlsidcr;w<\ 
<t Cit8t! tla )louda. uma rep;t.rti~ã•J depentlcnte 
tl~~ tntiÍOl' fisccüiznt ào e ;:elo, 

A lcmtia<~çfLo ü dll'igitli.L :r.w!o cheíll Sa.mptüo 
Gniml\l'iies, tontlo :JD c\Hltos de tmhu1ho. 

Con!t\ opilrf\l•io:; d(! longu sel'viço, como 
Petl1•o C:mlillo, com :·:0 nnuos üc c,l,sa ; pro
ll&sionao~ trttqucj<Hlu~ n:\ mu1ha.gem, como 
Bot•gos de Al•au,jo; .11<1 bitoln, N;1pole1io Pa.llhl, 
o outros tr,LballH!tlm•cs ltlontlftca<los com 
oxtraot•cliuu.ria. cledícação ;~ sm~ macllín1~. 
como .Joil.o Rosas; a.poza.J• drt idade maio~·, 
Firmino Villela, um ü].Jera.rio })l'epara.do. 

Sa be~~e que o pussoal da;·Cas<t da Moeda. nos 
ultimos telllpos,semm1!.1l nliwturar ;tra.ba·illou 
ün·tem~nte mts ob!'as e melhoramentos de
vido,; ao dircctor, doshtca.ntlo-s~ mttitos como 
o ~1m·u.rio Olegario, po1·tenccuto tL fun
diçao. 

TCJdO$ esses ca.;;os tta.zom valor, :porque u 
merecimento (le um pcssatl! dovc pestu• 

.1mr<' o fim do nma refot•ma, 

. MC1chinas - Quu,nt,o lll~tior for o uo;,;onvol
vhnento da rept~rt\çiLll, suas novas dopeu
dencia.~ artísticas, tt\nto mn,ior ser(b o S<l~
vlço du. offl.c1nu.. 
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O pL'üjecto, rovc!ldo o quadl'O, c!a~siflcou 
o~ operarias especaae>, tendo Clll v1st.a. tam
bem a. habilitaçãú no !lcscnho mecanico. 

Discrilllinon o pessoal annexo, fawndo 
·parte do mcsrnil quadro. 

A officlm. 1\ 1lirigid<t pl\lo chefe Ponciano 
ele C11rvalho, te~ilo antigos opcl'arios, que 
vieram desde n. ;~prendizagem. 

Em CJ.U:tlquce que seja o estabelecimento, 
a. clectrieidadc desenvolve poclcr03o contin
geuw no sm·viço pulJlko ; mL Cas~ úu. l\Ioedil, 
sob a dü·ccç.io ha.bil tlo artista. Silvcl'io 
Ca.sta,gnon, estemlc-se até ao pt'OJll'io SenR(lo, 
rannfica-se em tod<t <I repartição. 

Gnw•~1·a-A oflicina do gravUl'<l, de menor 
pessoc1l. tem a, importanoia t.lo seu ~crviço 
artístico. 

O projecto não consignou augmonto nas 
dia.ri<ts das cru.sses dos aJH'cnrliY.es c opo
~~:.!..l~íos, regularizou os pllucos o:p!.·r~n·ios r~.":l .. 
pcciel.c8. 

o projccto n;~. revisão do quadro classi
Jka. o operaria 68pccialistel. do engeuho de 
medalhas. 

O dircctor d;t ;\foocla, lntot•css<t(lO pela 
·arte, adquiriu mais 1Wl destes· macl1inismo~, 
montando-o p:!l'feit;tmcnte, f<tcilit;tudo a 
Ul' gencia rlessn> tJ·n bn.lllos. 

Dirige a officina com seus gr:waÜOl'Os c 
babeis opet'<ll'ios o antigo art.isüt nacion<tl 
.chefe Fra1tcisco C<wneiro .. 

E.<tmnp<•>·ia-E,ta. otricit1[1., onclo si1o est.:cn\ 
pa•los os alto; ntlores, tem mui ta re.;p ms~
bili<hde. 

O pt•ojecto exprc>s<• o Ol)"rario espcei•t 
.li~ta.. 

Cout<\ a. cst~mp~wh~ <~ntigos proli.· siona<l~>. 
lo;' dirigida. com o maior wlo pulo chel'c 

,\mcrico l~on\~~-

Xilo[IJ'aP•ia- Ha v e nela o GoYorno tl'ttnsfc
l'tdo da fmprPJlSU. ~i\eiUJml toJo O tmllall!O 
da impressão de sollo$ dos impoHtos dp con
.>~umo, snbiu ilo importmcin, n rcspon~<.dJi!i
dtlclC esta gruntlo o rn oinl!.. 

S<'.ll PCWltÜi\ ttpplicado noo varüwei~ ~Cl' 
viços. Vê-sCl •[llC a dil·cctol'ÍiL il. tem o~ton
dido, a;ppa.t·elha.llÜO•lt C'IUYOilil'lltCJllCillt~, 

O pl'qj octo bem o bscrva it I'C.>pOLbttlJ!l id<Lu o 
aüministmtiva, consignando o ajUt!ttntc, elas 
stflc~~mlo em ~oguüli!. o gm v<tdm·-xllograplw 

Dispondo da optwa1•ios o8pceittes, o til', Mi 
n_ist~·o ua l?a.zemla. douto11-a ·col!l otltl'O o,:pe 
mabsta. 

l~' üh•igida p~lo chef'o Hil:LI·itio Teixcil•a, 
contando opm-a,t•ios hu.bilitudos. 

Rc)la.,·o~- O pl·ojccto, em vi~l:tt tlos trtl
b~lhos ioitos na. c<~.sa., deixolt a. a.utigJ. tlr:~igmi

·<:ao e passot\"- Construcoão, l'op:u·os, etc. 
Conserva, u l'cspcctivtt verba, paré mos

tatue na ta.hnlla compotonto o cue:J.I'l'C"ado 
da soc'i·ii.o, com w:.t ctLtegoria. o 

Suguom-se a~ divm·sas >ccouos de clcctri
ciur~tlo, canstrucção e repa.I'Os, CJ.UC j li, Joi 
l"Clbl'id::t, fundit;oão u.rtistíctl, do onde tem 
~ahLtto t~tll~alttos importantes, go !vano. i;in
. t<LS, liomuen•o mechanico, todas pro'ieitoStiS 
contando prolilisíonacs antigos. ' 

Determinou o pr:ssoal nomeado }Jelo tli
rcctor, com suas garantia~ e honorar-ios. 

A jn•oposição ni1o agg1·avon, pni>, o; coft'GJ 
publicos. 

Os servi~.os aceessol'ios da thosouraria, · 
almoxtwitb.rlo, eocç:ã.o fiscel.l dos sollos. cs
tamp;tria, ~ilographit~. bem como o cm·po do 
s0.rvcnt\ls, representam uma coordenação 
tcclmica. em stm fôrma cliscl"imino.t.ivt~. 

Serviços que são exccut<J,dos com o maim' 
mctlw<lu, t·nstn.nllo refm·il-o.'l, twganiz<~.l-os 
em Ol'ilcm explicito. de tabell<t ot•çamentu.ri:t 
em qua.t.lro eJI'ect:vo, c ttssim scuüo a limi
tttl'i'lo cconomic:t <lo pe;;goal. 

A proposiçfio, sc1n nece;;sitl::ctlc <le vm•ba.~, 
conecJc <J.OS oper<Ot·ios c servcntu.~ do qtmdro 
o direito de }J'Jreebcr o salario do~ rlüLs fe
l'iaclos n l\cionac3, sob " condi~'áo (l ~ assidni
•lad.c. 

Si •>S opcrtu•ios do.~ ar~cnacd, lm)ll'cnstl N,,_ 
cional c omros go~a111, 1le~,lo !:mito, t.los f",. 
v~orc:3 d:1 gra~tiliea4_~àu o:di•aurdiJl;\l"iu., porque 
nl'iu possuii-os osso~ htborio~u~ m;muf<i.ctm·a· 
dores "''$ valot'es do l';st<J.üo '? 

0Jgitou o J.n·qjoetu 0111 tl:.~L' it.cs a11tigus opc .. 
l'aL'i•j~ as gal.'aniJi:~~ c~r.;~vcis llu rc;4ulun1citt1:-t 
de,~ Arsomtc~ •lo :llal•inlJ<t. 

A iuicitttiva Cll\lU.L'UU, ptJi~. o lhnccionu.l.ls
mo ll SCl'Yir;ciS 1Jl'Ofi~~ÍOIHLC.~. 

Mut.lidM as,<illl olovam o opunn'io, du q tm! 
o Cungre~~·o u Goveruo ufto IIC.~t.:ur~mi. 

To r e l':.tzão :t illnstt•;tila (;,.;I'[:J <i•: .,:Vfl tidw:, 
cunsi~IHI.nrlu sympathic<L a rol'<.n'lll ü. tcc:luJiet1. 
lJos~n mo•lo, o pt•ojocto apL•o,;rm~~.-~c Hub a~
pcoto 1 isongciro. 

Vcrl,as-1I:Ltm•i<L especial-A illVC8tígaôin 
com}lotonto lia l'C:spoít:w•~l Commi~são Jc Fi
nan\,<as d<Ll'tL log<tl' á j usti<;a do !'I!U uoutu pu
l'Ccer. 

Importa em 147:200:~ a. YOl'lnl thl p1·imelm 
tt~bclla, actm1lmentc em 108:000$000. 

O eniprcgo •lo 39 :200:\i, com o Jim de fixar, 
em to r mos, eomplctu. org:~.niy,ar;fio C li tegm·ic<l 
du pc~soal t~.t.lmi.uístru.tivu, de cxwto fnneci.o
rml!smo rle l'awn da, segundo :1 fo1·ça tlcs tr;1 
lJ<J.!ho.~ e altas responsabilída.de;; desse est;t
bulccimcmto, oxprcsst~ uma cil'ra uc appli~ 
ca~1io cconomíca . 

};' h-so que u illustre dírccior <las rendtts 
publicas bem patenteou. .. 
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Na segunda tabclla o1l"el'Gce-.,c a verba do 
pe;;;;oa.l de empregado:> ü:clln!co:i, devicl<'
mentc dcstacCLúa. 

São estas as vel·ln1s dos q ut'dl'Os cffe.ctlvcs 
das officina.s : 

La.boratorio cltimico .. _. __ ..• .• 
J~unuiçiío .............. _ ...... . 
Lamina')<"ío c cuniHlgem. _ .. .••• 
Machin<~>-. _ .. _. __ . ... __ ____ . _ 
Gravm·a ............. _ . ...... . 
Esta.mpari<L __ . __ ___ ........ _. 
Xilograp lli" - _ .. _ ..... ____ .... . 
Construcç:ii.o, r epa.ros, ues:;oal 

subalier11o . • _ ..... . . _ : . . _ .. . 

\):000$000 
i9: 5:30~000 
(i4: 4!)0$000 
~S:~U0$000 
31 :0~$000 
4G :800i>OOO 
74:suo$ouo 
~8 :500$000 

Con.>titucm v erbas <h• r eorganização . 
Contém a. tahnUa (d) :.t. v er iK\ de 17:440,i;OJO 

do pe.'580tll cnctu'l·cg<Ulo das secçõe.; (1l'tisticas 
e outrvs s.erviçvs. 

A cla.s.>ific!lçiío dos tr ah<1. lhos , detlonünalos 
sel'viço,.; (l.CCe&;Ot·io~, lixa a vel'l.l<Hlcl ll l :4!AJ ;' -

As diversas co~l><i;;nacõr.s em l'nht•:ir~"Ls rE· ... 
para a íollw. du qu:odro oll'octiro n. Yet·x~ 
tot:~l •le 5S2:800.íiOOO . 

Esse re,t:Wotl.o.uti.l ü :t tramportaçfio :.1c 
serviç.:J~ rl:.:. follu. !lo consumo p;u·:~ u qu:.trl:·o 
oper:u·io eH'ootivo. 

Moclid.a de Ol'tlcm snpol'iur, pct·lci.bmcn !e 
eeonomic<>, ;;dfrcr;i, a. <iot itla a11 :'.l~·,.: c li:1 lron
l'ad:\ Comml:s'iio. 

Q1!;11\d . .- "l·.•::: i ~latl;'r e reua us i: llo .. sj;,.s <io 
consnn1o, lH:LrCOtt ~ t Llõ.J .. YCr"h~ (tlg-lo l.,~Hla., 
ft•a.ncamení;:~ n ;r;nciow. n.io qltC, ~<i tlcpoi~ de 
a.onos rlc ~ll[L pra'ticcl, sé <h1·:nm :;s 1·c .pocLi
Vó.LS snh-ui l'isiic,;_ 

W chc::atlu o poriotlo de ~' iLCXCCIL~ão mi Ca."<L 
tia \ fouda, p~lo tr<~llSp<il'tC q llti.~Í Ub:<OlUtO r lu 
pessoal rlo <litu cuusnmo p:u·;~ o '! ua,<lro, rlci
x:wdo o pl'ojccto o poq•wuo I'O~It> do p•·~so:..L 
p;,ra uma. !ol ha de:lomi n.ul.<1- Sll llplr:mc~ r
t;n· rlo consumo. 

Ei -: dcmnustr:.ull~ 11 oleva.r,:iLo da veJ-:1:• ri u..~ 
11it :ls ulflcin<t~ em 5~2: 1'00.-:00U, lncl:ti<lus :klli 
os dem:•i" ~m·,·içri.; do quu.d t·o gmal. 

Cm~cltHao- O Pl'Ojccto r;~hl, port.anto, cum 
S!lUS rumlamcntos, cJltl•oguc ti ])l'Ovect<1 Com
m issõ.u d.:~ eam:1ra. 

Offel'()c,!-nos a con vícÇ<lio tlu r!Lte não po
dem ha.vm· ombo.t•aços pa.r:L d<: x:ar de ser 
eifectltacla, no mu.ndato presídl311ei:ü <lo lllus
irado oid:tdão fJr. Francisco de Pa.uhí Ro
drigues Alves, tã.o importante L'COL'g1l.nização, 
uma vo~ pa.rtitlo do govei·no de S. Ex. o mo
vin:-:Jato iuicia.l de 1903. 

sob a. solicitude do honr<\do Sr . Ministr·o b1;. 
Leoyuhlo Bulhões, encontro-me satis feito 
nessa tarcü.1, cuja collitboraç.ão levei á pro
ximidade or•ç.<~.men ta.ria. 

Fim :principal: a. pugm> de consirlAJ'Il.vel 
trabalho. urn funccionu.lismo e o:pera.tiado 
felizes em seus honestos labores_ 

Qtmndo essa podcl'OS<t tonto de rendas, 
quandu <1 Gü.Sa da Moedc\ do !Uo de Janeiro 
~modelü entre suas congenet•es, tiver al
c;).UÇa.do seu va.sto alargamento, sua. pro::;pe
ridadc m<\Xim<l, pa.1•a onde a g nia. uma. ad.mi
uistra.çfw provecta,hourando a arte e a Nação, 
quandu o progra.mma tina.nceiro da. ci r
cnla.çã.o mctallica tiver adquirido }ll'Opor
ç.ões S U per iOl'CS, llit-S fut. 1'i\S gesta.çüe;; do 
pa.il., terá. sido julg-<~do como fac tor dis
tincto rl es.~1 pujan te construcção o Con
g~·es~.; Naciomoll> ligado ao Govern~-

i·; assim se bemdirú. a Ropublica propu
gna.dor<t do tl•J.balho _ 

fia l.il, fia.:-~ ses . .;õos, !i ile novenlh,.•o d ~~ Hl05. 
- Co)•;-éa Dt:tra. 

<) Sr. .r.\.aa~usrto cl.e ~r~.~.scon
ceHos - S!'. Presi<lente, pe•.li <L P<Lhwu. 
para remotter :i Mesa um pr·ojecto ·!'e!a tivo 
aos teleg-r:qJitl~t<,,; da Jo:str:1dtL de Ferro Cell
tr·al rlo 111':1;-;iJ. 

O St·. GJcR)lANO liAl<SLOCJu .:t: tht nm apart e. 
() i: H. At:GU><To T>E VA~cu~;c~t.Lo.~-0 :pro

;jod.o não :.uid;o sLnplesmcnt.c uo <;ugrnento 
de vencimento, c:omo diz o nolJre DeputtLdo : 
lt,ru hem tru.ta ili~ ~1m clõl.<s.~ificcLçiio '~ $Cl' dada 
;l<!_Uell r..s runccion:r,r ios, c úoper,) rrue a Ca.
lll:t :·u. o tomaril. na. t!cvid<1 Cvl.Jsillei'"çiio. 

Fica sollre u. mes;1, até ulterior tlelibera.-
c.rio, o scgtüato 

l 'lWJEC'l'O 

O Cougrcsw !.'htcíona.l decreta : 
,\rt. l. ,, o.~ tolu~m~)lhistas da. ]::i;h·a.lla. de 

Fert·o · Central do Urazil serão assim clu.ssi
flcailos e . percebel'ã.o os seguintes. venci-
mento.~ : · 

'relBgrapltista..;;, encal'l'e,ijados (Esta,ções os
peeia.cs) a. 4:800$ ; W tol egt•aphlstas de 
1n classe a ,t:200$ ; 40 J(, 2~ clil.SSJ a. :~ :600$; 
140 de :p classe u. 2: G40$; 49 do 4• clll.sse a 
l:S00$000. 

Paragraplw uni()o. Os eueu.rroga.tlos serão 
til•ados dos telegtaphistas de l" elassCJ. 

Art. 2. o Rcvog:~das us disposiçües em con
trar•lo. Heprestmta.nte do Dístt•ícto Fedet•al, no de

ve•• ele concorrer com r;ervíços de íncontcs-
tavcis melhoramentos, animado pelo inter- S:tla. d.a!l sessões, G rle novembro do l!l05. 
esse unico de ver progredir esse nota.vel ~Augúltc de Vasccncetlo•.-Bu~Mes Jfarcial. 
estabelecimento do Ministerio da Fa.zonda,--81! Freire, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2710512015 13:08+ Pág ina 16 de 38 

SESSÃO EM 6 DB NOVEMBRO DE HJ05 109 

Comparecem mais ·os Srs. Aurdio A!llo
rim, .Jorge deMoraes,Passoo i't·lira.nd<',Hosa.n
na.h rle OUveira, Artlmr Lemos, Imlio do 
lh'azil,Urbi1no Santos, Dnnshee de Abranches. 
J'IJti7.io de Abreu, Bl.lzcrril Fontonelle. Tho
maz Co.v;.\lmtnti, Francisco Sú, Fredorü~·~ 
Borges, .Joíí.o Lopes, Eloy drl SOJIZ<t, Alhorto 
Mar!lnhão, Paula. ~ SHva, Abdon ?>Illanez, 
'J;eixaira ile Sá., Affonso (',osta., Celso rie Souz t , 
ilíedeiros ti Albuquerque, Pel'eir<O de Lym, 
.João Vieira, Esmera.l<lino Bandeira., Rodri
i(HCS IJoria, Jovini!lno de Ca.rvallw, i'foiv;t, 
Px·isco P•traiso, Folix Gaspar. Vorgne ilo 
Abt•cu, Augusto do Freitas, TolcJltiJw dos 
:C::mtos, }!;wcolino 1\for;J'a, G;J,liJ.ino J.r,ret.o, 
Heredi:J. rle S~\,Rulhões Ma~·cü1l, Oscar Godoy, 
S;~ Freire, Erico Goelho,Cnrvcllo Cctvalc;J.nt', 
P a ulíno lle Souza, Franeisco Veiga, va·ü~to 
Mclscarenha.s, EstcYam .Lobo, Ribeiro .run
qucint, .\stolpiw nutr<t, David Campista, 
!l.nthero Hot!llho, João Lniz Alves. Adal
berto Ferraz. La.mounior Godofredo. Calo:!c
l'US, Car•vn.lllo Britto, Olyntho Ribcit•o, P:t
dua Rozenilo, Galeão Carva.lh•ll, l?ra.nc\sco 
Romeiro, Rebouças de Ca.l'l'alho, CiLwliclo 
Rodrigues, I-Iermenegildo de Moraes, Lin
dolp!Jo Serra, 8llseu Guil h.erme, Suares dos 
Santos, Angelo Pinheiro, Riva(\a.via Corrêu. 
e Victor ino Monteiro. 

Deixam de compa.recer com cll.us:t p<uti
cipa.rh os Srs. l~nêa.s M<trtins, Ra! númdo 
Nery, Rogerio de Miru.nda, .rv~é Eusebio. 
Chri~tino Cruz, Arlin.do Ko!!ueir:1. Pereira. 
Heis, Trindade,Simeã.o Le<tl, José ::VIa.rcellino, 
Malaquias Gon,;alves, Moreira Alveil, .1-:st:.cio 
Coimbra, Peuro Pei"nambuco, An"elo Neto, 
Felisbello Freire, Domingos Uuimariies, Leo
vígildo Filgueira;;, Ca;tro ReheHo, Bulcão 
Vianna., Leit!l lUbelro, Beliwtrio de Souza, 
Silva. Castro, Bezamat, Alfredo Backer, Hen
riq11e Borgos, João Luiz, Ponido Filho, P~·an
cisco Be~·n;trdino, Bernarrlo rlc Frtria, Henri
CJUC Salle;, Carlo:; ottoni, Manoel Pili.!!COcio. 
Noglleira, LintlOl].>ho Cu.etano, Ro1lolpho [>:li.~ 
xão, JcHuino .QJ,rdoso,Valois üe Gastro, Ar·nol
pho Azevedo, Eloy C h a vcs, Lnit;c de S01mt, 
Alvaro de CarvaHto, Azevedo M<WiJUCS, lto
J[olpho :1vliran(la, Joaq11im TcixGi J'a BJ.·:m;li~••, 
Beruarrlo 1\ni:oni.o, Abdon B:•pbbtu., C:;.ssiano 
do N;tsclmonto c Alft·edo Varda. 

_E. ~em c~JlSa. o.~ Srs. Antonio Bu.Rtns,. Dí:L8 
Vten•n, Jorw Ga..vo.;o, Vírgili•J BrigiúiJ,!•:dtta.r•do 
Sturlurt, 'l'o,;ta., Eduardo ltatnos, Moreira. 
Gomes, .ros6 Mon,jaruim, lrlnet~ Maehad.o 
Nelson !lo V;~,c;conccllo~, Amcrico de Albu
querque •. JuHo Santo;, I•'ranci~co Botelho 
CarniJ.LJ SrJ:1res Fílho, B;~bino HarrusrJ.Camill~ 
Pri1f.o~, Hcl'IIUI'UO do Cí11TI]lO:;, Cos1;;1 .IUIJÍOJ.' 
Arn;~~·;~f. C.ícs:w, .Ju;'ú Lobo, Aquino LWJoiro: 
BtlncdtckJ de .Souza., .Junvcnal MíH(,p c lJiogrJ 
Fortttoa. . 

ORDE:vi DO DL\.. 

E' a . .J uluncia.'ia a co ntluuaç'ft.o (la. <-liS(;tn;sã.fl 
unic<'t d o Jiarecer n. H\7 A, rle 1905. wltr,; <.LS 
cmcn•hs o1Iorecidas mL 2• clisctL:sio do m•o
jeDto 1L H)7 ~ deste anno, m•ç.a11.;to ~~ UcL:êit:L. 
Gm·a.l d_a Republiea. :):~r a. o e:xel'Cício.-ÜH 1~)06~ 

O :'c~ r. Presidente- Tc:n :\ P<Ll<t
vm o Sr. Brlcio Fíllto. (Pa•.<sa.) ;i~.o est(L 
prc>ento. 

Tern t~ ~~alaHa o Sr. Bar bas.:. Lim:1. 

:o S:r .. $-3Dr1 .. 7í..~osa Li.n'l.a. ~ ~:~t~. PPC· 
silirmto. a.iuda. Ine Su(:LLU JJ(i!' ouvidJs ;t~; ;:ta.üt
vrai! clOilllBUtCS (jHC, OOUl gi'illldC Slll'Pl'C::\it, 
vi }H""ui"t:.t·ida.~ n·.!sta t1•i1Jttna J?Ol* :.ü:x:u.!m. 
•ttW nes;[t occasiftO m<1is ]J[I.l'Ocia um ol·at.lot• 
d;t <Jpposiç~ü, .to (1ue o emincnin reLLtot• 
du Orç:tL rnczno ü;.~ Iteccit;1. 

O talcn,o:!O Dl!putarlo pelo Cc:ar~i., :.1 q uc:n 
em bo<L hm·•~ !oi con1iaüi1 a TJtis>rw 1L; l'O· 
lat<w o m<lis importante dos m,sst::; orçm.
mento~, terminou o sen discurso co:n um11 
]JCI'<)ra.ç1io YerdadeiramenteseH.,acion;~! ; va
li:m e~to admir!Lvel trecho de· eloquencia 
)):~rl:.>meatrtl' por um verdadeiro rloln·e de 
fina.Jos 11os crellitos dr\ Re]JUblica., por um 
toque ti e :oli1t'mn. cle~tin"do a cmt.:;regar 
todos os patl'i,tn.,, os CJuaes tomv,ndo na. de
vit.bt con,i.der~lç•ão os comment:n·ios e :ts il·o
nias do iHnstre rehl,tor tla. Lleceit.1o nio po
uialn deixar 1le envid:w os ~en' mclilor·es es
forços 1JCLt'<L cor·trn· fundo, ·p,,r·•t. cm·cc:11' :1~ 
demasia.s rias ílespl.lz~ts t\:1 Uniao. 

Entretan to, Sr. Prcsiclonte, por um:t triste 
ironia dos ·rél.ctos ~ nesst~ n1e~~ntt l:ora. ;~~tnnn
ci:.Lv>~-~c rpto :\ com111íss1ío de (ll•c•tmclliu I'l>s· 
pnntlcr;L do wod.d o rni·üs r.;u:~gPstiv;' o o m~Lis 
cJ•)(j twntc ii•J appello que, :;u[) iL J'órnut de 
requerimento, em üznra :t seu l):Ltt•iotismo, 
1lDr occasif~,J rb díêc W;ir o Orc;<t:ncnto d:t 
f)espe~;c tlu •.Ji:d,tcrio du lal;t:with'. P;:cJcisa
mento JlO J'i!OlilOllli.:> CllliJ.UC YÍbl'o'WiUUOS sur
Jll'CSD~ e eJlf~ rtJlt;~dos :ws rweento., Jl\a·:culo., e 
clc;qncnt.o:;, ;dn ol'llr;i'i.o clo eminente relat.ol' 
,;u, :_t.ccoitl~, ;l,~ill~.111tl ~tva-:~o qnu.:t. Grnnnü;~1.u 
dn r.il'i::n:wnto !.l.ó;d,:.l.v<t Jc úa.r ~cu ;·,;to, seu 
:~s~.:outLneHto J:xrn·,•sw a. •ti:io pequemo na
mero rle cm()nuus que :wo l:t 111n vi 1m o tf!ta.r 
1la <'l·\~pcz:~ <lo i)rçamolltl) do Jnt.miur _ 

Tal IFL<~i. !'oi S 11 rJlltel;tíd:t á, DOSSé~ il);ll'IJCi.;~r,~u.O 
assn cúpli~ drJ orç"Lm cu to tla dcspcza l'ulier<Ll 
va.lüt .il~ pr•r Ltnw. ~rttndc c tomáo1u. mltcar,:a. 
n.u ~nnl.ídu 1le :.tlíccrç~l· o dvficí! c c<tva,r 
~inti<L m:tis fltndu o vau., que scpai'<J. o tot<Ll. 
do.~ rw~.:os l'CCUl'SUi; Ol'ÜÍO'tl•lo . .: tla, :<On1Hl:t 
i ll~cn,; :ti:a. J<lf.!IIW dosti!l;MJ:t u.o~ ~cr•vicos do~ 
g:~sti)S t'iJtlüriLU$, . . 

Tu.l q1t:tl. l'ol :;uhmcttí<l<J :L lw.,sa (11Jt·edac;(i.o 
I)S·;e Vl'<;!alflOIItO em já Ulllil U.lllll:\\'U tJ••-
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mendn. de~i a.ntlo-nos úo conselho salutar do 
hour;t.do ·s1·. Ministro da Fazenda o qua.l, 
segundo •i pul>!ico e liotor io, segundo ou
viram todos quantos assistira.m a. c~a ses
são da Cotnmissão de Orçamento, insistira 
junto ao Congr~:;so, junto a e>te ramo da 
Podel' Legis lativo para. qrto ltovcsscmos de 
proceder com a mais l'Ígorosa. economia, no 
tooa.nto ao dosenvolvimonto da despeza par; 
o proximo exercicio. 

Esse orçamento, entretanto, vciu, póde-se 
dize1·, qm~i · du~1licado. o c:~:a.ggct'O em su<~,s 
verbi1S exccileu a tudo quanto. so pude coa
sideral.' como calc:nlo ma,is O;{u.ggel'a.llo. 

Nessa. oeeasião julguei do meu dever a]J
p8llar pa.1•a. a Commíssão deOrcamento, re
cordar-lhe a exhorta.ção do honra.cto gcstvr da 
past;\ da. Fazentln e, solJ a. fórmu. do um l'e
querimeato, pedir-lhe quo fizesse uma. w
vlsão cuida,dosa. do Orç<unento do Interior, 
nfim do o co!loca.r dentro dos Hruitus in r· 
postos pela nossa. rocei ta. publica.. 
E~il() requerimento ficou sem razão do ser, 

:porqu ~ ,oneermtla a. di.;eussão do orçanwnto, 
houve (lu S!tbit• :.to conhecimento tla mesma 
Commissão o projecto, por forçn. de diSpo
sição regimental. 

Niio logrou seu intuito o meu requeri
mento, roconduz1m1o a.quru.te orçamento c:.o 
seio <la. Commissão; consegui, entretanto, 
o meu proposito, desde que o appello es
tava sutncientemoute formulado, para. que 
a honrada. Commissão de Orçamento pu
desse .a.s iim, solicitada pelll. mi.~ha obscum 
intervenção, rever• aqn•!llas verbas uma por 
uma, ver onde ora. possivel a.molda.r,cercear 
aparar, corta. r e reduzir a. sou; Umltes ru.
zoavels aquelles desponder11.J.os orçamento~ . 

Pvis bem : preoise~,nente na hora o n quo 
o honru.d.o r~lator da receita u.nnnnciav\\ 
que o tlcfiât ora- para. omprogal' a phr<J.So 
clas;ie:~ - pworoso, que so podorin. compu
tal-o em somma nunca inferivr a 40 mil 
contos, papol, nosso mesmo rnomenttl S:\
hiam os poucos Depuhdos que eatã.o so do· 
lichLva.ru com a p~lavra facunda do omi
donte l'clator du. l'cceiia, - .~abi 1m quo a 
Co:nmiosãt> de Orçamento aca.ba,va do dc
cretM· um a.ugmeuto ou polo menos de dar 
o .seu asseotim~ntv exp1·esso li. decrctaçíí.o do 
um a.ugmeuto do cerca do 1.0:)0 contos ou 
ponoo. monos de 1.000 contos a avolumar a 
cUra total do Orca monto do lnterior ... 

Assim, pois. St•. Presidente, fol'<mt p:~.
la.vra.s w vento ; escreveu na. a.roitL o hon
rado e outínentc t•elator da receita. A pro
).)l' ia. Commísaão, que 6 na.turahnente o nosso 
guia no exame do~ orçamentos, n<~ Oj)[Jor
tunitladc, .na conveniencia da decreta.ç;w de 
novo& lmp~stos e du. llxaçã.o ou a.utorir.a.c;-.ão 
do novas verbas do dcspoza., a. propri:~ C;Jm 
1nis.siio de Orçameuto por Cll8il. fót•mu -roiu" 

implicitamootc desautot•iz<ll" as pala.vra.:i do 
to.lentoso Deputado pelo Cca.rá . · 

Nesse ~·oto da. honra.da. Corumi!;São o qne 
se percebe, o que se enJtet·ga. é que a receita. 
d:~ de ;obra pa.1·a cobriJ• todu~ essas despezas; 
quo não ê chegado ainda o momento de pa
rat• !lll. carreil'a. vert iginosa em quo temos 
víodo até esta hom,, duplicando as r ubricas 
do Orça monto d<~ De>poza, <lllgmentanJo os 
ga. .tos, cr•ealldo novas fontes do díspeadios 
Jl!ll'll. a União; não é ehega.da ainda a hora 
pat'a m-.rcpia.r ca.rrcít•a; os resultados da. 
nossa arnJCil!lação são 1lntos; a s nossas reser
vns slio opulc:.ttas; não ha. (lUO rocci<tr do. 
no.;so crodi\1); tudo qn:tntn for necessario 
computar sob a. fórma de operações de cre
dito se fal'".l facilmente; lw. mrtito une pe
nhor;~,r; h <t muito que hypotneca.r; o-credor 
e~Lra.ugeiro tetn o ma.iot• prazer em despejar 
os seus milhõoo esterlinos uos cofre; do Tne
souro Bl:'a.zileiro; o nosso cr !dito é extravrdi
nario- se diz nas praças de Londr es, Bm·Jim. 
e Ncw York; não f:•ltam capitalí.;ta.s, j udeus 
ou outros, }louco impol'ta o noruc, que m1o 
o~tejam prornptos, a typo de ~)0, a. typo 
do 80, a typo do 70, a typ:> de 60 ; 
pouco importa. o typo, a ma.n!l:J.l· :pa.i•a, 
a.qui milhões sterlinos, a mandal' quatro 
milhões esterlinos para a· ·Municipaolidade 
do Districto ~'e,lct·a.l, t re: mllhlles sterllnos, 
pouco imf!Orta qiie outra.· munícipa.lida.de 
de ou tra. caJ>i1al e mais não rei quantos mi
l hõ :!s, pouco .importa que outro · Estado da. 
Federa.ção,-todos endos>ados J?.Clo credito 
formida.vel e Ül01;4'0ta.vel da Umão ·Federa.!, 
a. m ;\is opulenta da.s nações amer icanas, 
l'adada pa.l'a. d<~.r q uináo á. Grecia., t1. Turquia. 
e ao Egypto, c.:rta., como oltá.~ de su a.s ri
quezas inexluuriveis,(Jxistentos no no :so >Ub
;olo, existe.ttes nas ·nosss.s tloresta;, exis-· 
tMtos ua ca.pacida.de industrial dos bra.zi
loiros,-tudo isso bastaria. para cobrir es~. 
cm1Jre~~irnos, para. exonerar •JB nos.sos bens· 
dn.s nypotllecus quo oa a.ggra.va.m e p~tr[l. 
o,1portuua.monte r~zGr esquadrM ou exor~ 
cito quando porventura. se qqeira. reproduzir· 
n.~ bella. Guanabara a,; acenas tão suggo.>
tivas, tã.o elo11uent<H de ha, poucos dias, h& 
!> .11oo.; me~e!l. om Puerto cabello, na. Lago11. 
de Mu.ra.ou.ibo,nu. Ropubiica. do VGuezuela. .. , 
.Não uus faltarão, corn certeY.a, ODCI'gias pa
trloticas e reca:rsos fecundos baut•tdo; na. 
nosm, opuloncia. naba.bosca. para acudir a 
todos esses dis}leodio.~ .~em medida , e pJ>l'IL 
repslH1• o bretão, o anglo·saxonio, o norte
arncne&no, nw importa quo outL'o, quo nog 
ven!u <J.qui dlebr a.l t~i o nos impor um con.
l1·$1e \)elo reprcsentu.nte da nov:.L Cais$e bl·d
.::iHenne ! 

Por uma demasia. que a Camat•a mo pel'• 
doa.râ., a titulo de 03Cholio feito á. nota.vcl 
obru. do rola.tor da. ll.ccelta·, ~o mo um a.dmi·· 
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' niculo, en tendi, Sr. Presidente, oplJort unu.
mcnte ler, reler algun~as -pa.ginas dos a.u ~o
l'es mais modernos, ma.u; acatado.; em rcl<~A;•au 
f1~ fi.mmças dos pai?.es mais P1'0Rperos, lJJais 
~\iui1.ados e maisseusatos llo orhe civili ~.;tdo. 
J~shl cla ro que estou me rerer indo á. Tur· 
quh1, ao Egypto e .-~ Grecia.! _q~e &'ío as 
unic:.t-~ quo 1·ea.lruente, om CIVtllzaçli.o, so
~uudo o conceito moderno, podem pedir 
]noças ao e:ttraordina.rio pa.iz dos bmzis ... 

Ha. um escriptor, o. pena. é que se mitni
. !este pelas "colnmn:t~ (lO Jornal rio Commer·cio, 
envolvido sompre nu (l.nonymo, m~t.~ nem por 
isso menos judicioso e bem inlbrmado, ba. 
um escriptox·, dizia eu, que na. p1•imeira 
columna dclS 11 pedidos uo .Jornal da Comn.a>·
cio, vem, de h:t um n.nno ~• esta. pr.uto, re· 
unindo ci fra.s, .;;ommando-a.s c commenta.ndo 
•J tota.l a quo chegá mos em ma teria do em
prestlmos feitos. não só pela Un ião, sinão 
ÚJ.mbem pelor:: E.;ta.(los e pelos municípios, 
dest inados estes dotL~ ultimos, em r o;;-1•a, a. 
pesar em (li!initiv•~ sob1•c a rnP.-<nm União. 

Sr. Pr·esidcutc. a inter rogae.ão do jud i
cioso ar ticulista fica, naturalmente, som ou
~m resposta quo não seja <t de um de3dc- . 
nh0so soergun~ do homht·os por parte· ..tos 
optimista.s, quo 1'eputam simple~ c pobre 
Cassandra o autol' de ta.e.;; artig,JS. l~u, p o
rém, lembl'ei-mc do ver, nos documentos do 
caracter intermtciona l c d~ data mais 1'0- . 
Ctlntc o que havia a. respeito de outl'Os p ü
zos, qt~e se c:npeuh;~r;lm no slceple'-Chase 
0111 que <t!ldamos ompenh(l.do~. Uniao, ~:-star
tlos e ~runicipios desta Pn.tl'i!:\. ontr'ora tão
cuid~ilosa em ma teria. de Cl'eJito puhlicn . 

Quanto ao ~:gypto, vejamos o que diz o 
S1'. Alfl.•od .t.mncr, quefoidopois go'VOt'l t<tdor 
du, Colo,tia do Cal>o, por occasiã.o du Jutt~ 
gig t11lte 1c<\ trav~da ent ro as ltcpnblica.s sul
americanas e a fngl õl.torm. O Sr. Alrrod 
Milner, hoje lord Miluor, tendo s ido ~ub
$Ocret<trio d;ts finanças do Egypto, csel'~Velt, 
com o largo cabedal que lhe propOI'cionon 
c~ o:,pcricnci<~. uma. 0~1-.~ classica sobru n. 
Ingla.tet'r:~ no !•;gypto. Alti rcc~tpituli~ a. iüs
toria moderna do 1\gy]l~O, !itz t!llta l 'C,<enll<t· 
!ntclligcllte, .~ug-gcstlva . d<~~ Joucm"il~ lll'' ~ti
cadas pdo gomeno da.quelle p :üz, c nos .rwo
porciorta. t~l~un3 conceitos que, me pa.,eco, 
teem grande ca.blmcnto :i. oppor tun!dade ft
caocoira. do Br:uil. 

E~ c escl·iptor puhlicl~ tt.iud;t hoje 11111 Jmta
llifi.:;sinto a.rtigo, om <1uo nov(l.merüe appclb 
para o bom senso e vat·a o pa.tl'ioti~mo do 
Congresso Nacional, dizendo ctuc é tempo de 
:pal'ar no declive perigosíssimo em que nos 
despenhamos. ~;He somm<L OR empl'í1~timos já 
contrahidos e aq uelles que se estão aunun
ciando, como devendo lazer-se em prazo 
mais ou menos remoto; assegura-c o fll.z 
com razão, segundo .se dcprchende ua leitura. 
dos pl'oprios documentos o!licines-quo todos 
estes cmprestimos. ou que grande maioria 
desteB emprcstimos vae JIL assentando, não 
somente sobre o credito tal qu:ü é, tal qual 
pótle valer nas praças estrangeirn.s, m!t.S a.iadu. 
ro.wm-se hypothcca.s,pon horu.udo r endas os pc
ciftcadas, destinada$, neste ou naq uclle o:rça.
meuto regional, ptwa o sm·~·lço dos mesmos 
emprest irnos po1• pr:~w mais au menos ilila
tado, e pergunta. qual n paiz que póde fr.lra.,,
tir que o céo mais anila.do, o horizonfu mais 
tra.nquU!o n?io se possa, de 1tm momento para. 
outro, nnn itviar e trazer• pat•a. os do.~ ti 11os 
desta Olt daquella. pa.tria. I'A'\f.astrophcs como 
a qno surprehcndolt t~ Hns;ia, como a. que 
sur-prehcndott as dm~~ pequenas t•e:puolicas 
~ul-americaoas. 

Dir. elle: 
« Egypt is fo·t· enouglt oJr ovon no1v fNm 

u.uything llke an lde:ü st.andart oi' ci vilisa.
t ion or ad.nioi ;t:•a.tive oxeellcnce; IJut t he 
diff :ronco bctweoo. now ~n•l l!:gypt iu the 
lattct' days of Isma.il ig as the t!Hrel'ence 
betweon light and darknos~ . Look wlt ,re 
you will-at the a.r1.ny, at tinauce, ttt a ·ri
culture, at a.dmlnistra.tion o r justice, at the 
evel')'dt(y life of thc poople an.l tlleir l'Oll.\
tions to tllot,· rulct•s- it i-~ u.lways t hc Ka. ne 
ta.lc or rovival, of pt'Omise, ol' a ~;lowly 
dovoloping fa.ith in tho o:dstonco of such a. 
thing a.~ oquity, of :1 nascent -il' onl.v ju ,t 
na~c:~nt spirit •>f sall'- roliu.nco and impl'O
vemant. And tllis iu tho placo or :11m,1st 
geoe:a.l l' tüu and deprcssion, or •~ total d is
trus~ ic thc possibility Qf just govol'n.lUilt, 
a.nd 11 roúted "bAlie!' in ndministr:tti~·c: cor
ru-ptíon àll tho natural U.J11i inva.rlaulo r•l iC 
oi' ltuman society . Thu.t l!Goms a remn.rka. •lo 
rovolution to ha.vo t~ltt.u placa Ll te11 
years . » 

~essa occasiã.o, ai, por ventuN, tivessemos 
<~ in rei iciua.de do ~e dar tu.l fa.c:to em relu.ção 
;t.nós, pm•gunt.~mos:dB q1tC r·ocursos lrlamos 
lanç:u• rnão, p:u•a <1110 c. CJ.UO p.Hlcriamos ap
pollu.r, tOIIIIO j â, ponhomtb ~ndo qua.nto é 
cap<~~ tio tlu~o~pot·t<~t' o credito o.~trangoiro 'I 

PI~I'U. cfuo porlol'lr~lllOs U.fl!lO!Iar, tomlo hy· 
pothom~1 o, ponllomdo t 111lu I!LlU.nto ô funte 
c:~pu.z do dOllpBrttll• r~o~~ IUMu•nllrln.do~ do o1·e. 
rllto cstmnguh•o, UIIJI:~r. tl11 rwolumn r o~ l'O
(JUt•sos Íl.llll$p011~11\' 0I~ IL llltiU. ~lhtu(riiO COillO 
cst1d · 

- I~' o •JllC rm rlo acontecer o:pport,mam ·,nto. 
á. 3.<lmini ltt•açií.o C[UO houver de oquillbra.t• a 
somma. <lo trítiutos pedidos ü Nação Bra<.!
lclm com a sommi\ do exlgoucias imnüstas 
JlGl' dh•ili:J.s que ltito de sa1• pagas, ;~indil. q uo 
soja (, boco"' do canhão. (U:) . 

(( Tho nnods of tho publi6 Treastu•y, loa<lecl 
with n gigu.nt ic (lebt, wbm•o sucll that tno 
u,dmllliet:· u.~ion, wllich had to ru.iso onot•mous 

_,_. 
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taxes to provi de for tlwse nce~If!, could not 
in any cn.sc h a v c be~ll popula-r. JHtt wllcn to 
<"rrievotls ncc.es m.rv titxa.tlun \Vere afldcd. tiloy 
~titl grc.>tcr hurflem resttlting fwm oiHcial 
incomvetcncc, lnjustir.e a.nd r:on·nption. oh~re 
J'esulted a tlo.zrcc oi' rniser.-· anti oppl'CFS!Oll 
wich enm in -the ]XItient l·~ast conlll not lmt 
cngendcr a s9Lt~:t ol"rGYult~» 

E contin(w, m'"llS :1.dm~ntc: 
"TiH; two mt~in elements in th:; fiutmcia.' 

vn.ssal;1,gc ~~r Efjypt ~L t·e the :powePs o f th{~ 111· 
tc!'uationi\! Commi<~i<ln orthc Dcilt a.nd tho 
Jimíts S3t t::~ aümini>\r:ttive cxpJwllt.uJ:c oy 
Llw Lii.IY o1' Liqnillatioll. Th~l C"iss~ de lro 
Dette, or, ,~~ lt ;;; call~u Lt Egypt, simply, t~1o 
Caissc is an in~t.tt.:tt.iGn':·"\\'!!ich,.l'l'O!llCOBlDLL· 
rativcly sm-~LH ·bf)ginnliig:;._ltns gr~rwa to~ be 
an imporiot:ü. <Lnrl nbiqnitou·: f: tctm· in tho 
govo,·nmDnt oi' \;\tll conntrv. lt i:; Orté> C~lOrZl 
lnlp~ehtm in i 1n:7m·io~ t.""Lnot~ter· '.vlleel - it 
would llo ho.rci tJ S<LY tho h::>Yi-ma.nietl!-to 
the coach oi ggy:pí;bn adrn inistr.~ttio~l. Tho 
Cais.<>e wa~ fi1•.;;t c:>n,;ti·html hy t 1to doere.) c.•l' 
~ia. v :~ 1870, and c~nsbtc<l at thc o 11tsnt o f 
only th'eee membees. ~~ Frenc1nml!l, ;~;: Aus· 
tria.n <tn<l a.n Itatia·,J. An Eoglish;u:~n wu" 
<J.dded in 1877, and in 1885 Germauy and Rus
sía. (lemn.nrlerl, :ttlli obt:tined, the ri·~ht to bc 
t'eprescnt. Tlw ConHnission, tltemrorJ, JWW 
consisi:s oi' slx members, b1lt t!tei r "fnnctwns 
andlDSítion are ve;·y dilferont .f'('om those or 
the i.ll'igimtl ho:1rd. [n the hog:ülnin_::, t.he 
Commis·;ioner-: wero littic moPe tllan rccei
vePs ofMrtain revenn~s. whicil hntl been spe
oially <\ssí"'ned. to thc ser-vice orthe Dobt. 
They werc rep,·esellta.ti.vcs, not so mnch o r 
th.e Powers m• of tho oredtlm·s, t.l1e BrHi~ll 
Govel'n:nent reCusing, in the Jkst instl~nco, 
aven to ;::o tlH; lcngth o r proposing, <t Britisll 
Commís,ioner. At ]J1·oo~nt they may be Llcs
C1'il.Jad, not onl~· <.ls mceivers of rovonne on 
bchal.r oi'- série do :wc1)l'do;, d.ecrctoB e con
,·eoções~ .. tllc cr-:Jd.i1urs, l)ltt a ..... guttr<liu,ns 
acting on belmlr d tlic Power~ to watcll 
O\' CL' tlwc~eclltion otthe complicatu<l set•ios 
or agr:"~o;nnnt::o.-clecrne-~, convontions, doch1-
mtio:!~, proL:c~l~-:wich c, •n,tit.ute, íll tlloir 
tohlitv, tho iHi;ern:t tiorml CO'H'Jil-Ct l'Bgn-
l~tiug.tlle iillall<'.O Oi i•>.c.ypt. . 

Tbe commis,·:ioner'' of i;!Lo Cwis>~ are. 
indeed. appointe(l by tiw Kl1e1live ... » 

NcJs Cit1niuhn.n1os p~u·a. t-·~1' o no.~.:m I~a~u .. 
'Oil:rmho, (Riso.) (ContitlHMtdo lL ln1':) 

« ... ~,n(L t~t'e. tecimica.lly, gg~rptmu omci:lls. 
But i11 l'Calitv tllev "re a lalO<t as mncll 
"l'ot•oing re]ll'cs'enütíi·e.~ :t ' the CJ:Jsul~ Ge· 
neral tiHl111SO!VCi'», 
I~to S'J lcmht'<t ll<t obra. ([:'. m·H;ccrett~c·lo 

<le lill<tnç:<t~ do Eg·ypto, publi0<~d.:tom !QOL 
Em l9J!, o .-\nmwr·io, pahlictt<l.o sob :1. 

re;;pomabi.llthüe de :~.atores muitos conhe-

cidos. sob a denomio~çiio fb The Statesmun'
Yem·'s-Boo.'<, d.iz a, rn,gpeito tlo Egyp to o se
guinte: 

« loma.ll l" - l'Jl'ceü to a.1Jdicate uttdel' 
Pl'O~iml'e o f t.ll" Hl'iti~h a.nrl French Gover
nment$ ... » 

Primeir<l. m:tnií'eiltiJ.ção do carínlw com 
qne ess:t potonui<L olhav;t pttra as consn...q 
pnlJlicM do Llgypto, 

Dopois <~ ad.ministraçã.o 11o Egypto é <li.ri
gi(li~ 110r ministro~ indigcnas, sujeitos a.n 
governo,[,) Kediv<~. (LG , ) 

" From lSID to !88:3 t wo Controlle1·.-:-Gc
neral, <tppolnted hy Fnnee <~nll En;.rlalld, 
1w.ü coU'iH.lcn·a.ble power.'3~in the tHeeciion ot 
the c ~n;ntrv Khetl!Virt! Decrec november 10, 
]ili'1. Lt i!Úl Rll!:!;l:er o[' 1882. ia<:o!l88(F1Ci1CC 
o r·~ milita1·y rebellion, Eagland il1rtenencd 
suoclne1l tlw I'i~',)lW a11d rcst,;r0!l. tt!C :~ut!lO
rlt.v or -t~te 1\.hetlivcL In th.is iot(n·Yontion 
l~~.u{sla.!t(.l \\~0. '"' not jo"iJl,vl by Pr"'ncc, t\~tl a.~ a 
L·mmlt, on janmtc',\' 18, 188:3, t he Khcdive 
i::ig:lcd a <lccr-cc \~bDli-slting- thc joint ~~entrai 
o r Engla.1ul a.nrl 11'l·~·tncc ~ Ja th.r; pli1Ci2: ·J"i..' tlte 
Cu:1trol. tl1e Khc:live, ou i;!te rccommenda.
tiO)l or .:\ngl:md, e~ppoiateJ u.11 Engllsh ti.n n· 
cial ;;dvise,·, witil out who.,c concuncnce no 
finarrcia.l decision ea.n i1e takeu.» 

N<J .. ; já tivemos o recibo, ou. ctue mcihor 
nome tenll<l, assi:mado pelo Sr. campos 
S~1.llcs, MS mãos do Sr. Rotshcild, em Lon
drçs. ponco antes de tomar conUL elo Go
verno. em \89:3, col1lpromettemlo-se <'t ex
ecução !'od.' ii.cl, p~ntual, ex<1ct<~ do f•m
cling-/oan. Comera.mos a ter esses tcrlltos 
inglezes iutroliuzidos tl<t nossa nomenclatura 
financeira. ... 

O Sn.. Bti.lGIO Fww- Começamos nelos 
termo~ e acabamos com M Hgura.s. -

0 SP., BARBO~A LE>iA - •. • fH>Uling !ocm, 
Cont1·oletw fi,wnciccl, c o m:tis que virá. Va
í110S vm• o que v!r·<i; lH.sta lemb1·ar. j<t para 
começ~tl', <ticl<h qno se tem U.c !mponfl.r o!li
ciacs ú·ancezes pm·:t ;~,dcstrm• •t policüt de 
:;; . Pa.:.llo .. 

«O Eny!.i.sh F i"iutndr:il .. AdJJism·, o conselheiro 
(lfl finacça,, ta:n órcito <~ asser\to no cot1SGlho 
de lni;l i.-:;ti1rJs; nào d, por,:-~ n1, um ofHeia.l do 
poller oxectttlvo, d" Mministração. » .. 

1IJ.S não ~: sô. r~to tbi en< janeiro ; em 19 
de sete:Hbl'O do 188~, a totalidade do exm·cito 
eg)·pr;io ora d:s;o~vi!h pJr utn decreto elo 
l~hodívn.. 

Q (\Xúl'eitO Cg.'>-"Jl~~U fc>i (]j,\SO[Vid I ; 0 no,~O 
cstci ca tn in llMrliu p:tm l<i 1LDiJ pouco~. H<t um 
tr<1u11lllJ Lllll)lo, do de -;t)l'gH.nimçãn em 11111 
sontiüo, o 'b o:·g:nü~:tçiio o;n outr·o sentido; 
os om.c!t'eg ~L> C~;)l'<>iill, o~ r.onnna.ndante ~ tlo 
1list.ricto ,:.ão íncum bido~ no~ i·:st~\uos de o.n
g:trim· voliUHat•ius partt <t "\)Olicia do JJbtricto 
·~'e(laral c ot•dens s'Lo ox}lcd\cia.s lll.l.l'[l. so pa.1•a.r 
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na. acqui~içüo de volunta:ri1;, par" o exercito tlatm· do pro.;ccio co•worncnto (t rcorgn.ni
fcdcnü, que vac tle-scondo, IJne veiu cicsJeJH1o :qção elo Banco 'h1. Re;JtilJlic<t. 
de 28 .oon homens a :~4 .000, de 2,l.OJO a o üonrrLdo Dopucado pelo J.:~tlldu de Hinl\;:; 
22. 0}'), (\C 22.000 a 20.000, dalü a Hl. OJO, GctW)~, o hlenwso Sr. D<tvid C;J.mpbta, nos 
da.hi a. iGJJOü G :J.gora ostc~ em !5.0JiJ, no1ni· fe~ agua na liocc:~ , pat'<t om'(lr•w:n· a :Jhmsc 
naes, pctl'a. c r!l)Ji'?i:{ar a phrase tão a.o sa.bor comcsinll<J,, lJUIJtll:w. triviu.l, eibn(lO·nÔs esse 
da oppol'ttuudad~ illl<tnceu·~: 2"u<'Ci'''"' nvnu- o>tuperul.u 1 mporw d:J Sol ~ilSCento , c·n c1uc 
nal, J.inhciro n<Jminn.l. o~ b:Hwos cci!'rn.m o ; seus cn.plho> ern mi-

O no•1ünal fica então n<t llorra. ll1õe.> o rnilhocs de reM, c:n ·q.ne a imp.Jr-
<d<~m 19 de sotombro d0 mesmo a.1mo, dis· t wi•J ei'f'.!l<.,e. em pr,;porç:Í.•) admir<l.\'Cl. o 

solvi(\0 o exercito cgypcio, a. OPganiz~~ç'ão de lJ l•.lill' miliõ<W CJHCl'~tgtt\ com a (\rc Jn;rl;~,t~rT~t. 
un1 novo exercito foi contb.d :.~ a. officia.L ge- <h AHctnauh~·~, tl;l s n1[tiJros 1.wLolH~ia:) rl) 
ncr:}l b1~ita.n1licol ing-lGz, ~'!. q 110rn J:JC Uou o 1HH; lt.to eh· HizuAlo c c1 no .:tüuln .. HG~ ::il'\")\}l'H' 

titnlo de S1:rdu1·. )) TJn1 O:onlon P<l.chá: u n l eion :1. n;1, ~c~ii'.nrda nn~ina.ntcntos, (iLW se :9'-~:!ein 
Bennct p,,ch(,, um >•1·istcr .bhn Pacl1à . rc.m;nil' c.n not,ws, j:\ hoje vul:;:n·imdo~ 
(lUso.) cni.t'lJ UÜ', lie Kita~o.tG,ctc.; o Corligo Civil t:IJJL-

Aqui so dirü: o eorono1 canun:tnd~t.nto .scg;to .~o i· tiecrct ~:tu '~G!n Hl{\Ís fü.c..iHllrvJo üo 
suucriür u~à guV.i'dt~ n :.tci.OUltl, Uu·ron:n.et ou Si;· cru~ c~tc CTi:.ro qac nós ~Hltlatnos ;l;~úl'CHd.o 
Fri1ano ou Sicl'an.o. (lO.Cl"OÜ .. Lt• ~~tqni h~\ t::t.JHOS a.m108. ;.~-m!1,n. o 

.-,.:Q t.tc-Gtt~:J Si nl(r,-, bto (i, o 1na.1~ochal i lO .:·a.p:\.o1 o u}Ft ~nntu ,lapã.u. 
o~crcito ogypcio, t' o ]lli:!..ÍOl' g-cl1Gr;:,l Si;·l{.o- F•-tlluu-:: o t a nliJe:m 110fJt:o ~tppa:·e!h:J n1;J,1!i..\,· 

gn~n.ld .. )> . ~ • _ • . viilL~S.) . q~tn C o H:_l.ncv d.c Fl'tt.nea~ üe.~te •Ylir0 t 
~egnc-:3 ~~ U. lUD.. porQn.o de CO!Is.a.·J aqtu, {t!lO •J' I·' (•(.-, ·~' " l tr•---, <t,~ ~Jiul·t ·i- n··r'" c't•t·'o J··~, z· ·1•·t·c-

. • •1 '. d' t 1 }' • .. '11- ·''~ ...-..- ,l.,<. v •. • -' - ,.....,l<. ·l'~ t L~, \ t v~'-· 
1Ud1c~.~lr~ c~~val:t(!ll'ü 1::; -.o. Jac lu-re t ll."t~lul .L ~~ gahn' otS ulh·.:;~ t~ n1~i11, c pareceu tLU3 a. uvss~L 
outro. Jorn~.a~o por OxloJ•tl ou c,tmbr_tclgo. hulni!dn tle nus Icvltrin. a dirigir lt·; nessa.~ 

~H~~ <J8 ofucu.J.t:!~ lnglcr,cs nn .n:ermto egJ~- l'ÜFtczttrs ru ab -tt~rnt ~- t erra, e nrucurn .. r con1 ... 
pcw, :~_,qnal t.cm un~:c fot~<;<~ ~·'ta~ (~O l8 nul p:n<tt;.'íu em ·quo o lJar<tlletisnio :os~c :nt1is 
llomG~?.>~ O .tosso e do lo Jilll no.n.naes. jas!:i: i(·.avB!· rnt:í.o drn-ne ;xu·:1. " ')P o qne .-<e 
~Ha .<l.:..B·! cav~Ho~-~ mu.as, P'-1'.1 '' tt•a.- pa.'Si.'l no :~!:i i'Pk, mt F;:;t:H~l\. tn Cil'oci(l.; nio 

c2"'o th~ artJllmeta, ~ ~u c<.~mcllos 0 cerc,\ tlc ilz ver o qúc ~e po.ssa ontrá nós, nos· p:tL:i~S 
l;)Ü DOCCc\~ ~a f~gO~» n • ,· ., , , tlO Ultl'D.lUitl', (\:H P<W~·~g;>!, j)itl'il que !lií.O 

. 8 Annm.uo c\a o nom:: de 'rti~o; olilew.c ., a nos putlossem <te:Jimctr do alg:: a1 Leirú ' 11\'il 
d~z q~o, uesdJ '~ robelltao_ de 188:., tmt cxm·- co1n a velha mcn'opale. -
c~to mglez de occupa.çao permn.nece nu Mn.~, vamos " o~to,, o•zt.pos p.l.ir.o'- ;1, 
Egy:pto~ . . .. , Tul'quia, Tttlve~ :1 l eir,um •. [, :dgtms tr-c-

E::-:m•cJto e_~ypcw go':e~n<J.clo, _dirrg,c~~ c. ?r- clws tlesselin•o nos ]Jr·Jpm•ciontJ saLubres 
gamzaclo J?<?.i oí:licrMs tn,lcz~s , e o l.xe~ mto <\dYGl'tencw .. ~. 
de ocmrpaçao ê todo olle mglez ! A fol'ça 
desse exercito de occupação é de 5.600 ho
mens, e p<wo. fa.zor í'<tce á de~peza clllflto ex
ercito, qnem ]J~\g~ ti fiJUah, oca.mpJnio ogy
ycio ; iflgle~ ê cc,mpuniu lngler. , t\ o cutl
t~'ibuinto iuglez, custa.ndo 87 mil lib1•as 
e~tcrlina5 pol' <H1UO, de modo que sustentalll 
um exercito~inho de J.S.OOO llomeas, dirigi
do po1• um nmreclml inglez e perto de líJO 
olficiaes i nglczes, e }Xtg<Wl o exerci to de oc
cupaç&o, constituído por inglozes. 

Isso é o Egypto, terriL <lo' pM'a(loxos, 
tct'i'V.. mn.r:1.vilho~~. lb qual il(J diz que foi 
UlU:t fGlicid~uo que tlves~c cahiclo scJb o do
minio dm ii:1gl.czes, IJO~q ne M menos este 
·problema, dtts SOCC!IS ttlli se l'OSOiYCll a.d
iiJ.i.ra.vc!mente b()m, pruporcionttntlo um ex
emplo utH " P<1izcs aliús O:Htito ltuüs o.clcu.n-

. ados, multo ma.is compcteates, muito mais 
: •icos, soln·etullo quo demul'V.lll :Lqul PU.l'<t 
; estas bMldtlS do Athtntico .• 

A TnNvüa é um outro pai~ <1uc go;t~ll'ci 
na.is de chama.t• para oxo,rnplo do que o 

,.Bra~ii. do prcforoncta. a n.(g.tJllS mo.delos invo
:~cados :polo 1listincto, talentoso e illmtre l'll· 
•·~ VoloVII 
•.;~? 

«0 :.;o..-crno uttom:t.no, tormtnil· ;-~o Llca
pttz <tJ lii~Cl' Üt<!C ;i.~ ôll:J,:·J l'()S1)lHJS:tiJilid· ~Je~, 
í'c~ um <U'l'twjo, nmct o:>pccic de (u,,di>t[f lo(m, 
ttln acoõrdo, l.t.n aja:-;to ern:in1, C(>ll1 os ,,eus 
el'eÜores, t•unlh"n1.t.d,J peta tnuld de rlezf!m ... 
bt•o, 8 Otl i1J, Cu!Ü~tl'lllC D c:l.lendario, p:lrqne 
6 .~abiJ.,J qne :}.,;,;os ~)OV'm nfw ,~<Jopt<\ram <L 
rcí'~rrn1a. gL~,)goria.na. de 1581. 

Totlos o~ emp1·estimvs, e;ltâo existente.>, 
~am cxccrpç[cl íütUC<tlh1 em um:t ta.holk que o 
au tm· junta .. a. o~sa.~ o1Brn~vaçõe.~, ror\ \,nl, r.rnn 
OS tJ.tt•aza<lO.i Jlü' jtu'O:l, l'C([ItzlU():,; C (IOTIYél't i
UUS lL crtmtt·o sede:>, ole:,ig.tadas l,)lllilS letti·as 
1~, ll, C eD. 

Nomeou-se u·.n C·JnsGlilo tle aclrnlnistl'it
~ão ClU coust:LJ.lti<Lopl<1, c <t c$SC ~on·•dl.u 
t'oru,m cu trcgtq i! pt>i't\ SOl'cm diBtJ•i buido:; cn
tl'e us div,•r.;o; ' 'porbdm•e~ de titulas d.:L di
viela ottoman<1. os runúos cleriva:.los !los im
postos de sir.a U.J~ tributos d<t Bnlga.rii1. e 
ltomíílli<.~ vrienw.l, Chyprc o :le 111M tllxa so
b!·~ o t<~.lmco pers11. A sommtc de ·f:; 5:37~8-7(; 
deve ,;er dmhúidrt Dttl'U o sm•vir;:l da cli.vich~ 
de 88, e o l'CSI.lltntl~l í'oi a.p:plica.do aos sm·~ 
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- ~ 
viços •las qna tro set•ies : 4 /5 par.t os juros, 
i/5 para a .tmortir.aç.ã.o. . 

T1•a.z a•ILll a tabclla em que cspe<:ificaqua 1;13 
;;ão os íteas do Or~J<J-mcnto da Receita, que 11íí.o 
podem ser desviados para tol' nutl'ú uestino 
c parn. c1u ~ tal desvio niín se ]mdésse dar, é 
que foi nomeado CSS3 O()IISClho de admiuis
tr~tçlío, constitu ido pol' cstrt\!lgeiros, ao.; 
q uaes e en tregue o to ta. L ela. n.rrec:ul<1~'ãu 
oriunda. destLS fontes: « imposto do sa.l, 
fumn, bJbi<hs espiritn•iSas, sello;;, pesca, 
$eda. c ontt'<H ront.:.s lle.ligDrtlltl:> on espe~iti
eann.s P'U'it 03 fundo ; •lo itilllliai:ltt•açilJ da. 
.li vida ottomann.. 

Bem; a. Orccio.. E' s.1hid • o q 11e se tem 
dado com algua'! J~ríncip.'\dos do:! Btlikl\ns: 
uésigna.--sc por Ulll OOOcGl'tO entre iiS pt•i.ti.
CipaeS potoocia.s, em que as testas corl.ll\do.; 
entram r-m accôrdo com os chefes das demo
cracia.~. dosignar-se este ou a.q uelle reoouto 
disponível deste ou da.q uelle dymna.st:1., p:1.ra 
ser; chere dest e ou da.quel!e p:Liz quo ca.he 
s•Jb a admiubh'açiío cskl.tl;,;·oira.. Não sei si 
sucuedor•• ist • com o Ht'llilil . 

A ftllml'bacin. Cll.ior-> "t do h .m•,ub reht01' 
da. Rec;;i'ti t dón-no~ <L con ·~lli\d:wa <'S]lJL'itUt;-<1 
de que isso nií.o snccedflria. Prweui<t-in;: <Jue 
S. ~~~- f a.llavo. t ão ins)ira.-lo, que sua Yoz 
era 1ão podero;;a.;ne11tc a.utorizn.üa. pn.ra. des
pcrta.r as en<H'gia.s ma.is patl>iobs tlt.s bl'<t
zileiros com assento ncsía. C(~nmra, q uc ftq uei 
imbuiu•) dessa doce illusã.o, dessa cspera.n~'a. 
gt•atissimn. · de q11e irillilWS elltr•a.r em um 
tecundo tra.l!a.lho ·de renl•J!lelação da no J&"' 
lei orça.mertta.ria. e, us dcspe7.<tS sori(lm docrc
t a.da'J com o jLlizo, com 1.\ sons.tf.nt., com a 
clal'i videnc ia ..• 

O Stt. · Fn.,\:o~c r~nll S.~ - P:w;' t;nto não -t e
nho autorhlatl~. 

O Stt. BAltnosA LDIA - .• • qno siw ll < lp .~
nagio desta \Ilustre asscmbhh c Qll C t.a.nto a 
recommecclil.m <i c .ti ma <los Hi.I ~SO:l concid:l.
dão.~ c á. rco~ci~ib dos acttuws r•ep!·c;;eatan
tes 1la Repuhlíc.l Bmzileira. 

Imagina V. ~:x ., S1·. P t•cshleaf.e, q1tal 11ào 
fví '' minha d<1cep;;:ã.v qaMtd..,,p:ll',l liJgo, nom 
de pl'JpositJ, n .>s soav<ltn aln.la a.s ultimas 
pala.VJ'as tio cmineate l'Jlat9r da Rccetta., 
cheg.wam a este 1',\t:iuto <~S nutiehs de 
quo a lllais auto1•izada. das commissõcs, 
aquclh quo mais do p~rto liua. c.>m os nugo
cios do Thos::)lmJ Fcllcml, MliLC!la · q 110 con · 
vive com os !lon~e~ •. <Vjttclla c1.tjos momhr~~~ 
teem o qnl) nús o11tr,,~ não log1•amo.~ pollsuil• 
- inrornn~iícs copio . .;.'\3 o completas a P l'<J
posiw do antl<tmc:Jt~ tb.l catlS!L pnbCica, 
aqnclla commi8S1lo quo su.ho tle cót· o ~.~ttcado 
tudo quanto se P(l.,«si.l. no ThosJIU'O c nas SlllLS 
<Hll'c.~oias,a.t6 alli·nssim :t rna. ela. Alf<t.nllogn., 
ao lln.ncn !la Republica, esso. commissã:o quo 
sa.l>o tamlJOm tlo cous:\S que só foram trl\7.i-

das ao nosso conhecimento em documentos o r- · 
ficiaos bastante clams, como seja m dos paga
mulltos de dividas dos t>stad•;s pelos cofr'o.s da 
União, ou, pol' outril., ll.o conhecimento d:~ 
cxisbncia U.o endos;;o tacito que a União, nüo 
con mlta.da, pl'Oporciona. a.os cmprestimos que 
os llstados ooatt•ahem no c;tra.ngciro, para." 
coa.zil• essa. mesma Un ião ·~ pagar pelos Es
tmlos qu<~.ndo estes ulio estão balJilitados 
com os l'u.O:do; necessario; a tar.er f!'eute ao 
pa-gament o do jm•os, já não digo de ta.xn.s ou 
q_uota.s do _amor tlzaA;'ão dos mesmos empr0S· 
tuno; regwnac::;, e.~sa mesma Commlssã.o,. 
assim tão co m~>etente, vom nos uiwi·, Jlesl.a
hora. solcmnis;mta., qw: o illnstre r elator da. 
ltcccib dcseambava, com gt·~ntle pczar da. 
illnst.mdn. Commissií.o. pJ.ra o gl'upa dos pes
simista.s, dos d:JSanima~Ios, dos timora.tos, dos 
apJ.voi·<t.dos, tlaquelles que n ão tecm !'<! que 
o i:l)•a.zil, que o ThcsolU'O da Uu!iio, que us 
no:>~ls finanças, revc.~ti.'ldo 11 tunica. incon
suti! do Nazareno, \la. elo caminhu.r imp1wit.lo 
so1•J'l\ a~ a.gnn.~ dcss!l lago de Genezaretll. 
(l U J é n, HOS:)U, situ;:~çã.o, c c hC}!'ê\l) a barcap 
•lr,r.I·ihaindo-sc [1.0 emiueatc relatO!' o p.tpcl 
elo tl fl:tnim:ul • S. l'n:lro·, <jti O, por l'a!t;t <lc fé , 
f1 lit.:;l fui <~<'l !'anti.; l Follzm lnt~ tb ba.rcn.. 
is! J é, th conunl;;.-;..'tu tl a OI·.;::am;:mto, csteu
doran!- lhe a m ão c S. Ex. c!Jogou ao !mixel 
c verificou com oH seus olhos quo a pesca. 
era f:wt \, da. v a p:J.ra supprü· a toda a nossa 
popula.ção e par .\ Iemnta1• a sua. coutl.auça. 
de dc.5ttnlm:ulo e p·ssiimista. 

0 SR. FRAXCISCO S.-i. - AliAs r.S m inhas 
a)lprehensüe; j á i'CI·clei desdo o nnno pas
sado •i- Commissão do Orçmncnto. 

0 SR. BARBOSA LIMA- D!z mnito bem 
V. lü. E p6de-se (l,ccroscct• a os>a. p:mdc
l'tt\<i'ío osb outr :t : q no o r elt\tOl' d:\ Receita 
q ne no~sn. m:Lgnn. t.-l.l'Ma. pt•cccdcu a. o emi
uonte De,?uhdo pcl•> Ceará., o hon!•ado Sr. 
Anir.io do A1•rcu, escreveu no n.nno anterior 
âquellc n. que ' 'e refel'iu o meu d igno col· 
loga, em HJ03, um p:wecer sob1•o o estudo. 
da..~ nos>ttl finanças, sobre a. volucidade com 
Qlt'J no~ despcnha.mos ne;.;o tlllC!ivo r11inoso; 
e>cr.3vou pa.!a.Yr;1s ainda mais ene tgl ca.s. 
conceitos aind'L de JU(l._ior valia, si possível 
é , .pelo menas mais accentua.do sob1>e a si
tua.cli.o unLe-houtem de;enlmtb com bnta.. 
rwofícioncia pelo actunl r .!la.tor da. Receita.. 

O S'r. Anizio d~ Abreu ch(lgou ·~ fazer 
u ;n u:tra.H:Jio entre as nossls condições c a.s 
concliçu.1s da monarchia.-parallelo deplora
\'Clntontc vorgonhosó pa.m a Rupnblica.. 

Recordo-mo do que lhe saiu ao enconko 
o talentoso Doputn.do pot' Mitta.s o Sr. Ca
logct·a.~ , con1ra.riU.Udo e3ía II.SSet'Qão; mas o 
rela.to1· do então, o S1'. Anizio de Abreu, rei
telrou as sua.; affirma.~õos o juntou a essa. 
f<~rta. documcntriçã.o novos élcmentos ten-
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:dentes u. evidoncia.J.• que a verdade era. 
· [\queUa que se reflectia no espelho perfeita.

menl;e pla.no que punha. de.'\llte doo nossos 
olho~, ao omYc~ do espelho com ta.l ou qua.l 
curvtttm\~ <pte deformava n. imagem quo 
nos proporcionava o illustro Depu ta<lo por 
~nnas. Ha conceitos nesse rolatorio quo 
v<~le a pMa ler-se. 

ta.Qto menos, quaotÇ> nós, do:;•pidos desta pe
r igosa prei•ogati"lta, ·mais facilmente podo· 
r íamos volver a nos.so. acti v idade pa.r·o1 a 
discrimim\~'ã.o,uuo~(mciflc<l-1,•1io da.;; r• tbric:ts 
orça. mcnt.·wias, (l.!Tt\~ tantlc-uo J desse. proces;o 
pei·igoso d<1s dotações globaes quepel'mittom 
hnta.s transfm•cncio.s c sophismas na I'ea.li· 
z;wlio da. cl~spam. 

o St•. ,\nisio de Abt•cu l'OfOl•ia-se :t p~l·l
gos"' íníciu.tív;1 da. GamaN~ dos Deput."tdos, <1 
fu.cuhl;tdc que esta. a.ssomblóa. tem e <1ne olla 
t•eput.'lot'llinos~, de dec:rot~1or (\espeza nova -
dewez·.1 que n ;tO ll t~J[t cogthclo a propJilA~ tio 
Poclcr KxcCllti v o. . 

Pm· ess<\ occn.siilo o Sr. Antslo cl~ Ab1•eu 
reportil.-sc o.o conlleddo trabalho de Julio 
Roche, refot•o-so á f<~.mosa liga dos _cont~i
lmintes e ;i. ca.mpa.nha <1 ue, sob a (hrac~.a.o 
daquello politico l't·aoccz,.sc andou f'a.zcodo 
na.qn cli>l Rcpublica, com o intuito de cer
cear essa attrilmiçãodr~ Camar(l. dos Depu
tad.os· rcl(ere-~e ta.m1;:' m ~o qne ~c 1'<\~ n n. 
~ngla.tel'L'a, <lO modo como, om Vil'tndc d~ 
rlisp:l~içõ1•~ l'i1Jimcnhe •,.n C<Lmata dos Cüm· 
nnws está imp •di da. tla cre:w qualq H OI' d•)S
pez<~, tlc clecret..·w qna.lquer gasto ou dispn!l· 
dio não prll\'isto Jl"L p1·op:>!!b do Cot'O<t, o 
r e>nllul IIS ~ tli\$ con5iLlel'<tÇ;)os , tlir.e:u.lo que, 
no seu cl.lnc·oite~, ha~ta. Ci llCl a C:a ma ;·a fi~C(~
liw. 

O Sr. Anis io (le Al>rcn tlocumcnt<\ a sua 
a.sscrç'ã.o pnhlícando nm qnadro CU!'ioso, 
cotoja.otlo ·~ dcspc~a , ·ot.W.I\ com a rea lizada., 
vm·:t most rai' qu~ s ~mJrc a de.spot.a t·e."tli·· 
zada é maito nutior do que a votada., c
mais ainda...,. quo a C.a.nutl'<t mult<t -vez tinha 
votttdo um totilllle dcspeza !nl'et·ior ao pro· 
posto na m:~nsagom do Exccuti vo ... 

Lct•ei a.lguma.s palavras do Sr. Anisio de 
Aht•eu, out.l•o pro-!Jommn do gr upo dos pessi-

A C;<mt~ta, na opinião dn S. Ex., não deve 
crear neulmma desp~.za nova.. 

D:~hl P<~J·a cá, a Cama.ra. t~mou tão a. sorio 
este conselllO do íllustra.do rcla.tor, quo nãu 
t em relto outra. causa sinão docrota.r dos
peza.s no\'t\S, sem medida, um pouco - per
mitta.-.:c-me a. phl'ase- de.<>peza.s muneri· 
CittrlCnte cifradas e uespcza.; qne só podem 
tliilll'O.l' no ot•ça,me.tto com um íntl.cftnl(lO 
cCthto, despczas par<~. ns qnaes ella arbitra 
um orçamento a.t·ithmotio:~.mcntc pt•coiso.dv 
O UCS:pe ·:t.s f!liC llC.;l'l'!ta [argarncntc,tlê O liUO 

der, seja e lia C!ll<~.nto for. 
O Sr. Anisio de Abreu, t.'\.0 bom ilt fvL' Illa:to 

c tão conlp<Jtontc nos seus commeutarios, 
advertia. já entfio que á. Gnmara não dol'ia 
I'Cplt,mat• a pord<L d,•sta f'aou ldttde que, !1.lh1.~. 
cll<L do 1110ltt pt•oprio tloct•et.>ria, uatnt·a.l
rnc.do pu1· tllspooição r egimeatal, esforQan
do-s·J por t~ma.rra.r as mãos á p r"Odigal tdade 
insensata quo o~ã j <i hoj e !ilfiltr<\ta no orga
nialno :parlamcnt.ar como u ma. verda.dei t·a. 
uít1tlle>e; que não lhe dever ia. repugnar est a. 
-provitlencla, pois que lhe. ficava. uma fucul
dado, quo o i:ir. Anisio· de Abreu reput11, e 
ou com S. l~x., do rna.iot• valor, e vem a. ser 
- <L de ll.>cali:.m.r a da~po:r.a, a de in >peccionar 
no cxe1·cicio de sua missão annua.l. o t~xe
c uti .- o, uv modo- como esse ramo dopod-3:· 
publico t•oo!izou as despezas autorizadas, cão 
as c:tcooen, não fer., transfel'encia ou .tt•ans-· 
porto do ver-b:.~, não sopllismou ou sophismou 

mista.s . · 
Dizem-me ClLtoo talcuto;o Dopulacio pelo 

Piaülly está. convalescendo de&~a enfermidade 
J)o!if.i<:ia.; qnc S. Ex., nwii~ luuglJ do podet· 
10 t' hoje. sJbl'e·n. o:~tlcira q11C occu;HI, a pa
p:~lnta hospi bl:Lr quo ir1llicl< :1. molestill-pes
~ imi~mo, .i•t tevo ld tt\ c lhura rv.:tu ,~lmente 
oni.t·c os mais tlenoll:Mhs camp:>ões •.lo opti
mismo tlmr.ocratico, acban,lo que nó~ cs
i.anws em phase l!U'p~ . tio Im•ga. l[ua.n1o a 
a1·e:ríd1t, (jHe fz~~. ahi O Ol'gu lho dos bt\IZÍ-
!ciros, d;\ opuloacitt cil.lill>rulana, b:.lbylo
nismo do nal>::Lb:>s, que nos permitto (lo-;aliar
a.o at·g ~ntino nn~,1tuado ou ao americano va.i
doso, a.ponta.ndo-lhes para. os nossos pabcios, 
p(l.m o a lcaça.L ela. magnificonch\ inda.,ron~• •. 
erguido,com llluíta cu-pula o. muito minat•ete, 
aqui a dous passo; de clistanci<l do cat-arão 
em que l'unccioUilo a Cttm:tra uos Oopui.ados;· 
o qne dcantc dcss<\ novlt situação psyehica. . 
em quo se onCIJtltt•ao cquilibl•achlcspll'ito de 
S. I<;x., p:J.~sou o illu~tt•a•lo relator da. Rocoíta. 
daquell;t épo"tl ;, set• nm (los mais al'l'a.i
gatlos coryphcu 1 do :opti ·nismo sySl O .na.tioo, 
doplurantlo c~.'U tcn leaeii• clopt•e,S.ll'a quo
ncabrunlm a alma do me i<\ (lu da do lo!.::is!a.
d,,ros myupoY i\Ssu-ta.!l ços, tímot•atos: quo 
uao voem que nus astamo! ll<\ b:wcn. tu q1ta.l, 
:>o aporta.1· ;ls plagas dtL :\ l'dc:1, dizia u mais 
notavel de seug p;Lss :t;.:eit•o.~ t' u •t piloto do_.. 
nosso feitio, assomlwado 011 a1cr!•ado co•n a ·· 
marota '-u co:n ;\ pos;illilida,.lc de sossobro: 
cQuitl limcs1 Ccsm·cm -cehi1· L .. » 

Pois, então, tJUO é que nõs tem~mos ~ Le
vamos u ma. l't<voada. de Ccsat•o.; ! ... Pois, 
.<ntão, a coltl!J<<çtlo 'I Não ú um nbho de 
agnias f!l! C e .til.-, SJ ompluma:tt1o.. pa.r:1. 
cond uzir o~t~~ Pu.tl'ia bem r~vcntumua ao~ 
p<lramo;:; tloira.d1.s do nlliis formos :.~ , do ma.i~ 
reerico optlmismü, :o um novo Pu.raizo fi· 
uanceiro, i_odustl'i<ll c cconomico, [\,!:l'icola. 
e. fabril , fl!ll!a.gogico, policial, intcrlla.ciol!al 1 
Pois, ont.ã.o, como é que se compl'(3hcade 
quo em um a mbbnto nossas co:Idicões <üuda 
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ht1ja espiritQ~ tão npouc~tlos, tão myopes, valol' pMc tor, p:;is CJUO 1\tll:l @1 no:11o do~ 
011 do norlto de 'li>t<J. do SII .<1 IJl'OJWia o rg:l. · int<ll'.·~ws C()Jlfht<b~ ao relato!' da Heceit<\. 
r.ação,' ort o:u consequ.cncia. · d e um;~ po.rttu_ ·-

1 t • O SR. Fru~~<->(;O S.'.- ~[(1.; f•tll<lva em 
Qa<:.ã.o, dcvidtt, provtwe men e , ao con .• u.gw, Dome ,1!~ :>!ra. l'.) ,:1 >!ls:t 'liliJ:L'lc p::~;;~T:. !. 
par:t o cpu l, se nã.o oocontL'U 'I ttin:b n.cci-
lmça<J pNwentiva, tlo cbpirito <le.opposi<Jí.o O SR. !hiW!l~ .t LmA-Torlo o lll it:ll<J i'-1tb.o 
quclj,v~·:L c.n 1uua . cer·ta cn:TlU U.a üo h:~azi- (l.O q;.t:.~.~~~u~ ::~uU ;d(!.;; ü o;w .. eusp:.m~ab_il.ltla.Ue; 
loiro.' <lJ ;co:ltCtlts~ ·?. Como e qnn h a a.tnlla cu n~v.J <L !.\ll) :~l·-u:.:a. ·:·gm•" attnb·llll•lo-lhe, 
quem pnni1:1. k~p~ço;~ qncm fu.ç~ objoc~úc..><;, pelo nuns, o : q tt.ilato;;_ <lo _no~.; a·n·) o H~i_o.l; 
qac;u <líg:t. -1n.o :~p:J•"tlü - quem a.cc~Jt!) o, ';tr~ndo m~~~ il,C3CJ•> ;;crta, .J un ttL!Llo_ ~~ ott~m 
1m:11ildc J?<\pcl_da(l:Pllc c;;cr11 vo romltn J !iue I os u'), :n~;-1 t :o .. HltL• tn>,~c.o <li) ao:> ·.·~ U·~pn t:.t-lo, 
:tr'lbv·-~ ao tl'lHllliJlJ:Id-,;r üo <.lw., quo lhe •hw-lne o 'llli !i\tc de .2'!. 
d.izia.q c:)'il a YOh llü.. ox').::rh!:lci~.t. sccuhw, qu ~ .~; 1·. Pr,J.;id.e:ltt) Y. !~:\.. <tllt~r ·J~P: ir , r;.>:Jl a 
r.:o n::i.:.) d.eixaJ);"":)e i':!..~ciu-i.~ i': 41uo não tt\) con- d~} ~11CHL.;~l\tçd.o ele (!HC não iuJ n1o11o L; ox
dnzi~se a 1\!ll a.rtél.~t;~rn ::ntu, c1U> fl' uct.?. in- 1 <~ggor.; lliJS 1ne!u.-; c_uncuito :, c;t·l ou tL·a .._-,n <lc 
c\·it wcl sat'hl a JH:.l.!S <t m:ugil. !l.::cop~ao, o In tl'es amL:~. ma.ts VlSJOh<t. do (im.4tn(t fú~m. 
·.;nis dobt J JO aue::~catlimonto, em um Cl'N o •ttW dizi'L ~ - ~ elo Sl' . A:}i.~io tlc ,\!>roa t 
r~Jl (p_te essa. anltu;g.;~ flecep;.;fí.o c es...;c dolo- <:! DD rlefe.v:.·t e:n (l~(t.ci(, de CUl})l'O:Y~~rn of-õ, cn1 
~· íJ;'jO Ltrrr~pcndilnentJ d i) JHt.dn. t:;Grvirb. 111 cn~pee:;tin1os, ilc CJnis~ão 0111 Clni-::3hO . . . » 
:·,:t:·a. dinliuuir U.':> ::..~p~r.;z a·.; d .t sitaac;.ã .. ) Ag .. n,~t. sô t f~ : a .):-:; e~nb~-;;)~s! (Co;d{nH·''"{. (~. !Jr .} 
.-,;•,nrh~ nnl' c ;.-;c Jcsl:tmbr:~me,lto ·? « .. .:le_el'L'O rJn1 cno, !lc loucui':J. crn lott· 

o honr:~úo rct:üJr (cnniaon a su:; ~e1sa- ct11-a .. ·" 
ciJn .ll oraçã.·J rt tla<n chnb u11 cl,:fi•;il pro- .\ p lm t m é clu Sr . Au i.Jio •lo .\ !o!'t1lt; 11:i.u l) 
·;_~tvel de :10 .00(1 JHlO.)'OOú . J•J :1·~nln n •.>'.l:J ); icio;ti'>~ <l \l)(il.Cet•'m lo . (Coa-
Scnhor0.~ , oa !ÚÍ•J C.Hnpt'Gitcnd'l, JÜO cotn- t i>;(w ·• fe;·.) ~ ... ;wc~tntttkuHlo inl];n·ov i

U!'Ohmlllo Yl~l' [',:,r •l<t :\lgnm;~ il. iadifforCll(><J., <leucin.~ s;,br i impr~videncit\S,llC>.V<t!'eS ~ohrc 
i'~ cahn r:Õ m r1ue cJt:L ;o.s;o'nhlé · ~ ouvh pr-o- ~lo·;~tstt•:JS, sut•d.)s a i l([<t$ ' a.> õJ.([\·c•rt·~ ncilt.s , 
·pi1ccia t 'í.o sinistr:~. ·pal ln ";\S do hmanho uuhlfcrente.> o to.lo.~ o~ mala$, w coh·Jt'•~utes 
agom•:>, ~.d vcrton.:!:t. t;,;;, [l!l.tor•na.l elo q ao m 110s ert•os, só pot·tlm1zes no~ desv;u·lo;;, chs
corrigo o não <\Ilimtt, do quem cast iga c n:io J·.t :~lOs (•lizl·\ o Sr. Auhio de AlJren mn 1903, 
afa.g<1., de r!DCill sorvo o <LtnH'go em .''!H do~te q_mwd~ o total _d_e nossa compt•omis~o D? ·e)(te
moaao o ~·orgo'1 1 !0$o lamhotlOI' otlir:w.l r.o rn l' tOl' na.o se ctlrM'<J. l)Ol<J. volunws<l Impor
quo so cst<í a illudir o c./Jl'trilmi.atc, l'a.cbd:> bnci.<t ,(,~ 90 o muitos m:ll1ões stcrlinos, 
a. pag:~.r a o!n\1. de bmtm!HL insoas:\te;: e de qaaJHb lu. via muito ma ior somrua de bens 
tamanha. ioucm·a . do p:ttl'imouio n;~cion!t.l a hypotll•Jeat') che-

Que so lln. tio fJ.r.o t· tlc u n clef•dt el e ;::a. mos ao momet!l•) em quo, penJi,l,J o cl'tl· 
<10.000 :000:~000 ~ Qaaes ~f,o t~s CDil;eq_uoltci<LS dito, ü1.nünto o :povo ... • 
pratio<Os, ine,•ittl.vrús, inunoclia.ttts, p;dp:wP.is ~.!a~ <JLW phmse ! 
d.e nm cleficit de 40.000:000$, i~to t\, 1lc tun. l<u.mi;;to o )):JVO! 
excesso Je dospat.:t sobJ•c •~ t·eceitu., tlc setnu- O l'c!ator da lleceita j <i. f<J.úa a.quillo que 
lhante valor ~ com b ut•) a~j)i i·ito o,.,. ob,jeot:> d.o Cc111l:Uen-

Primeil'O, é o l'Ct..1.l'cl:tnwal;u iwle!lnido d ,l ta.L'ios ci<> nuta.rcl or;tdor m ineirJ, o 3r. 
pt·oblem<l v ihl cltl no~~ :~ Jllteion ditlat!o, o sa. - Davicl C:mt:lista l 
nc<J.·nento do nosso meio cit·o:u b.l!ltc; se- t ·:s t.:l-.~c aqui <.t, ver um:1, tlas ~cetms tão 
g undo, tl a dcpmeitt(:ã.o quu l'i.Lt.tlmeatc so l'- com ,nnns llJ in ~it' i or (\ t\ India dcp:~<t :JN'O.lla 
Ji•m•;i o nosr;o Cl';)!lito ; tcrwh·v, é o a_>po ll.; . pcl) t.l:J:nini.o E>J ypclo vu elo ll HiU 'JI\)l)!'io 
cada vez mnL~ r uino ;o pa.!".t o urolito, mcr·eê sol'tã.o ,[o norte; onde o rctü·tLn!.tl c;; i ttilidJ 
do qual h<wcmos d.e c :lllsvli<l:tr o;.~o <le(icit; e '~~C<WC!·.vlo proctu';L ill tlcUUa.tt 11M';< tingir 
11:\VOillOl de O incorpor .u • iÍ no~n Uil'idt~, j:J. tio <.~.Jimcnto O diminuir-Ih<? u, Sutlo. 0 povo 
tão avulta.du., c, qnem sabe; 1i. ous~<\ de (!'te ü~mi11tu i o ])JI'O ch; l\~rtt\s c,lxilita; do lHo 
humil:taçlícs, li. custa. de que S<tct·ifieio:; d e r;:t'·1tll\<), das opuJetttas cordilheiras <Ll ::.Iitias, 
U!U paiz que aini.la. no r<!glmetl d~~ mJrat\ll'h tlao selva.> riqui$sinu s <1'1 Am«zotms, a.tú o 
tres a.nnos tlpena.s depois âc t armimUa 11 pri- iutet•ior, onde cu.mpoia. Mti vo o sct·it\DCjo an-
moü'il p:~rto elo ~i.m<!i»!J l.ot:111, <\ :rn· lmlliru.p~ l· te cotu•a.tlo ! . 
do accôrJo qué. :~,lci1n ç:>u uo credor', na.tl'O- O J)o~·o f<tininto, o Thesotu•o vmi<; ! ~::st011 
ga-sc a. dcm!l.sia.s à() Ol'·.lG:n daquoll:1 que ch\gui <t vm• !l ThosolH'O e>blll'<LcndJ, com 
denunciou, e que do.cu ;natlf.ou, o mai~ illlpor- mci<t uuzia de lcttt•a> pol' p1•otestm•, o.~rtne
feitJ dos oradores, o ma.i~ co ;npetcnttl tios el•lo o l'as;>ecti v o protesto on reibrma.tla.~ 
orgãos. u. mai~ autori~:\ch da; vozes, :1 vo~ c:>m ~1·a.vo !!amuo ; com millmre~ de prt.pc· 
q.ue vem das p1•oprias. re,;<lõc.s o!Ilciac~. p-.}.r-. l ttGho~. apolic~s ou rlebenlurc:s, cln·i:sJll:Ldos, 
que é a voz que fJ.UIJ. CJ'!1 nollle \a. Co.mtnis!iã.o por cnp!tenliBIUO, OJ,m o nome .elo ga.rantia 
ue 01•çamentp, na.quillo o n CJ.ue alla 1naio~· lle dabitos, mas l'CPL'eseu-ta,n.Jo \ln:<t.~ compa-
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nhi<ls de, Ct llC ha. nmns notichlS va.g:\s, <lcJ.>ti- Logo, ~ situ:tção actu:tl esiic cu.roinh:tncto 
nadas '' tir;u' mAl ele <cbelhM, n:í.o ~e i de }lD.ra umn. ltuehrr• tle termo de bem \'i ver . 
onde, ou n. f<tzcr qu:clqncl' oatra gymna.stic<\ Eu não preci$0 l'OC!ml;u· :t Cu.nútra ([ tt :ü 6 a 
ro.pa-7. cle !:tJU;iH' poci t·a no~ olhos clc meia sittt<Lção qac vem Cl'C(l.llllo J.Hl'll. si proprio 
duzia ilo accionL>t:JS! «Pttnürttü o povo, o acruelle <tuc rtuolJr(l o ter mo do hem víve1·. 
Thesouro V[LSio, t'.vemos» diz o ~r . Ani1.io do Sim oos.ms C•l!ligo.s policiaeJ, si 1111 par te 
Abreu. <~de preterir entt•c :t lJa.nca.r<lt-1 fran- tlos nossos codi;Los cl"iminaes dc;;t ina.dl1 <L cle
ca e n m•Jr tJ.tori<t p:n·:• t!i~lhl'Ç<U· <t ha.nc•~- tinir' as i nfrocçõc; d!lste gcnct•o , h:\ alguma 
rota». cous<t d<: ]J l'Oci~o como pen:ü illtule p:tra os 

«0 C1'etlo1· ... l> ··Em Sir· Xatl1anie l Rotschi ld, (jUC IJUehr ;l,m t er mo de hem viWll': o eocligo 
o m.csmo que teve o ral'O Ol1$(}jo do possuir thLs n:~.~·õ:N ([U'l ~o c>CI'ovo, ho.je e m <lia , com 
um documento suggestl\.-o p:l.l'a :\ ld.st.'lria l :ttras ca<lil Wlr. m:1i' Ycl'mell.J:u~, C•lm pcnnas 
de:;.~e~ dias ú.a. Republica; n. dcclar,\çào a.>si- em que o 11•;'o entra em ctmtingento c:tt.ht vez 
gnc.da pe lo P t•csidcnte que <linda. havü\ (le maior, no codi;rJ tl;~s m\çõe' fol'tc.~ qllc se 
ser reconhecido pc19 Congl'e.'J.>O . «0 crednr ,j ulgam esbalha!l<~~. cJas n<tções impoteui.es 
conde:~eel1(len» . diz o Sr. Ar.i·lio de Ahr011: ')Uc occopa.m :1 upulcnta r-ogiito do• tl' t>picos, 
«o ~"""'ling /o,.;,, em qctc po.~c ao justr> mo- mas C!IIO niío n :t -a. bom oxplora r, nesses cotli
l inrlr·~. do nosso :1.11101' propl'io. .. go' a •tHol">t'a d.o term:: rle bem vivor ccstu-

Pobre amor proprio! Quo noticias t!cllc? ma <1. ser processada, pela Jü rma por ctne 
Ondo and:~. cllc? Onde .<c cnc<lfn•JLt1 Qnem se processa in :18 fin<mças do Egyp to; cos
<hi. noticia.~ do sem .Pa.radciro 7 tu ma n. ser procc~sa.tla pela nonwaçã.o •le 

De ,1ue c.;pcssru·a é a crosta de pu de 11.1'- am tutor que nãú w• .. m (h::bn.bco de YIU'<L, 
l'QZ, cat•mim c cte outros arrebiqu.•s que lh:• mas que cost:uw~HI ont1-ar em exercício 
cobr;}!ll a õo:r., p<u·~ !J.IIO nãu lli.l.j <~ ele Ct'l'U.t' ; d:ts s 1u8 l'u iJC•;iie~ rn:tgo~i:tticas, ]ll·ecudiú ;~; 
ele qne ospc~snra. é esse n.mor pt•oprir>. quo pe lo troi<.l' dos c:tnhõ:·s. tpla tldo cn•::Ja
ouü·ora. ~o nwlindi·av:~ co m I!S'c "d;t) 1],o tJ':tm da Jl•wl:c oppost:~ cauh •:ie~ ca.p~z·~s d~ 
condosccndonci:1 elo no~so crctlO!' 0 que ,1g-or<J, tl'Oatem t nmbom, (['cando n~.o dcllnüta.m :1 
U.or·me. talvr.?. na ostoii•:1 de L\mbn·a t.lo ca- cntmr ]Jt·ccodidu apçu<t~ de mn:> yulgari s
hod'> (11~;u·>t~ llmrlo c ap:r.thü:o, • 0 som no !;im:t <l<'lmonstl'<IC;1\o na v:>!, . Uillõ.l. al"ethuse ;m 
rla mai;; nimiaosa das l llllill'ct•<;uças , não Rio de .lttneit· .. , (' mincidinilo com o pa.ga
ltav~:mJo O>timulo ue c~p~cie ,,[gu um que o monto do coup.:!l th divitl<J. clo J•:'lpi:·ii/.) 
a cor . lo ·nra vel' :~ rmt.liclacle ]Jütbrla com Sn.nto :~ União ; um:t vi:tgem de com•aç;a.dos ás 
cÔl'P.-'\ tào Yi v;~s polo i llustrarlo 0 in.<uopeito plag:.o.s limzi leir.w, Cli ll i nchlinclo <:om GS tor
rel:t.tt:'r <LI llcceiti.l. ~ mentos elos pr otot•.lllo:·< i ta li<~nos; um<\ i der-

(((} el':ldor• l1VmlescorHcn; Cl (cuvUnrt Ia-m, von\'iio em qun "' IH\·~t !Lo p~l!i c~• do <'"va
om qth\ 1lO~il ;w ,ju.;t.o mdlntll'C !lo 1103, 11 l!tcir·o h:thitn::cdü :'ts Jll'~Ltic;o.s llc rlip!.,Jnacia, 
u.mm· :.H·c.>pr·ir•, vtdcu c:omo n 11,;;i!>JHJ.tm·'t. ,. ma> tlislltt••:a u gumno d·~ ferro elo ]iGrlet•oso 

rluc rep!'escnta a~ naçiie;; fortes. 
Seul: .. rc~, ]):cl'CCC <lUil c.stamos lontlo n ;na .'\lld;Lm peta.~ ehn.ncc!lm·ir\S fazr:!lúu }Ut·~t us 

d r~~ p:.dna~ dos Ihsto~ Jlolici:r P.l!, ll<1l'te r.ii<HO:a, c~b·1m~nit·os nn1. d ire ito di ver:;.:. dos J.i•·dtos 
•lW> a~tt ,wid:tllos in~um!<irJ:t ,: du rcpt·im iL· a d.o~ indigcn.ls c 11<H: ioa:1c~; á.n<la.rn fazou.l•J 
ociosiil~.dc e a vadiagem JHl-; ~·:1'<\tl. t!cs citlMle::<, p .\l'[l •1ús outt•os, i rliloo()<J• Iontemonic o la .-s.,i
como esta C<'· Pit a!. . gnaçiío de rlu::tO"l(jltm· t t·a.tados o l'Clgimon das 

A phr<c~ll do Citl.C ~c scrvi\t o l'o!ator d:\ Hn- capitlllar,.u:)s urhlntMs, t~ilÜ:.tm snbst itn incto 
ceih, o Sr. An!zio de :\.IH·c tt, e unu~ pl!t·;~o'c ,. [I.Cç:J.I) elo:: nosso.~ trilmnacs c vom-so a c1ni 
11'"3 se porlia lm· todo~ os tli<\S ne:;tes ra .. ~tos; é dontrJ, mal tli:~rar~,;~~los, na ultima l10l'<t, na 
aquot!:t de •tue se serve a. a u toridrulc p:wa di\CT'ot;tção tios oroa.mcntos, no nlti mo mo
cohilJh · a,~ rlem:t~ias tlo vagn.hundo, na.r;J. o mento em qnc sc.i temos a po~;ibi l.i< ! a. c!.f! do 
contar, ).1.,.ra o rlmea.çai· coin a co!onia col'- · l~xccul.ivo t!e<tr co·n ,~ d tcbdnr•~ tio:~.uceira 
reccional, P<.ll'<\ :tmp<tr al' n sucicliaclo contJ'ft pcl~ domom Jl<L dt>crct;1o;:iiu ela loi·de meios 
as in.cnrsões do so11 ocio, da sua. tondcnci<~. po:.r nos·;a padll, vem ncgto ultimo momento 
para os dclictns em c.,:cala crescc11t e de gm- tnsinuttl', Jiã.o dou i!, lll\nt melllhtamente, 
viclMlc; a phraso do que se S!'lrviu o relator mn.s, vert•un1.M' com o poder de .um tra.do, 

~ da r eceil:t\ pam com a. commu~hã.o brazilei- .,1m :~.ço <lc tompBt'a, com :t l!Ulll não po,le.onos 
· ra, pln·ase •JuC retlecte na su:.1 <t.'>:P n•er.a in- em ccr tos .capitu los 011 noss<~ lei, que deveria. 

contcsta.vel sobre o Congresso Nacional, dcflnit' oxélusivn1:rentll da. r.:ossu. auto11cmia 
phr ase que nã.o é minha ><tue é úo i'elator da c do3 nossos conhecimentos publicas; vem 
receita de 1003; sentenç.a; que não devia faz~l' Impor a primtllra mccliúa I.[UO prun uJJcia. o 
eBtremGcel' o melhor· do8 nossos melindres . regimell do. por ta ubm•t11 nls l'egiõc.g d o 

Diz o relator: «0 funding toem, vc;le por oriente, applicada a n(•s outro.~ , tid<Js om bem 
nmc; assignatura rle nm termo de bom pouco tempo como povos .indepen<leutes, so-
vivel' . » ber·aoos c civilizados. 
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Vem J',~zor t:Lrlfas soh tL pt•cs~lio d:t amcu.ça., 
incluithlomodific1<;iio de ultinn hm·a, d;t lo
gislação p:J.ssn,da, Oltlie>ta., em s:lssiio nUinu, 
em m:ttel'i:t de r.;Juec:iío dos impo~tos; vem 
crcar pam cStê\ asscmbhl:t :t si~LHt:;.ão em que 
as nnioria:; se arre.;im.~nhm, 11ã) pcltt con
vicção qnc;üic .lrça, c qnc cnrair.:t no cc:e
bro de ca.da Deputado, 111> coração de c:vla 
patriota. a necesshla:lc d.c vota.r eot:t, ou 
aquclla.lei, con1o 11 m:tis coin·inltav.:l~ com 
os intsresses <ln. commuuhão, se nio q ·w vem 
condur.ir a.s vot:tçõJ8, por mot.ivos que scni.o 
podem di,cr com D.s t·esponsabi:idad: ."S 1lo5 
que convivon1 com o Go,·e:'lto, do alto do;;t:L 
tribuna , motivos IJltCI ~:l dcchu';L:n a bocca 
pequen;\, a qu~:n quce ~ lcga.çfi.o .\, ou 
legação ll, c dopais intcrl)tÍ •, dcplora\·ol cu
phEllnismo, intct•pÕ0 ~S SoU~ bom O~IiCÍOS, 
acho que m•;t n0ccsstrio par:t cunt.in1w.ção 
das boas t•elaç,õe;,, J:lll.ra. tiu6 o Bt'it~il ccdcss~ 
neste ou 1Utq uollc ponto: c o ui~~c um:~. d tta:; 
e mais v.~zcs. e o dí,;se 110r l'órma hl rjtn o 
melhor é votar,não diF>cntir. 

Isso era., Sr. P1·e~idcate, na t\p::>c•t c·;n que 
nós ti1llm1nos a>signMlo ter111o do 1Jen1 vivo;·. 
Nessa êpocaa. hmnillt~çã.o ainda esi.ava muito 
recente. Ncst(l. Casa. hnvi:~ nntit Q'!'t\tldc a.cti
vidadc pnt'.'l. cortar dcslJCI.<tS. Nã.o, dizia-Sil, 
isso.uão se pólle vota1>, p:Jl'-FU rlstu.mos e1n 
moratorin.; esta des;>oz<t fiei~ parJ. montcnto 
opportuoo; o exm•eito não se póile <tngmolttat•, 
nem tã.o pouco a polic"a; não l'a.z nnl qno a 
arm<tda. não tc11lt<> luhl'ificantoiJ nctw'o n1-1te· 
ria.l ind íspensa v c! pa. ;•a pintm•a dos na vi os; 
não fa.z mal que so c~tt·agno;n, que Hl.l OX)'· 
dcm mn.chiuismos 4eliettllos, opp~niuua1nontc 
.nós os appm·elliiLronws. 

De;~ois a assiguatm'.1 !los to ter mo de bem 
viver fuiil.cando ma:s velhn., 1'oi Jka.ndo pn.l'.l 
trás, e já em 100:~ o Sl'. Anizío 1 inha p:tln.
Vl'il.S tao candentes t[un.ntu estas. 

ett8b, fll1lCSta c rat<tl a.o~ nossos Pl'..ipl'ios •los
tino>, c~s 1 pollticJ. em. plc.1o regimo:t de 
mur·atol'ia, em r)lnn.; rcg-inuil de ~'ISIJ:ms:io 
de nos~~~ ]J ~.gtWl21ltos, tle.:apl~ , ;~JUs <os com
pro i1lis;os c nos e.~t<i ~.:r•cantlo nm d:!(icif.. não 
llc 2, :3 011 5.00.1:000.) mas uc -lo.o:JO:OCI0.~0.1J». 

G c;;;;;J tti.tnuucio, e~~c ttviw, o~~'' <t<ll·cdcn
cia não tlo~p :r~a p~H'1>~n·tl 1lü 5 ltit\~ct nlo.~ d.n. 
oJinião política ilominu.at:l, p->L' parte rlos 
rcsl_)JllS<tveis 11ela. gcst:lo ü0~ 11 WCi'O> contia
dos.á ~Lt<t guitrJa., pot• p.wL: dos politicos ipto 
(lilcr.~m nuüh glo1·ia e nuita [IJSt<t ]Xl.l'a. ~ea 
activo, ma.> qnc niío querem, ;~o cpc p~rccc, 
r l>pOH~ilbilidade llOStO ~NfilCGUO l)J.S$ÍYO, llãO 
u<.HpJrta· a mini ma idé<t, o mitüm.J llG.>rjo, o 
n1<tis imporceptiveltn:willtun\o no s(niid:> de 
acudir a css:t ~ituaçã.o. 

i•:' t:CJa.lment·a esta. u.né\. ~i.t·w.ç'(o do.c'}!a
uo~·a; por1p1e niio poss3, num po1· ltyrJJtiHlSC 
a ·lmitth• e muito lllOllC\; o f..tt·üt, pJl'(jll} no 
or.;a.m811to a uiscus.;ã.o ia ·i<J enc:!.L'l'lb l<.b; no 
wcp~dicatc nada havi:tlwsb s~:tf.id0. 

Eu não po::s:radmíttir 0'~<1 oatra p~nb1 tlo 
dilem ;mt llllO aectS) !i•IC'l;ua. illtlccisa co:no 
nma cJnjcctum Yaga no es;Jirit:> de al ~llllS 
de mous oavinttl'i, de qne a ass:>l'•}ii:J do t10n~ 
rndo rcla!;·)l' é p'lltntust'e;t, <.l·2 qul S. Ex. 
fallun s~b a impL'élsslio <.hJ u:n pO><t<lol.J, de 
•1ne a realidade o~jediv<t u:\•) C:) incido CJl11 o 
qua•.ll'O que se tle~~nh·w;:, no sl}U •~tlmim.vel 
c:wobt•a do pcn :adot' c •lc pAítico. 

O Sa. BRICW Frwo-X:t~ ülll'•'·$C~ de S. '•:x. 
In. o calm• com qno lot',l,:n rl''•li'· .. n·iü LS. 

Agora ].Jonsavttmos qne íamos Slthil' do do
miuio em qne ve;jctam os p~izes de ltna.nças 
avariada~. quando a.creclitava:n.,s t[uc i<tmos 
systhcmatizar o equilihrio do orç<tnonto c 
1nostrar que e_ll'ectiv;~monte, com aqu!Jlb 
salutar adverkmcia, tínha.ntos adrtuWidu 
juizo, agora vêm as p.~la.vr.\3 pNpheticaS, 
velll a ~ttlvertencia foL•mid:J.vel do illustL•e 
relator da Receita, memb1•o d<t Commissão 
de Orçamento h~t .. muitos a.nnos, quo tom I'ü-
1a.tado VM'ios outros orçamentos e nlio é ab
soluhmcnte suspeít'J de opposiclonismo ao 
Governo, rtue .~um colla.t)(lmtlor nesta. ordem 
de causas, que é legalista a autl•ance, espí
rito absolutamente poUllcra.do, q110 não tem 
sUl·tu~ nem ex:tg(reros dos tribuncs com sens 
arrastamentos ao ora.toria inca.ndC'..scente, 
vem o homem das cil'1'.1s com a fi•ieza que G 
labutar dos algarismos incute no cerebro 
que se acostuma a este gene1'o deaGtivida.de, 
vem nos di~eJ.• : «Senhoros, essa politica. n.e-

O Stt. B.\itBO.<;A Li~L\-f~:l~lL'\ nc.~>l lwm 
em que os politicns, p:wtidos tl<J an·aiacs 
divcrsu;;,s:l congr.•ga!llJ.YI.l'.IHI11Jl:tcto s~·1t<1, 
dostiua,Jo a. uma II'JI':\ hltar.luil·:~ 1l·J et'lll'::o•.los, 
a. salvar o templo uo.~:;3 novo Cin·i~t~1. ücs5a 
po bt•e ltop 11 blica, tla miio t.lo~ i 11 fio is; q uan<lo 
1!os :trJ'ithtes Oi! mais tliHJl'ilJ.", O$ cheiqttes. 08 
hemi1·s pa1•tom <t congregai' lwstes pm•a ti. 
b<thlh,l s:~.nh na. defllS<L úo q·;tc lile~s parece 
BBl' o mellwr dos P"-trimonios elvicos tlc mnr1 
nttcionalida.do,ne.;sa hor,t em qnc a. colligação 
vcn< noc>mali?.al' os costul).les ])Jlitic:·.s, Yem 
refrear as pl•,,tica.s aolministmtii' :J.S, tlando
llLOl melhores quilates, f.b:t. um cltannlllento 
a que a.ccuiliu a gt•an:le nw.iol'ia ilnst:t Ca.
m <bra, P.tl'<\ quo tn.i<t ele olha<>, comlllUil
ga.w.lo uo 1ne~mo cre-lo, para. a ctlll!lt pu
blica, com mais decidida. energia o m0il10t~eg 
e mais pt·oftcuo3 ill_tLiito~ ; ncs,:a hora, 
ninguem, a.bsolut:1mente ningucm, ncmhum 
dos que teem a mu.is tlcci>iva, a. ma i; intoir<~ 
e n. mais fl'anca. rcspons:tbilidade ne,ta nova. 
ordem <la cousn.s, nlnguem aclla que se (leva 
fazer outra cousa quB não so'a subscr(nor. c 
subocr.Jver !llusulmanamonte com o fatulil
mo islamico de que All;:tt () grande () M:i.
homct o so11 propheta- SllhSCl'evet• o deficit 
annnneio.do, a desordem na.s finan~as, a. ban-
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cal'Oi~t p1•,,xim:1.. immineut.c. lll'C!)a.r~mdo-nos 
acas o p~u·<~. recebei-a com a lg uns dcs~e.~ opi
pa.ros banquctr.s em qne nã.o se sabe o que 
m~\is <ttlmirtw, ~i iL e.>qui:;ita e ;colha das igua
l'ias ou si a.o d 2Jlo;n~ dos convi V;J,S em pregat• 
ltos eotltemporu.Jwos (t cxcellencia . <loB pro
gramnu\S de.~tinadós a. a.ugmcntltr ·o· :wcllivo 
das cogit<wüo:> c~toreis em m:~tc1•ia. dcpolitica.· 
dcmocratu;a . ·• 

Acaso nos gua.rda.nloB p:u-:1. h ;;J-. p~t·a. 
alistar o cnünentc rül<1tot· do orçamento da. 
1•cceita, o insttS}JCtto m :mtln•o d't Commi~são 
,te Ül'C<LnHlnto , o p::>mlm·arlo llClJub.do tão 
fa.m íliaristtdo com n ti.• i o jogo do u.lgari~IHO. 
pa.t·a alist<~l-o-repito-cntl'o . o.~ opp'l,icio· 
nistas, cujos olhos não icem mais <~ vís.\o 
norm<tl da.~ causa.:'!, que ''s deformam, que 
a':l invertem, que al> cxa.ggcra.ru , cptc as <los· 
bota.nl. que iiS torn•~m um;~. !Uonstt•uosidadc 
e que accen~m CO•ll Cil.'l..'l. mon~tl·uositia<lc 
pa.ra <~p<WOL'ar , p11.t'a. a~-sust:a.r, pén·a. fazc1• 
rctllot•ic<l c(l.pn.z de 'le;;pertn.r acaso o ephc
morc-quom ni:io s<~.IJe !.:....o t\tl<\11 apphmso 
rh1.s multidões; aquelln tã.o ft\llad"' popnh\l'i
dn.de, at.l'3.7. da q •.tal cori·cm os '1\W ~acrificam 
<t pro~pcridado de urua. p a.tria Mo OJJg! entll. 
e tiro lljui:adn, <~ pt·cten~:~. Jl (\00.."-'lida.ue 
de a.bt'il' 'tvoni<l<\S a custo tle deficits <le 
40.01)0:00():::.000 t ! 

Quo Yttnios ftl.ZCt', nestas êincocnht ses.~ucs 
c1tte nos t'C.ltnm ~ Vamos escrever o riua l da. 
nossa oi!'cu!M a.c.~ no;;sos coastit ninb~. V<tmos
lhes dizel' qual o o ultimo lc.~a.ll'-' quo 1\llUi lhes 
dei)(<mlos, vamos com um aprluno c com um<t 
tnc~mscioncin deplorwcl ratlf1ca.r, 8Ubscre
_veJl(lo '~ proph ;Jcta. tlo honra.do c tligno rcl<t
tm• d:t l•cccita, · ma1 vamos a.'!grn.vn,l-a., 
aohtmws que natln. ha <le molllot• pat'<t nos 
reoom meml:.w :.i. gra.f;itlfí.o tios nos~os concidrl
dãos, para t•ecommcwlm· a nossa oompeten
cia. o o nosso zelo pol i\ '! cousa.~ publicas, 
a.cha.mos quo nn.da de mclhot• h:t, do •tno 
aggro.var es.'!n situ;\ção-quo, ante~ tle tllllo 
isto, era jâ. filha lcgiti ma. da. in:;elli!<Lto~ do:; 
cr editos snpplomcnta.res sem corroctil•o, dos 
credites extra.ordina.rios, em quo o Executivo 
gasta. como c1uemnão dü. contas lt ninguem, 
gasta. mais uo que se gastasse do IJUc é seu; 
va.mos <~.Viva.r, vo.mos sublinlla.r, vamos fri
S!w co1n um traçocsctu'O, com um·tt•aço bom 
escut'O esse d13ficil <le 40 mil contos, esse deficit 
que é natura lmente c:~lcnl;tdo, qno é a.l'cl·ido 
pelos gastos apenas prcvist(ls nos orçamen
tos atê agora., na primeiro~ <liscussão emen
dada~. scn1i.o <tue ncs.~es otttrus oJ•ço.amentos 
que ahi vooru, nessas outras di ;cus,ões dos 
que jâ. vicmm, em uns e em antros, como 
nesse que ' 'em da Commissão de Orca.mento, 
aggJ.•avado, nc;;se mcslllO 01•çamento do In
ter ior, da. justiQa l'CPllblioana, da. salubrida
de ~·epublica.no.! da hygiene democra1;ica, da 
.pohc1a. desse feitio ; no>se outro or~amento 

vem j:t, n?in llOJ' tuis, não p e la acço.ã.o orosi\·a 
desta ou tb qnellil c,mcntla, que va.o tra.ha.
lhaudo ao serviçv lh~ dcmoliç~'io total, não 
P;Jl' obra <lcst•: 021 <l<~qucuc !JciJnbdo, Ycm 
.Ji.t <ln CommiS5t\(l do Ot•r;<tmeu~o. corn :.t 
}JJntta. que lhe li pl'C.pria., que tiovcría ser ü 
pt~recc •tnc ~ori:L 1.) !>ynü>olu de ~~~:~ r;ewmtcz, 
o emblema tlc sua ca}).lCitlatlc p:Jlitic ;c, con
dcnsaúl~ nelli.I. a sa.bmlol'i<t di~pOl'~<l pela c al;e
ça de vos ontJxs, vem 1l:~hi ,j:t com c.;b outra. 
p~nnu. t u:jatlo c~tc ontrJ Orç<Uueuto co:n [~ 
ta.ra., com uma s/ln·c- ctu-ga., GOlll um contra
pc~o de mil contos, c .>mo um l'CCa.,lo. conto 
uma mcnsn.i,Ce m a.u illlt.~tl'c rcl:üllr ria. Ue
ccib ; « ?\ão h:~ tal, não c:>:is':c SCilltllll:tnte 
rleficil, 01t, si cxhtc, o dcflcíl •i uma. bmt 
cous<t, pois <tnc :tqui viio mais de 111i i conto;:! 
O que é prcci;;o c maud;•,r cst<t ~ua balança. 
ao al<n·idor ; c.>t ü errado : n?io é tL Ola. b:L
la.nçtt de bt•ll<;ili ignao::;, t1 natttr·almcute, 
uma h::.la.llo;>:t l'omana. e i'C!"ia prcci l:'-o ra.zcr 
o c:l,lculo 1b pl'(:porçii.o rcc"pcctiva., pt~l'<t que 
os peso.~ <l;tivo<sem na l'<tziio inYOI'$a llos 
lJru.r,,os u<t ahtYliii~a.. Niio •J !üt., inlt:lizttteute; 
Mtiio, aqui vão ma i~ mil euato:.l ! . , . • 

A uii.o ser que <L <.;ommi~siio tle Ort,::~nwnto, 
tluut\.l'it yue pontifica n~;:~e~ a ... -~Sumlltos, 
queira nos J'Ccdi tal· a dotüri ml d cJ phlo
gbtico ; o ]lCso ô nc;:rtliiro, c.-;.~c.; 1. 000:000:'; 
vão leva1lt<H' :1 l1al ;n<;<•·, vfw l"lLY.Ci' <t no~.>a 
pt•m,pm•ítlatlll, tc1}lll Ulll coJvlã<I <!llC os bem 
ÚLilott p ttt':t qnc honvc~sc1n do tlcsn wnt!r "~ 
p.ÜM ' I'M tu,,, :sü:I.-><.ths tio autori~.ado, tio in-· 
s uspeito t•el<llol' <h\ l~c..::~i h~ . 

:-~"-"O é o Or(>t.mcnto du lntm·iur. :Suo po
dP.l'Omos <ti.I(:!ITICiltal-0 O<t 3• tl i ~•JIIS.,iUO; po
<[Cll•imnos, 1~drcz, túCI I~tn· aqni, mnu. po1· 
uma, tctlas a .. ; rul.•:·i(~:.t~ om •1ao lm angmcnto 
do llcspc:t.<t. Pu,lcl·inmo~... l'<HlOt' .. ) llliJ., ! 
l'lãll: ;\ ~O&~ã() ,-ao rw 1!111 ; ll tJ~;tll ap:.1p~r 
da~ luzes não se a,ju~l<w l •·oo\a:-; ,:inii~ bem 
l\flCI'COhido cad:t IJIIUl tiO ( [fiO «CO~•I / Ct& llin/J 
m?o jooue$ U$Jiéi·as•; nesb llnal tlc ~'Cii.~iiu, 
•lcspacnam-sc :1s cJLCOilllliOnthts, rotn-.~e. vo
ta.-so de a•!Côi·do com o conccHo ·tão hem 
~tcrootypaüo llü verso imnwi·tal d•J !Janta : 

« Vuolsi ''osi colá dot'C si ;mo!~. 
E p ii1. _non tlemcmd{f;·o.» · 

\'otam-.:c rmi.> 500 con tos para t~ Saudo 
Publica., ma.i~ ceutcua.~ <le colltos po.ra. uni
vct•s!dadc,:, centenas uo contos p;n·:~ qua.rtois 
•lc policia., pois v a. mos dc~ccatralir.al' a. po
llci:t, agora. ··o fim, oomp1•ohendo-se bem: 
<tqui o viú1thü n0s d<L 1utm l'csta, c nós nã.o 
podemos deixa!', por hool'a no$S;~, v..i".-ula. que 
intlívídados c nintllJ. qnc n;L situru:.ã.o quasi 
dos oaloteil'os: de preferi!· o calote, a doh:a.l' 
de ir de vcsti<l o tln sc!l;\ bem t•ito, do ea.t•
t•uagom pllxad;c a. bell:. 1xu·olha o pa.g;~ por 
verba especi<ll. 
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Votamos. ha. de votú· a Camn.ra o n.u
gmento, vac votal-o, o l'ccommenua-se :J.SSlm 
a9S srus con~ti~ uintos, c lJOl' e:<..<u. _mystifica
çao C<u•act.m·tstwa. do rcgnncn r.l01tora.l en
tre po,:os em qu e a. nl<t.ss;~- tio Mlaipl •abctos 
pr·edom ina, llor cssn, mysiificat;ão, ·ll<t de ter, 
11or i;;b mesmo c apc;w.J' disto, o sen m:tn
((atv l'r.norado. Os mcnol'es, os lnt~ruiews 
de qmllquor ge nel'O 11:\o ~o ~.porcebem dcsta.s 
cott,as. Muita.s YC;t,t'; bc;jam a mií.o C[UOJ'ida 
ilo tut.:n• (!lló lhes d<' uma tl n~ia <le /lnmbons 
e só mtlis tat'll!l vccm 1111.0 o seu C<tbcchtl foi 
desbm·atado; o sendo p1·ecisu, titzom urna 
manifest a(fão e;;m mn;-dw <nt.>' {lmn !Jea1111! em 
toruo ela c:<ts:t. tlo qncriti<l tul.vr q1 LC gero 
a:;sim <~ sua fazcntla ])Ol:t. íül'nm por gno 
estanw~ vuntlo. · 

A h i Yem o o:'('< tmCtlto cht i 1 11lnstriZ~.. 

O St:. Bn.1oro Pn.Jro- Eu .iú o;;tou apavo
ra.<.lo. 

O :;R . ll.muosA LDlA - \'anJo;.~ ch1.1: uma 
tícc;ãü ;;.os polltl<:<J~ o ·~ümini .. :tt'tLcl.orcs do 
m untb d vilizado, tiw :ttl':tr.<ttlo~ <JUC não 
sabem 1; \11.~ a mcl.l!ot· modt~ 'lW' ~c P<>dcria 
cnnl;;n• p;; m vatoríztn· a 11os.q capachlacle 
ind tti>&!'!a l, p:ua (] 111: cl!a pro;luw. ft•uctos 
c!lic .. ~es par:.t :~ no.<~;1, Paki<t , ,, u t.leficil. 
Ah~ f<1.il<<m 'i0.00•J:(Jü0.3 P<t!'lt cqnilibt\t!' tt 

reocit:t Ctllll ;~ dcspcza ~ Pois e1ltâo, é ;~. mc
l ltot• 'in:u!1·:1., ,, a. mul!toJ· ocr:a~iiío-paHt nnv:t>: 
g'<1.l'<IJI [ÜL•: de ,Ílll'Oi>, JXIl•:t J;c)\':J.S uo ·:<l.i:ÕO!; j}ill'l t. 
f~~tJ•atla :~ tplll são 1!i .-ccütmentP g.worn:tthts 
}lCl•~ atlministt'(\ÇfLO, ''· M•!-lhor:tlncnto:;, '~ 
Oosto e q uc :.-;ci m<tis; pa1-a nH~i;: U llHI~ <tuani<1s 
cBtnÇ~ü(_•s tolo~Pn.~Jlti t:a .. ~ c linhas une dovcnt 
ser- CtUSÜ'tlitla~ ;la YiU11 A ú villlt H. do }Jo
\'o:u.!o C <lo rnunicipin D, par <l· melhor ci:L~-s!-
1tcaç[lo dt"! agcuc i~~ .'b COJ.' t·~i .. ~ , ·poi~ qrtu !1[\1) 
foi llllt uraJ que o Yt:1.11 1: ~o o-tnJ;o com ama sub
dil·edori;t, com nm;L a·,·oncia du C:l!'l'Cio om 
que o t'tlncciotutli:;mo c"• p<t~o nt(llilül\ do qnc 
este municipio que i.üm :1111" cm•t" ]U'tfPúH· 
denu1cil1. pelos :::cus t'OPt'>.•seut ;\ ntoo nesttt Casa, 
0\1 (lt1e s ~ tem em eonin elo illlJ)Ot't.utto c t1UC 
nao póclo so:m·--r em ::oa orgnll\o o v;titlath! 
que, uo passo ti iHJ :1. G<m1p:tnh<1 tem, }J:JJ: · 
exempio, unl>\ tt:<ministl·<IÇ•à<> elo Co:r·l'cio rlo 
tal ordo!l1, e!Jc, uã:o tcHha 1ua com u re,·so;Ll 
ma i$ numeroso o 1Jcm )mg · • 

Ahi temo~ o Orçm:,;(mto th (lJ ,Ju~tritL 
As omcntl<tS, costuma-se tlizer, q no sll.o car

ta.s no eleltOl'<'<lo . :-!i:iu lt:t matJ iz. mn.i.~ ia.:.ITen
siva.. E' como o ca1·tiio--pcstal. Q ne :J escr e
vessem; sim, c[ue o <'Sot•evc:>.~sc r1U0111 quizcs:>tJ. 
Ma~, t!espaclwl-os, l'ogistral-us à Uom mis. 
são tte Orc;.a. mcuto, é quo se ·não compí'C· 
hendc. , . 

. ,Nilo set• tis tlozenas ! Somp1'e tora.m ! Nós 
não est a. mos ern. maré de modlftoal' costu
mes :p~l·I ~tl\Hlnta.l'e~; a. lieçã.o <lo Or~.a.mento 
do Interior <~ffirmu-o por mim; o Orçamento 

dn.. Int.instl'ÜL, onde essas demasias v alom por 
cif:t•a. muito ma.iOI\ vem o.ggl'll.var o r/eficit. 

Que importa ? ! 
Portanto, os eslorços do illustrc relator 

d;t Rcccit<~, aggl'ttvada~ <l.S taxas da. •m
portaçfl:o em lO • f 0 , ouro, o ctuc r eduzido a 
papel-moeda C: multo mab gue lO •;.;_ag
gr<Wtt.l!a.s todas a.s constante:; d<Ls noss:..~ tt~· 
ri fas, e aggru,va!lttS algumas pela super
tl'ibuhtçã.o resnlta.ntc da. ememl<t elo o1)eroso 
Dcptttatl o por l\'Iina.s Gera.cs, o Si'. João Luiz 
Alves , nem a.ssim, diz-uos o honrado rela.tol' 
dtt Receita, que lallou por occa..~ião do aprc
ciat' as Oll1enil<l8 <lpresent.'\das <L mesma Re
ceita c que f~tlbn tlepois de todos rp111n
t os tenham il.el'endido a s Clu modo do ,-er, a 
stt<t emcnd<t, convergido ou tlivcrgido no cor
r er Cl.tl. dlscuss!Lo do m esmu orç<tmento, o 
hom•allo rcliJ,tor, fal!a.ndo 110>&'\S coudições, 
clepois üe tndo Isso, com :pleno conhecimento 
tlc c,.n.'><1., üll Gl'tmtlo om jogo com todos esses 
elementos, tlu.stinados, foi a sua. oxprcs3ã.o 
flllicissima .• 11 <\lÇé\])l'ClUal' o Úl'Ç• ;~mcttto da. 
n.ocoib, até a ll..lttu•n em c1uc eollocou o Or
çamento cl:t Receita a nós.<S..'\ insothlLtez collc
cti''tt, a iOSOiH\t Cz das !UUJI, idlic~, lL IIJllll lCÍOll 
(1 uu ;tpezar tlc tttdo o tl~{t.cil q nu m·:~ <lo pr e
Y Cl'-SC, o du(i.cit a ser· scicntilicamr:n lc pro
vi:;to JXll' :t•Jnollo jo.•w d.o mú• lbs, ol\1 t[UC 
eutt•ou com tanto S<lhct• o il! ust rc r ol•\tot', o 
dc{:cU Cl'il, :tint l<~ <JSSÍlll, t:ulliO !15.' t úll10S 
ti1l0 ha mui to tampo, cont.J .~tj t i l'lJlllO; mv 
t~lJtiCa om qntJ o Ot· ~~IIIHlll tO 1h l·'awn<h~ Clll\· 
ü·iloltlit )JiLl'H: tl i!~Íq tll l l l l i'ht thts ll ll s~:t.s fllll:lll• 
<;as, "om :t t•nlwi"" tio tli lTorenr:as tl ll t:O.lll· 
lJi<,;, : dtJl'Ülit~ j)lll' i.:IX'I~ ll llU deSCtJL'a l1\ tttt! 
;~ ~, G/S '>/.,. 

Ahi, t·o:tl11tentn c1~1 o pct·iotlo nubuloso, 
01::1, a 1;:,,'· l!l d a~ li< ~:;a,; li u :.t nv;.~s ; H t i~ l'i nhtL
m o:;, >'ll}) l,)ül i!UI,m:>-11 <>~ j :L c lll':tll"' tles;:c tlo
liqniu, .•onãu IJWLtHlo, Clll }>lona s:tutlu, 
qu:1nth o :\Iinistl'u u 1.1 ll<t~oncl:t. n · .. ~ li i:~. :1m sei H 
J·clatol'los qnl! o c;t.mbio r ovelit utnn. pt·ospe
l'idtldc que ú p,wa ca.nt:w um:~ :1llelui<• om 
catla, cou\~·ão <le p:tbrlota, um .. meto c~ono
mico, '!uu.é um cauto, um gosto sú em ro
metn0l'(U' IJara nosso p:1oi;o;, em satll[J, que 
:JJlda !pHtSi peltl lllethora. que o no :~~· ~ vigor 
pede mússa <lO de m <lis atortun~lo organis
m o sãn, ahi nos a.n nnncin. o illnstre rell~1tor 
u m noYo colbuso : o defici!, o dcsiquilihr io 
s~l"<L por emqu'i~nto de 40. 000:000$000. 

Cltlll os novos ol'o:mwntos, acredito bem 
quo o hom·ado l'Ol11. tol·, na :i" cliscu!:!São nos 
dil'IL-St11)posto que d;~quí até ht j:i tenht1mos 
transit<tdo pela :?• discuS>:IãtJ tlcs;os outt·o:> 
Ct\}lit ulus ti<~ .dC.."lpeS<t publica, por c.-;s,~ dis7 
cussão uuica.· om 'que a despo;a pódc $61' . 
a'ugmento.d:1, e qtte, nos termos re~ilnontaos , 
é só a 2"; qua.ndo,na 3·• di.>cnsoão aa .H.uceita, 
havendo Ul)s.i~ transitt\do po1· cssl\s phu.so> do 
orç<~omcntos da dc.'>pes;\ que nos faltam, acre- · 
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dito cpte o hom'<t(h rol;ttot· tcl'A de rros vir 
dizer que o dc{l-cil não é tle 40 mil co11tos, 
C[UC o deficit, p :mt arredondar (qncm v:~.lo 
muito, clnvo muito; não <1 honit•' ;:1 um po
tentaüo csütr rlevcnfl0 mc!:1 duziit do Vlll
tens !) que o de{icil ser<~ dn 50 mil wntos : 
mil contos no 01'0.-<tmento t.lo Intet•ior, dOllil 
on tl'O~ mil cont;s, cl.lg-amrH, no dtt Illllnskia 
e es:>aconge•·ia demodülasinlutsque são <tpre
senta<lM soh t~ fúrm:t de projectos :wul;;o;; ... 

O SR. F R.-I.XCiscu S.~ - ::; o~ crc1.Htos sup
p lcmcntares o oxtraordi.Jl<l.l'ios . 

0 St<. R\U.TJOSA LDI.\ - . •. O:> (:l'Ctlltos C ?
peoiae:;, supplcmcatM·es o o:dl't~ordintwios 
que rKo, como dcspl:l:»l. cxtr:•-or<;>:Lmon tarht, 
avolmn::t.r o tl<'(tcit c oleY<t!-o, anodond:tnd·J 
para bcllcza <ht escl'ipt:t n 50 mil contos. 

Esses outro~ ct•e<lit.;s e essas outr.Ls t!csp c
sas suo aquelhts p:1.m a,, qua.e: não O.l>Dnto 
eu, em uma U(!Inttsia de opp ;; ici•mi~mo que, 
a.c·-a.~·J, :;c me q_ui?.e~se <tttrilmL·, se nfLo que 
as indigit"- e as cspceific;~ outJ·n t'P.I;Ltor 
tio Orç-amento tla llccciti1. nii:o mono' 
autoriztulo (lo rtnc o cmincntu Dopnta.tln 
pelo Ce<u•i\. c actualmcntc mom'Jt'u c.~ual
mentll <l;t Commi:;;.~fío <lc O'r•:Mitcn tu, o Sr. 
:\LÜ dll <IC , \ l.•l'CU, flllC 11iz : 

<< D.-clo o l'igot'Otio . ·»ci·ttpttlu • a systcmo.
ticQ. parcimo .-li<t I[ li C pt·e;;i•li 1"<\m n.o ca.lculo 
<lo.,; o~timati ,-,~~([<L p l.'opost. <L, "· Oommis;;l\o 
acrerlit,Q. q_ nn I ''~~t;wi'i. ;.J a.o:' c;Lcm•gos do oJ'Q(l,
n1cni~·l .q•,i iHt\t·lo; HH\..~, a doc:l'l~ta .. \~ãn de des
pesas nuva.~ em l -.~ i:; ospcciacs o:t por mciC> tln 
emendas oHxcrta.da:; no p~i.t ll <) do or~:amctt!>u, 
e a.-: c~~~~~t<~ntos rlo; crJlli t· ·s jcL nJ~adv:; c tloo 
<!lLC ~c huu <lB vot:n. clcsp csas q un dever ão 
ser ro:\-li:'''-tli1,, nostn o ll•J o;;ercicio P<II'<'- qno 
l iJ);i.>la.mL•s, <Llh;t;am <I pos.sibilhlaclc <.lo oq_tü
librior:!:LL ~i pJn·o:lt.nra o Con;rcsso, qno 
as c; tü (:l'eantl•J, n.-·, ~, ta·cm· ao mc;;mu te:np,! 
l'Bcur~u~ talnbtHn c.~::::pucb,n~ cot·~· c-.:ponfh~ntos 
i.ts SUi..\,":1 c;xigCilC:ifiB. 

Dont.J•o elo.: l'Ocnr sos nol'Hl;t c,: <io o;•~: 1:11 '1nto 
não h a. corno occorr~~l-tts - ú a a t.l vm·teucin 
que <~ lmtlclatic impiio ;L 0.l it l'IÜ~ 'ÍI.ú, como 
urn do ver i·.nperiosJ, í/I;(CL' ao~ se lci pu·o~ , 

P<lra ttcudir- a .,; oncm•.; o.~ cxt1·aordinario;, 
tlo 'lllC a proposi<Hlo Govel'Do p :wa o orça.
mento 1\ àO cogita são nor.:os~al'ios t•cctu•s JS 
outros t<llnbom cxtraor dinarios, nl6m dos 
quo nelh1 ostiio coJl~i.l.(nado~ <'onto dota.ç:ões 
certas i~ ,;m•viços cnl'tos. 

Se.i<L <\.~sim, c tcromo;; 1\ rolt<~ ao t•cgi-
meu ... » · 

Otttrn. pllra.So can<lottte do St•. Ani~io LlB 
Abreu, membra da C.llnmissão tlo Orça.
mento ... » 

Amigo oonstt\nto do Governo, sou co:npo.
uheiro le1.1.l na.s jornada~ ma.is clitllceis,den tt•o 
ou-fora do parlamento. 

Vol. VII 

:-<:Io se_jo. as8im,o ter-emos a volt;~ ;to rogi 
m cn ela menti1·a n.·,.wncuta•·i(<, dos s::l.ldos os
t onsi\'OS c dos •leficits invisin~is, -mas roaes. 

Os serviços do J::.~t:vlo dlvidcm.- sc em utll 
e u~c<H3M'iO : u$to:-; dc~·om ser complot:t
ment.e s;\tis!cito.>, mns dos segundo• , ,; se 
<l-. :v~m Clll ilm· tL<t m ctlilh1 dos rncurso~ <lo 
pa.it. e das rorç;~~ o los contriJ,uintes. )> 

J·:· do :wtua l pt•imci.N mu.gi$tl·:ulo da 
Nnç;í.;,, n SI'. R otlr igncs Alves. (JtwldO mi
nis·Gro (la razen(ltt, tratan<lo d::t. roccit:.t o da. 
<les]lCS;L., em I::Mi, "' . .,:ogninto :t(lmt•tcncia: 

«I·:Stou corto de rruc os recursos o!'.lin:wios 
instarão p:m1 os cnc:trgos Pl'.ípt• i ;~mcntc 
do OI'Gn. ntonto . Cnm.pro, porém t'cfiect i l' qne 
ú precL->o :~.l.tnndel' ás dcsp-J~as quo o Con
grc;;.•o tem n.titorizaclo po: .le is CSl)Ciae..,: r. ::t.s 
<tne ~onsta.m de cr.:tlitos votcdos o q1n tlo
verão ter applicaQão neste cx<H'Cicio n no 
imme<li<üo. » 

Por exemplo: 2.000 conto:> que man :l:tmos 
gast;lr, p:m\ o an no . pn.t•a n. constt•ncç5.o tio 
cclifl<:io p :n·a. a, Hibliothcca Naci<)J!al; 500:000$ 
cecio e ti o:nprcst\nw~ :i. Associa.çao Com
m ei.'C i:Ll ; algnnn COI!S"· lKH' ;L Ll iÍ~, lJil.L'(t O 
Coagt·os~o Naciuu<tl; ;1 despe><'- \l:Jtn qmwtcl 
p .J!iciitl, c. etc . 

:\gor.o. o S t•. ,\n izio tl l! Aln'>!n sublinht\o Üllt\!1 
vür.e ;.; est.:t:') ·ü~Lav·eas tlo ~t·. H.,>{h~ig- ne:{ Alv~s, 
f.IJ.L<tHLio miriistJ·o tl:.L J.;L;r,entla. · • 

\'n.<; tl ttas vczc.~ •t·tando mi nhtt-o tla n•zetl
Ll:t :;pp:::: llo •.t eomD r,coaotnhb , muito notn.
\"Cl, JHl'<o •J credito, ;; ll u t üe sn]J'.)l'Ü' as !los
:-lil.S cUtllcul-l~t!lc<, con~a f [ UC appl ic ;~mos 
quan<.lo o,l;n.mm em apcrf. <> mt.s noss'.1s ftn;\n
<'•'-~ pm·ti r:uht·cs c qtt<lndo cnc,Hltt•;J.m u; o 
CL'Jili to. 

«Pttra aonilii ' :1 t •to" onc.u·gt1S sío •l CCC>
sat·ios outt•os roct.1rso,; a.l1:m tios •JttO si'i.o con
sigao,tlos no nrt:a. ;nento». 

Qtttt.es s::io ,: 
A~ê certo tcmp .J [oi " cnll-~$~~o d o p :t

J?Olmoccl;1 ; dopo is o !'ando de ros_;ate (J uo 
flca com o t•otulo c :•nua o conteudo D<L Lm
porta.ncia ([e 2·J Jll il c~ntos par~ esse dcstin::>; 
c-\ o lhnclo dt1 garo.ntbs q no ~c tUz lJ tte ll il.O 
púde da~cm· t\ob:~ixo d::t. su ~ imporLaacia, m~s 
l [ llfl entreta,uto YM f•ll'llHCOUdO C~fll ;t. IIOS>a 
acqni~se<mci tt milhões o milhõc;; st~el i nos ; 
siío os empre.<>tlmo<, hypotlwcélS o penl)Ol'O~ 
t!e todos os gon~ros. Dh ' ' Sl'. :\.nizio <lo 
Abreu ; 

« Otr o Úl'Çttm<l!lto llÜ<J pas>al'i.\ tlrJ appll.
ra.to.~u. lll!llltira ». 

Jo:lllpl'ilga S. Ex. o termo cr1i 1>a1':1 quo se 
JI ÍÍO fl i![ll <!110 l\ ild Oil afOl'!llO~IHtlllO tfsitiL;t~I[O 
nom (! ll'lbtllluza.nüo as clll'll~ . 

Isto q u:Lnto tis de.~pc.'li\8 ot•íullrla .. ~ il.n luis o 
Q.Utot·i~açõa~. A~Ol'<t os cx•oditos supplemou
t:Lros. 

o que J iz o ta.lautoso rohtor tla..Roceita 
de 1003 ~ Est<J.S paht \Tas do Sr. Anizio (lO· 

1.8 
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Abreu tem alguma cousa. de agout'cira., de 
sini!f.ra, p:tL'a a Hepublica. naQ11Ulo quo so 
podasse crel' qne olla fo~so realmente nm 
rcgimcn })Olitico acceito de cor:~çi'ío e (l,mo,do 
pelos bruziloiros _ . 

}, somma dos "-l'Cihtos supplonloJlta.t•cg dn
ra.ntc o Impcrio, tlc 1835 : ~ Ji\:;S , <) llc r·éis 
780.4i6:0008, tot<\l qnc forno-:n u;Íta médir. 
antlUal dtl 14. 453 . 000$ c fl'fl.C\:iLO. 

Agora a. s0mma. dos mem10s crctlitos sup
plcmcnt:trcs, nos dez nltimos c:;orciclos úa. 
Hepablica (o Sr. Anizio úc Abreu pM'oU om 
1902, ficou rLute;; do dila vi o, e si clto O.>r;re
VesKP. hoje, enca.ra.ssc a. quo.~i'í.o <lc:so ponto 
de vista, estou cerro q •1c a ;;ua COI1cl usiio 
seria. bem mais dcpiO!'(l,''cl), parou em l\XJ2, 

·no :mno <tuo' come<;ou o governo e::onomico, 
POJtdora.do, pat'Cimonioso, ajnir"l.tlo, e<pliii
br:~do o nw.uso tio Sr. cou$olltail'O Ro(l!•i:;:nos 
Alves . De H p:w.\ dos cretliws sap)>'e :ncn
tt·wcs tomaram os l'r<>ios nos dentes, c ~ car
reira ú vertiginosa.. 

)li. li a.qui, ha p;HICOS dias, Hlll Cl'Càito l>l.llJ· 
plcmontar allcrto de t!ous c·n dons mel.~~ 
verba. ~occorros puulicos-om un1 <t~ltlO em 
tJUC não hmrvo epidemia, em iJ.HC os dogr;~cs 
lem1mwam a celcbtc cscacl:t dos gigt\ntc~. 
01':1111: llOiJ: O:JIJ8, · 800 :000~ c IJ~O: u:JU:);, a:iu 
iillln.ntlo no iniciu.l que foi, p .ll't\ OI'gll.llir.ar o 
sord~·o, de :3.G~:OOOf:OI!iJ. · 
Poi~ hem; nntcs dei diluvio, p<trl\lltlo 11hl, 

nal1ora em que o Sr·_ R01h•iguc~ Alves. aku
troavt\ u. btwca 11111 'Juc mais tm·tlo cntl'ou a 
colligaçilo, nc~trt hor;t a ~omnn <los cr!l tll'b~ 
supplomcntare~, nos llo~ Hltimo~ exnt'olcios 
dnRo}mbHc<~ ;~tu 190.2, ú <lo :'"i!J. tl:)il eontus c 
rm.cç.'í.o, o que romocc nm<~ múdi<~ Mauu.l 
do 57 • 00 I : Ol!OAAOO. 

Hclcmbrcmos - mt.ldi:~ mmw1l •lc !R:n 
:1. lfl&l, 1-Lt){)O:OO(l$, tt milii;~ annm\l pa
.m a. ROjl\l~lica, galgou 1lc !4.r}/)():000.~ t1 
58. 000 : OO"J$00!> • 

~~{~o gr:tdo. pnrum, c~sa. contl•aJict:l, o Sr · 
Allir-io. rel•tl.or da. ltcceita., voltou <i c;l.l'ga. 
t'CI'orç:mdo sua i1l'gunwata•:ão lXll' t:ll so1•tc 
<lUC ett só me ~c;Jtiritt eon~olado si, a.gOl'it, Jta. 
Ct·a tlo optimisnw, elle pude.~$C ' ' il' me 1liZOl' 
c<>mo é qu0 ;t gcnciani.l. ~~ a. < .lç al'Géidt~ tLt
q ucllc tempo se ~t·ansrorm;wam nt\s peta la.~ 
d·~ ro;;.t pm·pu;·ut<\ que .se tb;fullnm 1lc 
gc~to <'ng~llco sobre nos ontros, om um opti
mi~mo 1·c tlmcntc benHL\- ,lnt ~u·a.·lo. 

O Srt. Bntcw Fn,u o - :·;· o pr.itH:il•l•.> thL 
tra.nsl'ol'ma.çii.u <l;t m~Lcrh1. . 

O Sn .. BAJtnos,\ 1 .1 ~1 ..1. - Nn;,..;;e par.!cuL' do 
t.a lou toso e a.ctivu Ocput;rdo do Pia uhr. en
contmi um mot.ivo p:wu justa . .<; al.e;.(l'i<t.$ e 
vcrtlr.o.l.ciru d;>svanooimcnto. Rclcnd-.ro Í.t.inda, 
cr nt <~ ai.Wtlçã.o qnc cllo nnrecc, d üj);\t•ou
.;c-mL~· tlo no,:·o u m tril.::ho (ptu m ttito 1\\L> 
<\ nimou n:.s c .• nclu~õc.~ ;L quo JlOr 1nim 
moomo cn ha.vi.L cltega.do, no t :>ca.nt3 au 
l)('ld llc l'cl'ido :'l Ca:mr·.t, c,n m;\tcrit~ lll'~.a
mcutaría . 

O t.rocho é c.~Le : «A' Ca.mam compete <L 
critica, n. tbcaliz..1.<:fiu, <) c~t\mc, o, consc
IJIU)lltemcntc o voto on rojoiçrío tbs mc1lid".S 
solicit :.t<lfl.s Oll <lo~ meit)~ e cxpedieates itttli
Ctltlos .» 

Não tenho pretcauido ützer outr:t coustt. 
(Conti•l-it.:t 1.1 lê;·): «(~llitmlo n:to peln logictt dos 
])rincipiü~, ao mcno.> pch\ dos litctos, esta. 
l'n~ct;.':'io é in•.lispuüvel ll.D noverno <.[UB, natu
ralmcnt•J, me.lho;· ~c ach:L a.pp;~L'cllm r.lo p:~t:n. 
(lfll!Gmpe.l!ml-a.. Solmun-lhcl>ll.l'(l, i ~;;o l'cctn•sos 
qne ao Congt•csso fi1lta.m. E' cllc cjue tem ú 
mã.o o;; clcmon·tos, os LhLllos c os tlocumontos 
pPccisos, tlliO <li~)ÕC, seiil esforço, do~ mBios 
ithli$\]Ons:wcis :w :;cu cxct·c icio, dos dados 
rutatt~ticos, dos archin).~ o.l.o 1'hcsouro o, n 
qno ú mais o o <iUC é tudo, do pessoa.[ pra
tico •1 h;tuilit:.l tlo qnc ost:i á.~ sn:~~ ordens. 

14.000:000$ <i. 58 .000:0.)():";, quah'O vcr.cs 
:mais, pot•lo do ·100 % ! -

Compa.rn.ndo-sc as dua.s média.<; vo-so que 
a ultimt\ é mais do Q nadruplo da pr imeit'a, 
OQUO disse que os crcdítos Stlpplcme;l tu..t·cs 
vã.o ct•esccado na. assustadora p:•ogre 'Si'i.o 
a.nnual de 400 I> mildia. 

l·~qnOÇ.\, preiirn. on ue~ligc:~cio l\ Ca,lllt\J'·; ~ 
a ~Ui\ pt•erog<tti v a. uu eillcicnei<~ m;~xilllu. -
<lo fii!ca!ir.ação, inYist~.t-s:c, p•·cferonto;ncuto, 
t!G fLtnccã.o ontt•a <iti'J nfw a. CJUO nwlb.ot• o 
mais ctll'ca.zmeutc lhe incumbe, c sem cor
re--ti v o c som rcsponoahili•.hulc cstM'<t a, 
aú.miuistraçfu>. >> 

O Sr . Anir.io ob;;er~·u.n\ que u. C11.mara, ao · 
on1•e:; de estat· ((um•cn<lo iugcril'-~c na admi
ui~tra.çio, pm•tu1•ba.nll<J a. lll<\t•cha. propl'ill. do 
lo:xccutivo, ca.t·actcristica tloste mmo do po
del' publico, rual!Jor era. ([UO se circunucrc· 

01'11, si depois se negar (l,OS l!mr.ilciros, 
1lu1•antc o t'egimou tl.1. lteptlb'ica, o titulo do 
.homens !lo juizo, é porque roalmonto so é 
.•muito c~igcate. 

Não é possiYel contest(l,r quo so tculln tido 
muito juizo, o que se vao t\:ll•lo cada. voz 
mo.is. 

En sei lJHO esses cu.lcnlos, que cosas cii'J.•as 
c quo cssa.s conclusões fot•u.m comb:1tidas 
pelo honra!lo Sr. Deputado Ca.ll!8crll.S. 
· Soi me.~mo aimla mais que na.o poucos dos 
argumentos, pt·oduzlllos pelo noure Depu
tado, impre..<~Sionn.ram·no agra.da.velmcntc. 

ves~o . mas l'C<t!mont.e de YCl'\lu.do, ;~ sua 
ruucção fisca.lizauora., e dizia. : 

• E.'lqttcça. a Cam<H'<\ ou nogligeocie o<:St\ 
funcçã.o do fisca.lizm·,-o som cor1•octivo ll 

·som rc.~ponsalJilid 1de estará a n.dministr a· 
c;ão •• • » . 

Completa.va. e.~scs conceitos assim: 
g!Sint. A incursã'l do Legi.sla.tivo n<~. cs- · 

phera. da. administra;çã.o, si alguma coui!<l 
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tem <lemoJt~tra.tlo, é que olla earr ar111CCe, 
tlilficuli<1, dimiuu~. ctncbrauh a :>IH\ acçü.o 
rcp<n'<tdGl':l. c co~t·citiva üc v igitancia o tle 
;; Ltperi utomloncia. 

Em veíl elo g u!tl'Ja. o tisc:J.l, J(t;h~C camplicc 
o su-l. cumplicirhtlc <\coberta., att enú:t, 1:wo
veoo; 1\CONÇ<h c lc;;-itim·• o <trbitl'io t! J E :'iC
cutivo tn C.'\ecução d a .. ~ le is tl \ :·eccitil. c 
dc,<;p oz;\, . 

E ' su!J U. l't~.SlJOJl&Lbilitbdl} UO Cougrc.~;;o Cll\C 
·corre o dc~ho.t·t~to dos dinh~)ir"s p t r'• lic"~• o 
accrcsci!ll'.J ,,ot•l.igiuo.so ths IIO>:l)CJZ:\s, to:t.Js 
OS 01'1'08 O OXC-C>SJ~ Ol'Íllllll<J~ tlttS llOSSctS lc ' ~ 
m·ç.amen t..·wias. 

A sn<\ inici;tti>":l, sempre li mit:tdl\. sC.H!Jl'C 
rc.~tricb Só toill set'í'ido Jl<"ll'·l tlc.w!a.r J.o 
<Wbitrio dos Gorcrnos a t\ :spon.<;ahi.lida!ln 
maior, qrw.sl .mntprc :JxClllSil·a, 11rw lho;; 
on.bo. 

Tocto o m:tl i::e u atél'ih1.lido, n1i!Ürll'l, 
so.j<t a sua. p a.rticipa.ção ou nenllnnu ton:1:t 
ella. sido uo a.clo ou lei q ao i l pr·()(lu~iu. 

.A~sim, l!U<Ulto lllt\L~ llJS in:srúwmc~ 11:1 
nos.<;a t'uncçã.~ f,,;ca.l ií:~<lOt'.L, m ais rcsf.t-ic~., 
ftca.t·{~ o cil-culo do a rbitt•io ,!j'o·;·nt·uu.mcatal, 
que. so, is:1latlo, desc:,])~ t·to . ;;c~ ti:·-~c-ltll 
dcsa.mp..1rado c ft· :~co.» 

o Sr .. \tti l. io de .\.breu queria. o Exc::tltiv.J, 
eJU consequench• Llo~>;t l'umt;•ão ftscaliza.•b m, 
re~tricto ll :n s:m ru·bi ~rio, isobtdo, d C$CJ
bo!'to, das:unp:u·~~do o ft'.\C.J. Está a.q11 i ! 
(-~iostl·anclo wr1 iil<Jltcssu). 

Ha outt•os trechos ~no ou insoeh•el om 
meu tlisc:urso p<wa. nao esh t• f<ttiga. tJtlo a. 
Camara; l\!JCILtt;; ler•cl o;;to : (Rcfc;·e-se ao 
i'h·. Ani~ío cl~ Abreu) "'~ il•o ni;\ :pnngcntCl da. 
approva.~M continuo. e tlh ri:J. pelo Cou
gre.~so .• ,, O Sr . . \nizio fa.Ua.v;~ a verda.de 1le 
um m odo ino~cctlivcl c .•. se :a pl'ot<>.~t:J c 
quanll.o do ;tll acompJ.nhallo i noqno c in
ollic;~?. ... t~'! pJrbs da. blnCa.l'l'ot n.\} . 

deiramento exh;1n<iivo,colll o Jll;lior· brilh:::.n
tis mo, com :t m:tiot• compctollcil\ , com ~t 
maior a.hn~th\iiCia tle rhdo;; )Jl'(\tico;, ~o!J o 
pJnto t~o nsü tlO pr•otcccwm>lllO, de hvr•o 
camhio, de a.ggt•a.vrv.,ão d ;,; &:txas a. tluaneí
t•as, e tc. , pogta$ de ta tl o ,~,h~ r•nhricas, uma. 
ch:unotr a min~1a, at.tc'Jçã.o, c c:>;np: e hendc
se IY.ln1 '\):ll'que . l':.o!ir·o-nu ·~·t• :o tl:t 'lLIO ma.is 
tle pct·tv entcaJc com o tl.:l-'>Jilnpt.l 'tnC, por 
ol>t•iga.ç:\o 1HJ.l'l<1.m(ln t.:w so m:~ t1~ r n imposto 
ul timarrvntc <W tnHI c;tado '" às J llillll~'l 
cogit<~.çúo~. :·:· :).. l'l tbl'íc~. qtu ~c insct•eve: 
« R~ndn. e:rn1 a.pplic..'l.ção cspJcia l; f'tln<lo · •lc 
l'JSga.tc d .J ]Jt\IHli lllúClln», 

O frmdo tle resg:l.tc de p.:<_pal moeda é con
:;titnido pm: e .;-w.s q11:1tl\ J l'Uin·ic;\.<;: «Ronda 
em ;Ja.p~l. pro ~·oo icnta do arrcntlame nto das 
c.~&radas 1le !'Cl' l'u du. Cni:i.o; prodacf.o tia. co
IJrlLn<;<l.tl:t di•.'id.:• actlva. da t:niâ::> o:n p~tpol; 
bda..; e •tn:tO.'<~lllCl' réUll:tx evcntnD.Os :p()rce
l.Jidas c:n Jmp.ll, o ·o~ ;;al1l:;,; •tuc 1:;r-c :11 apu· 
1·:1dos no Ol\'a~Htll1 &o :o • 

:sempre me pttrccca •[HC, tlc;;sts quatr.:J 
fltth-l'll ol'i C:I~ , a flllC, lll«L~ YOi ll ll\OS'I , contri
bnir la p :w a :t t:on..;tituiçií.o Jos&o ruudo do 
t·c~.;;ate, .~ori:L ,. rolat.iva aos ;;aldo.~ que l'os 
$3\ll •~;>mwlos no Ol'<;:n.nwni.o : !:iel'i:l.. ou de
veria. ~cr; cs,:iJ, tlut:.t<;úv rhpllilll.O ptu·ticuhu
moato de n·j~ natt•.ts . 

I~' eort u qntl !li.• '1111 1 li lei<J t· inacco;sivel "ti 
nOS>>\ vont.'l.<ltl ,rpul in! In() p.;d·.n·.:stt:nont:> p:u11. 
;J.IIgnlont<Lr oa tl.ioni llttil· a. i ut~1Vr·hncia dest :1 
consign<\•;fu>. l•:,;;c ü o Qnc o.tt cndc con\ n. 
noss:L pl'ospel'id·.!do cco'l·Hllh~a, eo;n o voln mc 
d:t no:;&~ mMGl'la t,l'i hutwnl. 

qu<tJtL(J maiul' (lr a rucei C~•. c:;t~ ú 11111 
UO~ !'!td:JI'O~ , lll<ti.~ Cl\lllilllli.l,l'O 110~ pa.l'it <W •I
ltt!IU\1' ~tLltlo:; , 

l-:s!.o ontt·v. p:Jt'érn, <IIIC Jit7. ha.htncn. corn a 
t'Cceib, :J. vut:.t~i(o tia tlc,:pJr.; ~ , csb ost~~ a.o 
nos8o alcance . 

Totht vez, :pJr tantl) , q<t•! 1üs, s:Hn diminui
çilo d ;\S uot :t<}ÕeS, !Jli.C V.llClH \:UIIlll 1\JUtC.'> pa.l'.'J. 
o 01·t;:.monto d.1. llocoit~ , col't:.\.rlllo~. t'C·.luzir
mos a. dcsp .'l'Z[l. pttbHcu.; c;stwcmos contt•i-

• 1;!. e m wo:J o Sr. An izio li<-lh va em ba.n
C..'I.l'!'Ota., o om 1005, o actua..l r chttor da Re
ceita, no~ !:til a. c :n defiâ t de 40 J):)O contos I 

l~u ato as c.mclusõe~ dos dous r elatores d 1 
Rcceit.1. e m 1!pocas dift'orente>. 

Sr. Presidente, o exame do. Orça.m eato 1la 
Reccit<~ ,; 1Mrc!1t J!<l.t"do multas ·sessões, ô t a
refa que serb dllS ma.ís ut ois, si della..~ nos 
desempeaha..~;;emos nOiS tct•mos ilitrtnella fót•
mula regimental; isto t!, em Commissã.o 
Ger<tl, a. _palestt'a.!', como :;c faz no seio da. 
rum miss~w tln Orçamento e no das dmmtls 
Com missões: ca.da. um sugel'indo a sua objc
r;ão, o seu alvit re, t rocando itléa.B, es meri· 
Ihando ponto pol' ponto . Na. t l'ibuna, . em 
debate pleno, Cl'eio que ning ucm se a.bala.n· 
ç.al'ia a. ir, ax;1minando :J.n ubrioM do Or.;,la... 
mcnt·J da Receita, uma por uma, lxüancea.t• 
tolla. a no!>sa. pJlitieu. finu.nceil~t\ . 

buintlo para, l'ednziua. <L <los}>Cza. . c ma.ntida 
n o mesmo nt~·cl ou <~ugment-kd=~ a. r eceita, 
h~ ver um sa.td ') maior. 

~~ssa. fonte; onde ter ;\ ((Ue ha.Ut'il' r oouri50S 
o flmdo de l'O.sg:ltO, p;wcc;;u-mo sempre a. 
ma.is f;trta. Ho.;o, pol.'rlnl, vejo que ·ost~'l. 
fonte ~cccon, Nã.ó. sei si no l11gar onde clla. 
e ;i <Jvo se dm·o1':\ cncont1•:w algr.uts daquaHes 
ma.rco~ postos p Jlos ncgtJCí:ldrJJ'M U<jz trat:tdl>s 
de limi·,cs, q11ando, <.'O llocan1lo-J~ em vcrttl
dou:ros, <tue ilgUl"<lllll coJno cniJccoiras ou nas
cen tes ultima.;; de um cle~ct•miru..Uo l'in, ma.i~ 
ta.rd.c, M voltar 1:1, C!lCO : a tta·.~o no ma.tto, 
sem mais vestígio 1le olho do agua., o m<uco 
isoLado. _ 

Por isso, dentre estas rubricas, alg~mas 
tlag quacs ,já. discutidas de um modo verdo.-

Parece-me qnc e:;te mu.1·co o.sslgnala· agora 
um logar, uli i t1·aja ftlit. "<Sttldos quo !'orem 
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apurados no Orçamento»; o Orçamento c.~tá. 
com dejicit, diz o .Ministro d~ Far.cndt~, v:oe 
ter um deficit de40.000:0::lt)$, di:-. o Jto.u·a.do 
relator da. receita.; poriauto, e~sa rubrica. é 
sem valot• . 

sou1·o- on algumas otttras qtiC o Governo 
não te n1 prazo certo ou 'mot i w se..;nro p;tra 
cobra·r appa.r ccerã:o sob est1. fól'ma-Toda-e 
qt<alque1· l'O><da CMH ltwt p e>·c.ebid (l e;;z r1apel. 

Ora., si por um lado o dcsoquilibrio Ol'ça
meut<wi<.l, tl'aduziudo-se em ttm dejir.it, coa
tribue péH'a dimünti t• o vulor dest e fumlo de 
resgate, não menos coutriluc, par~ esse 
mc~mo re,; ttltado, tndo qu;tnto lo1· c :mdcsccn- ' 
dellCi<l q~le nó .~ th·enaos pal'a cJm aquelle 
cst:tbe!ectmento de credi~o . Já, nã.o basta que, 
arrecadu.da co:no t\JJ , nao pBqu ena imnor
t<wcia pn.rn. o !'ando de resgate, deste se â.es
Yl<L~'>em dous t cl'çOS do arrcc;tdallo ll"-l'H soc
c01·rer o BancJ lla Repnblio~ . Temo~ mais, 
dó111 dr, p~cjuizo •tne o llauco t\:;.~im illflinge 
t1 co.ll~iituiçãü r! o fmH.Io de resgate, a .dJinora. 
ou :1_ condesonmtencia n;t :\l' recad<tçãu, lJOl' 
p<tl'te do TliC:'olll'O, da divida d•) D:wco pâ.t'<'· 
com o !UC$ 010 Tltesouro. 

«P!•oductos dt1. cobr·~.nç<"l rh <lh,ida nctiva 
rla União, e m JlriPCl.» 

A divida. a.ctiva r!:~ Uniii.o se suhdlv ill o em 
fp'ttndo . numero !lc snh-rubríca .. ~ : IH\ dtviú<~ 
activo, llOl' motivos os mais varinfl08 ;.ha. 
Llivid.a activa., p :>r exemplo, pPJvcnioll te do 
filcance do!'. exactore~ Lll~ F:tzenda. · 

Nós não temos aiod<t, Sr." Pres idente, o 
· i•clatot•io cl.o pt•nsUcnte elo Tt•ibnJH\l de 
Contas. Mo mo~tl'ét o Y<ÜOl' rle nos~<!,~ flí s. 
eussues, o <\lc:-.ncl! tpte eua~ podem t ·lJ.', a 
~igniClc:~.çã.o que se lhos pôde at~r·ihnir, 
.quu.nrlo somos forçados <~ apreci<u• i!m s rlo 
nos;;o Ot··~tuuc 11to , privarlos desse rlocumento 
nott\bili8simo - o r•~tatorio ·do Tri!ntmü de 
Contn.s. 

E' nc.>Se l'Clatorio qnc se ptiLle ver rle p(;rto 
u. JUM'clHt <tue vae t,orul<~ a divid.l\ t•.c tivl~ dJ, 
União, ou a r;n~~ arr·uc'-Lth<ç3.o, naquillo -0\n 
quo oll.1 tlrltontla cc)nt o ;ü c:w cc tlos ex(l,ctoros 
dtt F;~zcnda.. 

Pareee-me tet' lido em um ·~rllcho, pahli
cado JlO Jont«l tlo Cm>P>w>·cío (\o hoc1te;n ou 
de tUlte-lu>ntem, tlD ~·eh\brio •lo 1nc 'idc:rto 
dv Tl'i hnual do Contas, •lHO Jl · i~ ha ele set• 
ontrcg-no qna.n tlo .itL tivermos ac:t lmdo llo 
tli.~c•t tir O.'\Seil Oreamc!ltJs, mas cpto ·m todo 
o c<LSo, vao scntlo ~ar,rido :t $Sim, l).H' condos
cendencia, em !";d.ln.~. nnm<t ffu~Ht'w, 11nm 
to~tv do jJl'iUI; p;~l'iJCO-IlW tot• lid > •!'le CS:H 
parte da di vi:ln. :tct.iva niio ú ;tl'l'OOachttl•~ 
com t\ pr~o i >~\ colct•i:iliÜt!, <i.o m:.tncit•a tttHl 1.i 
l necauisllh~ , a. lHO :-;n c,uttluu c:isa. l'uncç:i\.1 , 
uiío tt•ai>allt<t co:n h<t~tanb velocitbt!o. com 
lJasta.nto sot:Ht'<tn<J;·~. · 

gu ti 1tha prtra ;nint 1111B, mosmo ~~~~~~!l pM· 
tioUlttl'. OS (!CS<:I.lÍ tl<l~ t) ;L.> COI1 1lt}~CCIHlC1lCÍll~ 
dos ma.Chinistas mnit~ toem c illtl'illtl i•lo put·a. 
reduzir ~• cif'l'·'- do quo potlet•ht SC!'. co;no a!
gapi;;mo da. rcccif, ;, a cobl':tllÇ::• r la dl vhla 
a.ctiva., n01;te p:u•ticni<Li'. H<t exa.ctOl'CS (1[
cançttdos l'.m cU'!.• as anlltadissi mas c que se 
vão dci·,::uulo viver , ap]Jollan.d.o para a 
g 1•ande m iser icorJi-1., p a.r•\ o soJtt inHmto d t\ 
cru·idadc, q no, nootos casos~ niio ú l.m vn.vel. 
pois que se faz à cüsta. do Thesouro. 

SC;:.{ llU .l() leio no Jornal do G?m ,,e,·cio , do 
hontem, o Th~om·o, ao envé.~ do C!sbr rece- . 
lJeudo des;ro Junte !'ecm:.;os p11.r·a a. vol amar 
o fnn•lo (le rcsg:.J.te, est<L mr.udatl(l<~ dos ou
tt·os racut·.~os que con1luom para corrstitttir o 
tot:.li tlu. r eceita publica, n[io pequemt somm<~ 
p:~.t•a o re.'igate rla.s iJtscr ipçÕ:!S e.nitti;Jas p.t.l'a 
pt~gameuto clo,s l!NdorB.S dJ mesmo H;tnco, 
C-:lll Üt d~L c:ll:t :n;o.<ht crn ·leil'll a ••tign, ou co~l!Ll 
a.Jltiga . 

Vojo t ~illl10;n 11os jol•.ne> Sr•. P!'.;siuur~o. 
(as ll'l.5sa.~ Lll~Jl'illlL c'IÍ . :S Slt'l i~Slm o!!l.li jH.'l ; 
t :mlos q uc c::~.tlLl-<1..<; m~ l:vli .c:'i t){:ií,u llu .te 0 11 
t.liquellc or.~ão do p: tiJiic ithr:o~ ·n it lu ;!lwmin. 
com qu.1 o G.;1·c1'ao !i ::er<'i•io de man l;n· ·•• 
e.;te ou :tquellc j :n•tu l a.lgunuH Jl.Jt .l.!<1, os 
rhdos LIILC nó; dcvel'Ütl110 ; c mLituci.o:ti.t.l· 
monto o;tf:ollka.r uos reh\tt>!·ios, que o t.lo
l'lll'i lO tom o!Jrig.IQão de ~ubmet ter :l uo .,:a, · 
:~prcciaçã.. ,) vojo nos ,lo:·naes, üixl:.>, que, 
:tt·.l ••1ltol rio hontcm, tinh:\m sirl> t·o~;atatlas 
in~t:t'il)çíie~ no valot· tl :•. 2 ~ QU 2:·1 m il cun&us, 
pelo 'fltesoul'O. (J um• dizet•: fJ TheBum•a dcs
penuo, do tot:tl crmst ituido o;,;r todJ.s C.'l~as 
!'ont9 ' , m:ü.;; dinheiro par;) pa.gar :tq tlillo 
qtto o Ba.ueo duviu ter foito.e 11i'\o fe t . 

Mas, além !lest!l. sub-ru bt•lmt, !ta, como 
parte capital da. divida activa da União , a 
divida do Banco !la, H.epulJIIca ao Thesouro 
Federa.!. Cmio que estarú. nqui incluída: 
~Pmdtlcto da. cobl'ança da divida activa da 
União .• em pa.peb, a nlio se1• que figure em 
outro Item que, e:nbol'a procnra.~sa, nao l·J
grei encontPa.r. Desde que o Governo vã. re
celJendo estCL.s i lllPJrta.n;;ia.s. ollas flgura.rão, 
ou sob esta fót•ma-Restil!ado d~ cobl"ança 
da díl'i<la p!tssltlà do B"11co para c~ o The-

Do lK1.lanço ]?Ublica.tlo no Jo1'Ml do Cm;1-
meJ·cio, ele ltontem, eu t'-lnho uuviJ.as; porque 
vAjo, compat'<>nJ.o o ultimo lJahtnço do 
Banco d;L Republica, oom o ba.lanco de se~ 
tem bJ•o, qLie a co11ta. nova. llcJse estli)Oieci
mento precisava. e m ca.i~a 7l.9i2. 00"J~; 
diga ~10s ·r.il.ra. fl.xo.r mo.h, o a.lgarlsmo 
72. 0():): 000;; ; e no emta11to d )p:l.ro no 
balanço ultimo, um mez depois, a. caüa. 
apena.s com 52 .0:)J: i)O J.~, lJ~t·ecnnLio , :por 
ta._uto, que a conta nova do Dane:> d.a. Rcpu
bllca · entl'JU com tt 1mpo,\:t<luciu. que tio
bttuu na. co1tta an,iga, para l'esg;\ t o.t• o. mo.io t' · 
p1.rte deasM·in.;cripçõos ; · 

E a.figut•a-so-me t anto mais ser esto. a 
verúa<.le, quanto vejo que no aetivo da conta . 
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-nova,tlguJ.•a-conta anliga p:Jio;: wpprimeutos sidcute, c[uc v;~e :tdminíiltrar, no clHtnutdo 
feitos l7. 0.~2:000:?; e ll<J. conta a;~ti!fa, Leio, no r cgimCll provísori.•J, es.~a cont'1 cmtiv a ; ma .. ~ 
pas~icu-GOnta novc. ·pelo.; suppt•imcntos fu i to; isso se rh1':l ~i nó~ <ql;Jt·ovarmos o projecto 

· i7:9:?Z:000$000. ,. · -~ub ;n~~tído a.o .J!OS$'JVut_J; ora., com,) {jquc 
!lO m ·:JJ.O q :U ~e CL'ClJ.J tOU JHt ú:lll t:L !10Vrl. SO p .HHl d:;sd•: J<l g:U'<llltll' OU Cl'Ol' Cj UI! !liJ~ O 

e debitou-se ua coato. <.mtiga :t qtmnti:1 de a.ppl-ovãmc~ '! :,;i n•i~ votasocmos d0 pr e!'ci·cn
i7 .!1'-!:Z:OOO$, J.l<Wil t•es~ato de i.-JSC!'i i)()~ü>.'. I ch, suponhamo~ por <th~ul'dú :L ll:lü·ü;<u rlo 

Aq ui s:õ tliz JlO .Jo-,·lw~, CJlle i'oi o fhl ct' IW, I brutcv !LO·> :~.cc•onist..1. ~ ! Scmlo , co.11ci lXll'<?co 
quem, tendo JlOl' ... ua C.J!lb, p.:d üinh~il'Ol sur,y caso ~o Jiiit!ilhtçii.o lor.çad;~ ou 1i!csmo 
seus, os sal~os q tLe __ Cll nao ~>:t·n;t ~-'~'tJC<Il',! de ilrt•.llllaQ:\o am1ga\·cl, •J c.ovet•r:u tol'!lllllll . 
resg:~.tou a~ !llflC!'IPCOCS . rep1·;~sentaat·:l seu par;t acomp<lnh;.;· e rle-· 
Nó~ est~mos vt~udo que .~ a prvpl'i:t conta ' fender o> seus 'int eresso; nessa li<p i<l;M;ão . 

MW (l:) Bu.neo ü;~ Repnblica. q:re ro>gatiJu Ora, si,,, Cam;tm vo1~1.~so isso, <; 1liw.> qtrc 
JiCl'io il•:~.l8 mil con t ·J~ - ?--ias, rpt<ti •> cal1ita1 ficav.:. com!_)lc~amentc l;urJada qu.: :,tuc:• i<l<la 
,[est.'1. "onta? I tio um;t reor;;anit al)âo , na r1 nal, por w nrj lutn-

Com que dinheir') é que cil:t pt·illcip:Ll- to, não (• licito f<\J.Lar. · . 
mc.nio anelou girando? Nós vemo.: que ou,~ Quaos s1io as condir.:ões em quo e-t:i 0.'i.u 
:tnduu gil•_,J\do com di nhcil'O e:a:wos·.n.to p :Jlo 1lllvcJor ~ Tanto r.tuu.nto é possível ,-ol'i :lca.r 
TllbÓuro; elta. CJ<ncçou na cL~ta om que o sem dceument•J;,, a.s e;mclições 0111 <Pil e> G.~ 
T~lO.>Otu•o, soccol'i'enclo o f:lu.aco, c:x-vt úa lei este uevcclor .~ilo u.quclltLB 11Ue en c~miJc:oi 
J.o 20 ele se~JJuhro tle 1900, malH.lúu p tu'u. lá :t anaíys;u· em·uma ·da~ p:~.._sadn..q ~ ls-l;os o 
rctml':;os · <LUH constitHimm ~eu prtnclp<ll qun tcnln o uevcr <lc continu:u· :, a;mu
la.sl:l'o. ri!Jtar, -pol~ qne ú um~~ das ver·bas 1x<nci pac~ 

:•:St.lm os<\.'J;:;t!T conia·il.Ja iudo _par;~. atl·a..~a!', do Or•:amcniAJ <lo. I:ecoitn,: clivicl« ,:c: i''" (1~ 
J.lil.l"J. demor:J.l··:l êpo-. :~ e :n q:w o llr:.ncJ da Lrl iiio. 
:tepublicu, clev.1 }><Lg ttl' nv Theso tn'o a divida Prinwi1·o, uma. wn!u cmligt< ; ''ogundv, 
quo tom p::tl'~\ c1m o me~mo Tlw.;~lUPo; con- uma cuat<•, no~a . t.:ma o Olrb·:1, e ,Ji,·cg·He~ <\ 
:lCJltiuteme-ntc conhibltillo p:Lr·., dimiuuü·, um:~ · a.dministt·~~io ele ..:uja. itlonoid:ttlc se 
caLla. vez nHiis, o p oder· do Ihndo de l'P.Sg<de pú;.lc tlru· umn. idé<~ lem lJt'ntlllo que ella não 
e e~di<tndo, :~.mda mais, a. solução uo problema ctunpriu o disposto na lei: - Pl'est<u' illfút'· 
do saneamento do nosso meio üircula.Jüe, do mações :i asaemutéa 1Ios :~ccionlsta.o;;, •tae .<.le
ponto l!e vista do rcs~atc do p;~pcl-mooda . verü coH,·ocM· e publicar os 1'eh1tol'iu~ . 

Como se vê, St·. Presidv:Hc,u <~n<tlysc dos&ts A~~igualoa-se j(~ bast:~.nte que <L C:.~Jna.ra 
cifl'<IS, dcst" l'ltbrica llo or-ça.monto, uos re- vau votar ~ ~;;te ]n•ojectv de reur·,c;t\ni~acão, 
comlttz :w exame du.s condições ,[c um elos desp1·ezanrlo <1.6 inl'orma.çõus cons~antes dos 
pt•incipne8 devedores do Tilcsouro. :•;n li por qua tro relatorios que o lxtnco tínll<L oiJriga
exeiuplo, no Jonwl rlo CoílWWrcio de hoje, o ção üe publictLl' om l!!02, Hi03, l9(N c J\lú5 , 
seg1ünte, ü cuj:L lei .m·a. prvcoderci, atim de O ba11co puhlicuu um sli t•clatol'io, o relw
quo :t Cama.m verifique si estvu ou não em tot•io do !!JOO t\ i\lO l. Este rolo.torio d nm 
Cl'ro <W c'Jmrnent..1.!-u, co'no I'Oll th~cr- : ducnmc11t0 pr<~cio,;o, mas cl;t ello unn i:.léa 

Bt~ooctl do. Rc_pttbl:ca Sec!•tlo de etli!<w-~ : r.leplrn•:nel ,f:t ~iiut~d'i:o t!aq ttUli c ÜCI'Cdor, 
Scntlo ur·6CDto ltd.c:~atat· :\utes dastttL l'COl'- pol' <\\'ititada ímp~wta:J.:i:l. , ao Th souro Na-

g-anizltl,l·Í.O a.liquida.ç,'fio Ü;L C-01/ la an!Í(jrt UOStO dO!I<tl. . 
HtuLCé•, 1icon l'CSUl v ido cor: vi dar os respectivo> Do qnu i 1·apnr t.:moia :!fio ~erlw us rclato1·io~ 
mutna.rios, pm· qualCJtHll' tituJo, lnclusin t- tlc t ~sJ·~, w.~:.J, 1\JH c 19.Ji• ·1 Podc,;los nus 
monte por lutr~ . a virem liquiti<U· setts a1Jri1• miio tlo&iu~ cloctunont.os 7 Pü:lc a. C:~: 
elol.Jitos ou pl'l)por o qtw en ·,cauGJ'Oill Cc)llve- mil1·:.1 tlizer q_::c YOL<t com con:Jcd mcn&o do 
11iento p;u·:L ;:1 soluço.ão dos mes'HO.~ rlebitos. causa, quo s,t!m o C(UtJ rui a gestão ilo IJanco, 

Seu lo ur~rente adea.nt;w ant"~ .~~ su~~ re- sem C<'$c.> t·olator :os? lli.L a.lg it:U<\ 1.1i que 
organisttoão, ti liq11idaç~o d;1 cutlt<.t c.mtige~ tlbpens:J cs;es r·ciMorío;; ! Nilo; a ltJi nutmla 
deste lmnco... publ ical-<;S, mantla r en ilÍl' as a.ssembléas 

01-a, seuhore>, a li<IuiJa.ção lh conta, <\D- ann<utlmente o 1ornoco1·-Ihes to-lo~ e:$es 
tig<~._ desto banco fico.entl'cg.uc a. um prosi- dados ) 
deme de nomoaQã.<) <lo Govcirno, oon~iitu inrlo E~tn. lei (!, não s0 !l. L;i iuLern,t , os es\:ti utJs 
o que os novo.; es~,ta toi< clUUUl1.lll o regimon do ba.nco, ;rns :tia da. a propeia lr:i da;; flssc
.Pl'v_yi .>or io,_ até que , pela venda., pela collo- ciaç6es o:not~ymctS, nii.o modiftc.\Ja. nesta 
caç11o dos tttulos em carten•,1_, elos diversos · J><'l.rte, t1. b i d:-1 4 tle ll')vemht'D ··tte 18&! . ,.._ 
vatore~. do actlvo dessa con!c,_, possu. l:lllil. tt· lll.ltn. deste:;; elcmomo8, a. faltu. rcitera.da tlc 
em· qano com o Thesouro, per-a ímportancia · infoeau\ç:ões,a. sonegaC}<'i.o d.e documentos, quo 
total de 35.0J3:0'}lJ$ en1 illsc;·ipções. per lei deviam set· e:"<aminados pelos iate-

E' incontcstrwel.})Oi~ , que é o 'l'hêlsOUl'O, resS,\dos na. ttdminrstmção clesses dinheir o>, 
ou, )J,n• ouü•tt, rtuo é o Govm•no, pelo soupre- induz, e in(lur. pa.ra os go,tol·e~ c.l.e~sc cst<~-



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 2710512015 13:08- Página 33 ae 38 

bclccimcnto culpls a que n:ío se potlin.m desses dados não é oorrecto nertar informa:-· 
t'urtar. · ções ao Congresso Nacional. ·- . 

lt.l. em toda. esta hi:>toria elementos do A f<\lt;~ dessa.s informa.ç.õc.> dá. o s!lguintc 
cl'imin:~.lidiJ.de, que o Governo procurou ~t- l'CSUltado, entre outr.;s: 
tenu:w c ádia.r quando, em 1000, no.~ . pediu «Os ndministmdores c1ue, nn. !'alta de inven-

' CJUC ~usp~ndossomos a lei das sooicdacles a»o· t u.rio, ou não obstante o inventario, ou por 
"Ym~s, na parto rela~iva ll liq,üdação for·- meio tlc inventario ft•attU.ulento, r eparlirem 
caua, c foz votar o artigo dos e1tatutos do dividendos não U.eo vidos, s1ío pessoalmente· 
novo Ranc'J da. Republiea, pmníttindo <tu c obrigados a rc;;tituir á c·\ixn socia.l a som ma 
dtmtote cinooannos os acci'Jllistas, per seus dos mesmos oivictondos, ~ sujeitos, alêm 
Jl :sc<t.e~. Uã\J examinas .um •1 h.utco, ma.s, d isso, á5 penas Cl'ímion.cs em ctue incorrerem .. 
termimtclos os cinco n.n11os, c mesmo n'J ro- «§ 1.• No caso de insolv<lbi lillado da sucie-· 
gimen U.osta clans uh1, os gestores, os clire- Jade, os acci<:Jnistas que hoHViJl'Cm recebido 
etorcs do banco,scriam obrig<ldos a. pnhlica.r dividendos não devidos, serão subshllaa.lm 
os rcla.tori<JS l'espcctivos c ~~ convocal' n. a~- rncntc obr igaclo.> a re~titull·os . . . 
semblê<~ dos <~ccionist;\8, in!ornuJHlo-:t do .......... .. .............. .. ............. . 
tudo. Isto, port\rn, não se luz. § 2.• T1~em acç~o contr<~o o~ a!.hn ini.~tra.dores 

Vamos nós agora conhc.ocer da. situação do p:Jlos prcjui'l.OS resnlt<~.nte ; da. distribuição de 
ba.nco; vamos conj ug<~r o Tltesour o com o rlí videndJs não devidos, a sociedade, os CR.E· 
hauco; vam<.JS fazer do Thosouro accionista. DORES DA !SOOn:D.\DE, no caso dosta. se t~t·na.r 
do l)anco. Como rl guc uús poden1os dii]lOOSil.r insolya.vel, c os socios prejudicados . ~ 
o ba.lanço •l o invent;u·io de>t e osL<~b)lcci- . Qtwm slio O> CRt; ooa Es DA socn:nAml? 
mento? O ' l'IC e>t<\ lJUbliCtLtlo<tponiLSt! o lm.- r.• r;.,, é o 'l'luJSJlil'ü '? Niío tl o coutríbuiate; 
Ia.nceto, co asa muí.to U.ivor~tt, o balanco l;~ peh >'ú!ll ! lt(l. un viatla e omprest:~tl.a pelo 
moosal. Onde o in\'ent<wio t wmo é ctne o Thmwuro Naci,m<~l '! E oss:J~ gestores n1ío 
Congt·c:;so dbpcusa e...<s:J invcntn'in. o·JiC b.'l- rc.s')GD lem pci<L neg !igo:~cia., p(!la culpa e 
lanço, como p.jtlo dispeas:Lr o I·el!dot•io tio _, pc!•• dülu, seg1mdo ~ co.·ron~ mt lcgisla
qu,\tru <tJBJ,,,, tiOS 'luu.e:;.pcla Jur!r.• somou• tlu o;:lio e :t vigor ! Qu u.: o moio de se ,·cr iticar 
1nful' •llil~:iJC.~ cu t·ia.sus, not1\veis, aj ul~ar //C lu si hum• c ne.;li~encia w, culpa. em maior 
.primeil·o d.~sses tra l.ltdhos, nos set'Ut r ndu g1·áo, tlólo, n. tb1~l ~ Não u\ío as tufol'ma.ções? 
conhece!' o vulot• real do famoso esl;a.beluai- Não as dão porque não ll.lcs convém dar. 
manto~ Mas a lei é quo os obrh;n. •~ daJ'. 

Porquo e:lc> JWS são ~onega,,tus ct•imino.m- Senllores. o Jll'oprio t•el.atorio, que melhor 
monte?- Um mez: autos da reuni1ío ordl- róra. uáo tivesse sitio publicado , diz c JuS&\! 
nal'i~ da aF.semblêa geral, diz a ~ei elas s1- como os1a, <\ pa~ . 74, saliJutando os pro,;uizos 
ciedcules <blonymas no Mt. 7G, cserão do· 1l0 Brt.nco: «0 simples exame dos alga
posltadas ua 'SCOl'Ota.t·it~ das .Junt:l.~ Com- rismos ei:n que taes periiAA se cif'rava, es
met'Ciacs, o,ontlu não as biJuvcr, 110 cartorio bvtt a mostr,tr que os dillidendos dist ribuitlos, 
do os<wiviio tio Juizo do Comrnet•cio, c ra- em somma. do 54.000;001~. e q Lte de ·pre
cultitdus a.o ox·,,mo 1l1J~ ~~cciuni.~tus ttno o lilt•encia. devoria ter sido re tida. para. recon• 
quizorcm : stLtniçã.o de ca)li\al, eontribuit•am em muito 

!• , c6pla. !lu i,n·on ·.twio, coateatdo a lndi- p:>l'lo depu.upcr<ll' o ot•ganismo dt~ inlrliltuiçiio, 
ca.Qii.o dos valot•r..>J soclu.o:l, mllvois o immo- que, o fio podelL!o impunemente se: objeoto 
veis, o, 0111 ~;ynopse, das rliv ld~" a.cth·IIS o doSi!aS 3t.mgr~<lt semestt·ae1, viria inevitavel
pa.$J!lV:\.~, !IOl' cl:~~so ~ . Sl)g'UU(lo a llt\ttlroza dos monte ~~ cabir, al'l'.\sta.ndo e tn sua ruina os 
titulos · proprios acciouistas e compro rnottendo os 

2·•, cJpia. !la l'Olaçã.o nomltla.l dos acCiOlliS• iDtores ;e ~ tlos tleposiiantos.• 
tu.s cvm o; oumel'OS tla.~ a.cç·iio> t•c •p.•ct.ira.~, i•:ra.tn dividundus indevidam ente distrl-
o estado de po.gamentos dcllas. huido;, do quo cuj:i tinha ouvido faUar, em 

§ 1•. No m:JSmo prazo, sot•io publi(~:ll.l:Ls quadr,1 que eu não sei qual foi, por ,wo este 
pelo. impronsa as trn.nsfer.mcia.s d a.s a.cções Ha.nco teve â sua testa Stteceslivamente
l'Olllzadas.no an.to, o bal<a.nço, mostrando, muitos a.dmiuigtradores . 
em resu1no. a ôit mtção dt\ SJcietla.de c o po- A Cam ara. não pótle cubl'ir cJm sua con-
recct' !los il~c;ws.~ ui vencia., cotusua l'esponsabiJidade, essas ad-

Or,\, estas Íllf>Ja·mações nos foram soneóa.- nnnistt•a.ções, sejam de que époe:t forem, 
ua.s llOl' cort~s motivos, ma.~ eu raço q1testão que até a somma. de54. 000 :0~0$ distribuiram 
é de que iudaguemo8 p;~rque é que o banco ~dt\'idmdos qu~ não cort'tHpondiu.m a lucros 
não nos furneceu, por cxetnplo, :nã .. J longos in- !líquidos, fucto que conduz á. sancção p.mo.l 
venhrio~. mas r .ll<J.toriosdequairoannus, du- Ida le i das S oeüdades Ataonynias, os dir e
ra.~tc o~ quacs se podia saber como é que ~c \ctoros ' que assim proccdJram. (úndo o 
ultttmaJ•am as liquidações, cujos primordio Codigo Penal): cOS n.dminlstra.dot•es que 
est.'io na primeit•a. dessas peçns 1 Na. ausencia. t•epmtirem dividendos não devidos sii.o pes~ 

!~, 
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s::>almente ohrígp.dos a re.~tit.nir :t caixa 
social D. som ma uos mesmos di vidonclos c su
jeitos u.lén1 dí~;o {ls J:lClnas criminMs mu que 
incorrerem .,. ·· 

Lo:;o, a. C:.tm:~.ra cd.á. a.cobCrta.ndo cl'imi
nosos, pois qnc o rcla.brío noticin. qtD rot•a.m 
(\istribui!los diY i1londo~ niio clevídos á cu~ta 
do capital, como ~AXGRJA, n<L pllrase elo pro
prio relatorio, o que dCJltl.llJ?<ll'Ou extra.or;li• 
narh~mentc o b<1nco c o conduzi H ~v dc.'><'lstrc 
de 1000 . 

civicos durante · esse. tenipo ; o dix•cctor 
Gout~sull o. trc.s amios de ca!loin ; o Pl'OSi
·dentc do COI!Sclho fiscal a 15. 000 rna,rcos de 
multa.; os mcmhros tlo mesmo conselho ni 
diveisas multa..~ pccunitwiá~, vat'ian<lo entrc-
5.000 c 18.000 m11rco~. Todo~ os romlemm;d os 
toom de pagat• igualrücnte as cu~tas <lo J>l'ü
cosso. » ( Joi·MZ. do Commcl'cio d'o P01·to, de 
27 da j ulho de 1902) . · . 

E' p!'cciso quc n. ÜL111:1l'<L veja ·l,om o al
cance de sua vota1;1io. Ató um pcrio.lo !J.UC 
ninguem IHidc prefixar, :porque nós não te
mo• os rolatm·ius- <I C;tma.t•a Yac a.cobcn·tar 
eom ~u~tr:O·l'OSpol1~a.biHda.de gcst-Jrcs do fl<tnco 
dn ltep ulJlica. pa. lJiveis de pena ·pr·evisk• •w 
Golll!JO Punn.l. Sei qac a Ca!lUira concede 
a nunstia no; cri mos politicos e perdoa CI'i· 
m.~s ele resp:..n~IJilid<\dO dos fuJtccion:~.rio~ 
!'edct·aes ; mas, neste c;1so, não me consta 
r[uc a Ct<llHtra tcnlta antoridaclc moral para 
de a.nt;Jmrw <1brig:1r com o sou mantv todos 
actuol lt-~ quo por l'üt·m:\. cYiilcntc dc!aplda.rõ\m 
o ca)Uoll a.lhci•J c p;·o :arlr.aran1 de IIHtnelr<~ 
í rH:t.1Jl te.iü\ ,~oi. 

St·. P.t·o~hlP-nte, na nlti lll:t a,ssem:.t r~a cb 
;tcci•:.nhtas, dcp:>i' de tn1· wn j .,rm~l llc.st;~ 
UtpiL<\1, o Jou.at do Com>Hen;io, 11\llatlu e:n 
n ou1 lotra do 5.000:00J$ C!lte dcixo11 de ser 
protesta.d:1 om tompo, pNuuzimlo i'l.>o um 
grande projuiw pm·a o haoco, u n <ICCionista. 
levantou a terrível accus:\ção. O pl'e>hlento 
da comnüssão nomc..'\d0 pelos ac<:ionistas 
para se entendet com u MlnistN üt~ r:azonrla, 
o mesmo que foi pn1·tc mag n·; na. elaboração 
dr.~t ·1:'l estatuto~, axplic<L eomo se lê na po.glnrL 
!32 dn Jnh'oiiu~çc1o do rclatoJ•i:J dto nwsnw 
mini:;tro, deste anno : 

« O .Sr. cowle de FigueJ:eclo, 1•edim/o a tJa
/av;·t~, declm•otl IJIW, ']l•ando a comHii sscio ele 
']110 fo• pao·te Q.ta>Hiuot< o ace•··vo do (Jr;mco, c 
inwrpdtlcmclo " emp;•ey1do do ;1ws;;Jo bant'o, 
{oHfle offi•·>w.It/o q 11e o fuc!n se riP.u jlOl' ort!am 
tla dii'80IOI'Ía , ,. » 

Que clirectol'Í(t? De c1nc a.nno ! Tlato i s~J 
fica,, cnti·etanto, acohel'tado pelo nossa con
nivcncil~ e ppla. noh'\ co- respousabilidado i 

Pois eu leroi alguma co11Sa. do que se Pal!
sou a PI;sposito em ntn llt\íz, CfUC nlüls não IS 
rmnhuma. republioa. 

O Banco de Leipzig, como sa.1Jom, que
brou, uã.o teve nenhtllll<' Garoara. de Depu
tados que susp~ndcsso a loi respectiva para 
ampal'al' o 1Mlido. 

O que aconteceu~ A lei exoc1.rtou-se. 

Sr. Prositlontc, o activo da caJ·tei?'ll cmtiga 
11 ne vtw gtLl't\ntit· os ;);; mil contos de in- · 
scripções, cnja rosponsal:Jilithde o iM~do en
campou e ch1s q l\a.cs rcsg;•ton j <i, segundo 
infm•ma.<;>.iics officios:tS, cm·~n. de 22 mil coato.~. 
é consti t.u ida; 1\ cpoi; tlc um cuihcloso e~
JlUl'go, que vale a llClHL de se Ytlr como Joi 
retro, no r elataria do Sr. custouio de Maga
lhães, é cOllstituid<t J.lOt' t it ulos quo, apeza.r 
dossa depuração long:~. , examinados um por· 
11m, de l'l.lb;··lca em ruheie,\, ilã.o as se
gttlntes suggcsti1•as ini'Ol'ma.rõcs : · 

« Balanç.o tlo bc~nco puhlicado em j alho,. 
balt~ncete Ievant:\do no mesmo dia pela com
mis:;ã.o, balancete, 1)ublic..1.do .Pllla dieect.oría. 
do banco, b.1lancote lcv:m ~ado pe!a. com
mi>-sií.o » . A c:m1mi;;~it'l dos accionistas 
tomütt es~n 11ctivo, ox·,,min:Ju os t i tu ~ o.s . viu· 
o l'<l.lCll' qnc tbk n 1 o cbcgou a coaclusüel 
como tts q un s ' segnont : Ti t ulns do banco 
- 1\iY-ia o ba\ance to - 5:3:o7l:!l()(l$.')OO. 

Vae a Comnüssíío c dir.: -Titulvs do Banco 
-nã.o v alem m'tis de 25 . 031):000$ ! lo:Il:t p Ot'• 
t{tnt o r .lil.uúa il.c 53•/ •. Lctl•M descon>a.das 
-27V:~. A Commis..'<ÍÍ;J r ctluúu a cif'l-a. a 
2l~l :I)(J:.J$ . J..ct.tra.s ca.ncion:\dM, gM·anticlas 
co!U penhor (:?a.rece que a: .[lll dever ia ter 
liM'Ülo m <tior ctüJ.o.do, ou <leviam esta.r :pelo· 
menos, com> a palaYl'<l o diz, ma.is garant i
da~ . m<JXim·J te~t(lo-sc feito já. um lat·go ex-· 
J,'u•·go), lettrns ca.ucionada.:;;-diz o balancote-
241 :ODO,~; o t1 Commissão redur.iu a liO:OO$. 
Titulos em liquidu.c;ão-12.400:000$; e a Com
mi!SSíío (vej a. a Cl\nun·n. que t itulospudem 
ser o .tcs) t'e(l azin de 85 °/o e ava.liotl om 
!.SOJ : OOLl$ . ContCIS cOJ'I'm tes gcmmlidas . 

gstas contn.s correntes teGm muitct cousa. 
intcrcssaute no bal~uç.o. \Pausa). Conta..~ cor
l'eutes gar •mtídas- 40.500:000$;· e a Com
missã o b..1íxou,de 49.r'iOJ:(){}{l$. <\ 4.300:000$U00 t 

Esta v;~m g;~l'a.ntidas !. . . 
Emprq~tirnos üs industríns-8.!XJ0:00()$; e 

a Co;J.lmi~s.io baixou a 2.800:000$. E assim o 
ma~. . 

Ora, pergunto eu: si esta rcducçã,o so deu 
em titulJS da e<mla antiy", porque n;'io 8Cl 
pó l e dar em titulas da co"fa IIOvll1 

Como ! E' o ctue vamos ver : 
« Dc]>Ois de longos deb!l.tes e d~ Pepetidas 

u.udíoncias terminou o julgatUenio do pro
cesso in.staurado cont ra. o Banco ue Leipzig, 
sendo condemnn.do o dircctor Ji::mer em cinco 
annos de prisão e privavão dos setH direitos 

(.; vürJa.úe que se dirá. quo a lgum tle~scs 
\itulos estão om ouro; mais est~.; c.,"tã.o J.is
er imi na.dos: Ti.tt~los do Banco, ~ 1.130.000; 
~ll.o consolidados 1nglezes, prussianos, etc . 

Ha mais: «Devcdor.Js com gar an tia; -
8.378 . 000.;;; llÓS j ;\ Y Í lU OS q UC UI\ CO>l la Cl nti.q« 
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.. :.\ roesm11. rubric<J. Joi pela. Com missão red.11- n istrndoJ' de l;anco que a.cccita. c;;;;c3 t ítulos 
.úda., po~ pt>Ocosso q_tw alti, nnma. llngua.-- rmllos e sJlJl'c c.~&<.t )lretcnsa CMt<:;.uo em
gem m1tito itltcl·c.;;...;:~:t t<~ tb. industrh lnnc:t- p rest:t ÜÍJlhoíro tlo B:tJlCO tla Rcpubli.C<L 
ria, de cllam;u• 1lo bmt.iflct<ç<1u, rctlltz.ida. :1 Ba.st11. que JUC refira. a. 2 . ~14.4 cteliMtw·es da_ 
muito monos J:1 tnc !.: ~ti';~ So;·oca:;a!m, compl'a. lht-:-; pelo Ballco <111. Hc-

Aqtti csC,l: 1'ilt<lu:: em li'J_ui<l c<!:úo . Foi o pablict1 :10 l3c\llCO Ri.ll'<tL "-~ quac'· e1n ~?-ll
·que nús vimos na co~>h <lll l ir;a, l;:•ix~n· tltJ t eu.ça foi'am l.'()ll'I ;"t• l<t~ positi l'tllllCJlte nul-
12.000:0ilrJ;;; :~. l o80.J :O'JO,j. l!:st<'..s quanto va.- Ias . O Banco lla. Rcpuulica, com gestore; 
lerão olfecLiv;_;mcatc ~ conhecidos, <l.tlCJ.lÜl' i tt es.;es titulo.~. <l}Jesa.e 

Assim, u me;;a~ CXétrne que >U ün n~ tl<t~ illi'ormaçiias; e.;scs c out ros tít ulllll , 
· con!'' w1ligc1 pJJucriil. StJl' t'ci. to na cont<< noóc<. em it tiJo; !0r.~ das condições d" lei tbs 
Que fe:.:, p:Jl·0.:n , o Govc.rno?, ::-lã.o consentiu s;;cicda.de3 a . .nonymas, ttrt. 21, se m <t · ~l'le 
e.~t\lllt> <~lg,tm Jlfl. conta n-o,:e, uio o consentiu da.~ obl'iga.çu·!s, sr.m o n r1mer·o d ) •"11'

.o.os accloni~t:.t:;, sulJ u l'uad.t\mento tle qtte :1 tlo:n a SCdl '' ~)O:I ti\1:1 t•>•.:tl llo "Ompre,;tiwQ 
,;oat11 nova thttava tla gc<:tão o!Iicial c estava <~ qtte tlcvcm purtcJtCCL', cmittido~ pe!Q 
aomparat.l:t lJolo art igo dos c;;tatutos, em YÍL'· S~·. corL~cUwi~·o Fr~ncisco do Pau!t~ ~I<!.y
t ude do <FWl,os u.ccioulsta.~ nlío tori<llil llsc<1· J:Ulk, 'tuc JHUIS t ;truo, nn1 H!OO, c Jiltl'ibum 
lü<tção ü.lg u;n:t JHI(juull•t t:o ,,t··~ ,.ltu•ante ug ,co m o sou vot) ttquí pal':t a ch\lJoraçiiio c 

~cinco n.:mus; mu.s, tm•mim1· lus o:; cinco 'p:tS.>U. '{tllll d<~. !oi tlCl qxcnpçâ.o (lUO iup~diu <I 
ãnuo~, uiú p ti;>lica tlo;; ,,:-; 1' '-l l a.torio~. per- liquid<tç'i.-) J<m:·alla. -lle ;.-;o Hanc0, o qne, l>a.m 
gnnta-sc: cuuto c; ([ tU! '' C<l llUl'a, •[UC !ti.. m ctnJou mai~ tli nhUÍL'v do Th2~1t :'·J . 
não an:J.i.r:;rm c~tiL co111"! 11 ([ u<t l o~t;;, : \.'én1 •ll.>to, ~) illwrcs, nús vemos letl'a> 
orgauiMtLI com J.hoet·sus &:tn[ .. :; •lu C~C .tvo ·dO:lcJnt·.\IÁliS, lelr.•s vcacitl>t; do t h·iloom·a 

· do m co::Io fQit!o tios th r;,JI I/fl an h!J"·· pódl3 ti'> l::stad J tlJ. B.1lüa, no voJ.lor ue 800:0)0.:) • 
. .aoccit ... l-tl. ·tun ;;-.\mnti.t d e t l:.~ -.oos o:n )_)rus- ·i>sti'i:o tb'.oi iatla~ som ;letlue(.'ão .neuh uml\, o 
timos "!i\ isio füm •~ g.tran ti. :~ .io Junito üi· <rue ü \ ;; i1o m'<t Wl$ Cl'u.lito> u~<l tt :lic "~~ta do; 
nbeh-o do 1'110 cO LU'O, l!I .LO l;.t cst~:L, dirtltell·o -ma ; e:;t tt rubl'i<.:<\ leva.nt:1 uma pt•elil r.Í ilat' 
que subiu tio /)(<lanço ml-ti!Jo J.l<ll'tt o l~af.tmço rtae tlO.'l cocldll7. :·.o u.1·t. 3", § 5" uos es-
'Tiovo <~ somm<t uo 47.00:.J:OUO.:;;, em qu:~nto t:ttuto$ : 
impot·ta. o que nus te rnos lú . <<Contractar com o ;_;o vemo da C!liKo, d.0s 
· Não foi ~ó, Sr·. Pl'esíJcn·t,l, nes;es t l tnlus :Estl\do.; e do Di~trieto Fedtw<ll. qnaesltller 

-guc li, que se deram reducç<:ícs. operaçõe.~; ::;cr·vi.r-Ihes de iaterJUediatio 
· . Qua.nd.o o f;t• o Custodio de Magalhães, rc- nara o movimento tl e fundos nos mercados 
-cciJemlo u Banco. tl,a admin ist.r·açiiJ anterior, ilacionae~ GU estra. t_lgeirc3, oOllStltaiado-se 
ma..ndoti .!cvant<u' um ln.la..nço c publicou, ~~ seu ba.nquairo ou ag-ente financeiro, e l <tnQIU' 
pagin;;.; 75 c segulute, o <10ti v o especiíici.tda· em _prestimos po~· cilrtt:.\ du!le>, <le compl\
meute, nesse activo introduziu bonificações nhias ou de emprer.~ acreditadas. » 
.·ou dod~•çõos, o.lgun"l,lS da8 q 1taes sií.o Y<'lT'th- Ue.il r.R quem 1 Dos J<;stil.dos, ta.mbe-m; de 
. delrament>.l e;;:ca.nd<\lusu.s . modo que, q ttando nós dcse_:a.mos restringir 

Assim, as contas cJrrente:; garant idas, e ;k\ perigosu. ra.oul\lo •. dc de cmprostimos fei
-ness~ activo, fig;n'11V t~m como 51. 5.;1 :000$, tos pelos l~sta.tlos no es&ra.ugeíro, e.>tes es
note iJetU ti Cam<wa : - ,;;i o cont,ls correntes tttt ut.os do ba11Co v e em systcma-tl:tt\1' estlt fe~
garautitla.~. Até ~t ; pall~veo.s pcrdora.m !I c~lJa,lo e dar-lhe,; um :.1.gente r e:>:_Jonswol, 

; acceD<iií.o vulg::w qtt::: toom 1n . l ingu.age.n de tal or(lom, que ilto ttcn.rretar tl o endosso 
i commn;u !- :.:xamÍJl<td,ts "(lolo; dous directo- dt~ União üe am l<\tlo, e lJOI' ouLrJ lA o vê
' res, quo o Governo nllmeou, Ol :-31'.> . Custodio se m:.1.is i:;to: Si q_na!Qoue.r j~~tado vie,se aqui 
-\-deAlnwida Ma.galhãe:; eP :~tcrsell, fot·am l'C- l_)eJil· . um cmprostlmo para. olJviar o.s auas 
:1 _putadM nã.o valendo ma.is do que i .031 :000$, nece.>sldados int~rn;\S, u:J.tm•almea.tc o Con
l Js:O e, 2 o/o ! . :{re·~ao l'Olutar iu. ( tl ã.o l'Clutou , por ex e nl
;1 Ül'<t. senlloroJ, o r1u ·Sctli:. t!e um negociante pio, om u:n caso.,no.logo c;omo íoi <lqnelle do 
r qualquer t}ltC .,uspsndo 1ngam Jnto.;, entra. t~io. Gr:tlllle tlo Norte, que se mamlOIL a im
[,,em accól'IIO com os ct'õr.lol'us e, allura.das po1·t.lllcia de 500:000$), mas relllctaria; pois 
l! as co usas, ,-el'ifica.-.,c quo <leu 2 • I o de tudo b(~lll . o U:J.rtco. com .tolo ; esses l'e-.:urso~ hau
~ quanto devia~ Qual é u conceito em que o t•id JS u.~ ThesJuro fica. ho.IJilitn.do u. cmpt•cs
l tido esse ne.gocio.n-tc? Q.1o especic de 1'<\l- &o.r dluhoit~8 iiO.> i~::St:LilO .~ , t~ th'i.>l,os Llos ::.per
i· l eni:ia. é ess~ '! ~i!l.~, sonh.ot•es, nã.o o só isto. ios a que elle~ possam sel' CQI1llttzidos palo 
1 Aqui estão oouta.s corrente; ;m·o.ntJdiLJ, .rr.v.o.Iitismo pa.ttida.rio .. 

l 
não se ~abe llC quem, quMs os rc,pons,w.cis. M<os, CO<IlO ? A todos' Nã.G; porq~1e o a BJlco, 
Aqui tem de tudo., inclusirG qaom emitto, sendo. como vae ser,. uma.lll:>titaiç:ão._uíficl<!J, 
por sua cout!.l e l'JSco, dobentul'cs vol'dt~dol- Jta.tur,tlment e t& '<í aquolla 1u.aguift,~ molla 

rámeuw l'd.l.lm.s, pois qu~ JJ5.o COl'rospontl.cm ~~mão pa.m cu.lc<~r!.lelia. a vontade, ciinf.o~·~e 
't i; exigenca-, d<\ lei, c t~moa depois ad tn i- ~ tr<J.cc <lo .E-.-,-ta.üo, euja. .o.dmiuistraÇlio s1lja 

l p " ~, \. 
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'amiga do Govemo Fedet•al, ou de Esta.~lo cuja 
. adm!ni~k<lç.l.o nõ:o seja. 

Os omprostimos, pol't<Ulto, ,já. se faziam , c 
agora systema.tizam-sr. por esta. tlisposiçã:o 
dos ·novos os·tt\ tut(lS. · 

Se Jaziam como 1 A<tni c.;;tlt: «Lett·ars de~
conta<las, vencidas, do the.>onro uo l•:Sta.do 
da Bahia, 800:001)$. Va.lor .Pi'OV<Wel, _80J:O:}{)$. 

} f M, vc<Jos a <1ni adoa.nto : « Thesourn do 
Eshuo de Minas l)cracs-C'.onttt corretJtc-
5. 219:041$41)2». 

Poi~ bciu, nfle foi tii.o ra .. :il C:) mo o E:~ta.1o 
-da. Bahii~. Aha.tel'am-so 10 "lo-. 4.097: 1.)0;)$. 

De 1110J.o que vemos u.qni um tlebito de um 
the.~ourv csmduu.l em co:1ta cot•t•ontc rc lu
zida com a. bonificação, diminuído por 11 ~1 
lado c pJl' ou tt•u .la. do a certeza. de !.til O o 
Banco f<~z. o contittua.r-<:t <1. liLze ~', emprestHnos 
a,•)S .l~~tados, ao sabot•, lla.ttu :llme:ltc, de um 
lado do crcílito tlcsse E~t<loJo, nu .. ~ 1lc ouko 
lado da JH<loiot• ou 111enor f<~Cllidatle 11 ue 0'$ 
l'C8pJll:iavcis p or c~te c .·npl'r.stimo t.ivm•em 
junto ~oos gcstorc.~ do &\nco·, sem cujo assen
timento estas coJ!"La.s niio se n.bro :n. 

Creio, scnhorc~ . te<' dito o s:.tftl.cicntc-a 
nã.o seL' <tue ~Qja co;Jduzido :J. dizm· aincli\ 
mai~ o.lguma cou~tt-p..wa. tot•.nina.t•, roite
mndo us 1n i.nha.~ ]Jl'imciras af'iirm:t~'i"ícs; a 
Camar,, não púuc. ll').o dcv~. a m eu vet•, ap
pronr o prOJtDt): .:Jnlwcidos esses <tnt·"Jce
ilcntcs tu:Ios, se :n l'cln.torios, som lJal:.mços, 
sem lovcntari '-1, .• \l.n ncaham ucsses c te·non
tos c...rresponúo,JLc3 u.os quatro u.:.~nocl p:>stc
rior es a.o Utüco relat<)l'b que possui mos; sa
bido, pt:imeiro. <Jue o Banco teve gestores 
que cri r~ino>ctmeute _ tlistri1Jttiràm. di vlden
dos, cm epoca. quo nao se s"bo, ttl'ad ;S do 
ea.ptta.L-cr i:nitlOS:>mcate, porquu csso l'a.ct . 
é C<'l.pitu!ado como orimena.s loi ; do Bra.zil- : 
que .:> lhuco, sogunJ o ~mtlou n:t cou-t ' COl' 
rente uo:n val'ios Estados, pa.ra ampat•;tl-Ds 
nas Sil-.ts apcrturas; que cilo a.doluirin, tor-
ceit·os títulos nu lk s, il•rogularmcnte emitti
dos, pJ: que:n mais tarde vclu sm· a.pprovado 
a.qui o <la.r voto para. a Jei IJUC auspende11 <\ 
exig<Jucia. da !ictuida.cão f•H'\.a.da. do mesmo 
Ba.neo; quo o J3;~nco tnm sJll\ 111M não po
q!tMas-ê o segr.:ldo <lo PJlichinello-de~poi!-
dtu;ts ft)t·a. da lei, c que se ava.IL~m em mi
lha.ro.~ de cont:>s, par~\ subsidla.t•, para. sub
vcnciona.r a. impronS<l. da.<[ Ui e de ultra-mar, 
po1•que do lá. voallam a.s ta.cs u.)ticia.s gor
das, que dizem qne o e.>tt'<lll '~ciro acha. que 
o Br~~il está nadando em prosperidade, con
trat'la.nuo o eminente relator da receita, nu.s 
suas sen,atlts previ:Wes, nos seus abalizados 
ca.Jculo.$ . 

l~n não acl'étHtu, po1•ta.ntu, que a Cama.ra 
resalva a. vobt· a approvação de tu.Jo isto, 
l'ecusando-se á evit!oncia de factores de ta
manha relova.ncia. mora.! c empt'Ostaad'J o 
sou eudosso, que deve va.let• mais do que o 

VDI. Vll 

ettdosso de c!.t·t.~..~ ftr·tüa.~ que por lá. antl<\
ram. 

Tenho conclu itlu. pru ,to bem; ?lluito bem. 
0 Ol'lfdOI' d C!1!11pl'itnCnll(llO.) . 

o tSr. Bricio I<""ilho aind<t tom a 
impressão ua p c\la. Vl'.l ,[u l'CllltOl' da. H.eccit a., 
O St' . 1"1'<\lléÍSCCJ S:i, \'IIJI'adu. n:t SOSSlu de 
sahbado e t t·a.cl nziuclo <t (:ritit~ t s if.n;\ç..'iu em 
quo nos ~L~Ita:no"i . : 

Lin1ít,t· ;e <t Gx:.tmiutu• o (jLHHh\J sombrio 
p01• S. J•ix. pintado ou:n cut•es tu,o vivas e 
siguitict11.ira'l. l""l oul-1-. ~ oc,·;o,:;iiio cntrari<·t 
em a.mplo o diltn.ol'a.:.i•l delnt.c soll1•e o Or
ça.mcnto da Rr.l!ci t L, cheio ill <lispJsiçõe J 
im}IOrt<\lltiosimas c cheio de cmendil.l!, ca.da 
qual reclamando dcmot•ado c.~tudo . 'fc!ldo
lhc cabldo, pur6m, <t vo% (le rallitl' om hortt 
tão ade<tllt:.ula, <tpea;ts t:om [)JHcos minutos, 
sor:t bl'O\ro. O.'n s: t ;_\. OXI)Osic:Tt.o 1 I'OSCL'\·antlo-se 
JXI.L'<l c :n :~" tlist: :J.-;~ ;ã:o ol o:~oü::r o pt'O,jcct~ com 
mais uCSCil\'O]VilliOUtJ, ~i llô~Íil1 l\Cbtll' CfJfl
venieate . 

l•;lttt•e as deol<w<t•_,,líes llo Sr . l'ra.ncisco Sa 
8u.lietl~(l.-~e <l •lo rle(i.cil de 40. 000:000~. sii 
p:)l' si capllz de :>o bt•c,;a.lt;u• o~ espíritos e de 
get•a.r sél'ÜI,< a;_)pt•eltJnsõ:!S. Ao ht!lO daqu~l!a., 
po:·~m . u nM outl''\ mm•cce ii atteação dos 
senhores repre.;cah ntcs <L\ N<tçã.o. 

Conw o.;f.;i ho_j.) lhl do:ninio pnblico, as 
ul.Jr,t.S (lu <;;~ual 1b ) li.L!I.>; ll -' estão- sondo ox-
ectttada.s 0111 <le.;a~eJ1'<lo com a ; t•egr :n da. 
sã. C<lgC:th .o. t•b . A mut•a.Llut eonstt•n id<t sobre 
um terre1o não (l,)nvcnionbmcnte prcp,~
rauo, apl'.1Senb tlcleitos, alguns deauncia· 
dores de úe;prew p~la8 lol·,nulas ela;ncu
ta.t•e . ., da tacllnic;\. Ot•a., em face da a.e
cusM;rto cshmptLd;• 11-l imprcasa., otfectuou
se um i1tte1·oie•o o::lm o cnganheil\l choro du., 
obt·a.s, sendo o s:Jn t•c:;nltado insert,o em ulll<\ 
tla8 fulha.,; verspcrtinas desta cioia<le. 

Ne:>Sc tl<X)Lunent.J d •Jchn'" o o:~geuheiru 
•lircctor üo s erviço tlUC a~ ohras estavam 
~eudn cllcautinlm!la.s acct•l;ad:\mcate o que a. 
Commi..s:lã.o <1 J Orça:nunto d:~. Ca.nuu•a do~ 
Ocputa.dos, em unu visitli tbih a .l ltXlal 
das obr•~. examina 1·a. •~ constmcçlto o obsor
\- <Lra <t]l0:1<1 i J?OllCOS ceatimot,I'OS ue UCSVÍO, 
O que S6 PI'OC!(l. llil. COILIO lt:"i.u t;:)(J8 tituinu() 
crt·o de olllcio·. 

Uma tal noVeL, f,li O·;tJ.m;:;a.da. u:H coln-
m nrLs do j vl'IJa.lismo, ha cerc<t d() um mez e 
o sile ncio da Co:nmíssiio tlo Úl\':trnonto pa
re;:ia con"firmm· a. <tllcga.~ã-o. i~ntretanto a. 
revelação do Sr. Fr.ttLClsco S;i. veio deixar 
L~m escl:.u·ccidfl. u. situnçi1o ; segundo intol'
muu S. ~~x., a Co.nmis.~liu de l~ina.nçn..~ o.bso-
lutamoute nã.o comparecera. a.o lvca.l mcn!)io
na.;lo, sen:lo p :n·tauto fu.ln a assever:tçii.o. 

Esw.mos, pois, de.•nte dc.~ta bonit:\ situa
ção : de um lado um L'uuccionario do ~Hni8· 
teriu· da ·· l.ndustria e Via;;ã.o lcvcmdo o ,seu 

t7 
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ari'ojo <to ponto do inventar, coü\O rcdlü;§o · Termina preocoupado Mm o deficit a qu 
.de sn.lvação, a vi>it<t 1lc; tuna commissão da al!udiu o t..>lentosc:> representa.nte cearense. 
Càmar~ ao c,,.nal rlo Mangll,C; do outro uma Podo, J:))réin, quo não se amedrontem so
commi>>1Lo do Congresso " 'l\<~eiôi'ül.l, giirLl'- niente Mm o defi.r:it financeiro, eom o orça.
daado t!Ltrarrtc tanto tcmp~ rcligio·so silen- menta1•io. 
cio r<úLtlVamclltC ac1 ÜIJ8ctmo11tu alleg:~.tlo, Lembrem-se t<tl1lbem do deficit do pre
p:it'll. bendlc:hw o funcdnacrio ou sm•vu· o stigio; 11a antonmnia; do criterio e do respeito 
Govm·no . Foi peociso que 1; Deputado cea- ·flo Poder Legislativo, que ahi v~m em pro-
1·eosc puwsse tutlo em )H'atos límpos p;n•a porções a.';'Sust;a,doi•as c tcl'ril·eis. 
que se reoonhecmse a r·c:üidadc . da.:; consil.s. (-~fuito bem ; mttito bem, O onr.dm· ,; com-

A que p:mto l'Oclllt.ir:tm o P<t.l'lamen~o. p•·imcntado.) 
um engenheiro tlO :O.Hni,terio dct Industl'lib, Xinguem 111U.is pediltdo á palavra, e OllCel'-
apanhMlO em Ol'l\) gnwe c im!)ordo:wel, N'la <~ discussii.o c a<liada a votaçiio. 
lembra-se 'lo m'l'itl\j:tr como elemGato do 
delbsiL o auxilb ,1;, r: u.ü~ Pl'C<tigiosa Lhbs O Sr. P:i·esideiJcte-::\1Lo lt;~yeuclo 
commí~suo.: ela C:a nur<~ ,[,)s Dejmtotdo.>, tlnlhL niai;; olladoro:!inscripto3, e si nenltn:n Depu
se ntilin eomo nn:1~n. sn~ .• lewi. \J scü rl•s- taLib quer usm· da pala-vi·,~. vou cncm•Nn' <t 
nla.11tc <LO cumttli} Lle <bl' a CIJmmissãco conio <liscnssao. (Pm~ste.) 
pi·e;:oule a itm em mo a q_~u) . 11?io éomp<\T"e- Est,tt cncf.ll'l;áda.. 
cm•o., en~·c:ulr;c a Hn·n1nl •.ç:t'J d'~ mn IJMecer Afl1[~nlü"i ('ar-se·ha a vot:~.çõ.o tiii Ol·çameuto 
approhafivo qtm não ibi chlbiJr<:\tlo, o o~ dt~ Receit.a. 
membros cl~fl8(1 commiss1io não protestam Pec;o aos .nJbres Deputados que compare
contr:J. a <IUílaeiu. Ü;) e:11Jll'l~;,rndo publico· \"-l\111 ;~ ses;ão, PM'a <itH'- se r'e:~.líze a votação 

Foi t1e~cJ> Slll'ic qno o Sr. Ft'anci~co Sá se alludííh. 
dispuzc~se a fallar cmn ft•n.mtner.êt ao patz Os nossos tl•a.lJ:tlllós m;t'ão muiio atraza.dos; 
par~~ qnc :polle~sen1os conheccc· 0 co,,;o om ê preciso qüe a Cã1'Uara mande em tempo, 
suas tris,e:> c ac;~brunhaLlor,\S hnlHLS. aJ Senado, os Orcaiuentos, de modo rtne 

Isto ê 11<\l'fl conf~'cttl;;er c dasaleut~~t· · A aquclla casa tln Congresso não reedite as ao
ConstituiÇão osh bGlece '~ iailepetldencta. dos custJ.ções dé não tel' tempo pa1•a a discussão 
tres poderes tnlW> o certo ü quo o Legislativo uos orçamEJntos. . 
vive s:thordlnaLlo a o Excwtivo. Sendo 0 !<:st;óu certo de qne o;; llleus collegas com
r<J.mo qtte l\utoriz :~, o supp:i\1\ento da-s ;•er~ parecerão, ama.nhã, em numel'O sufr\ciente 
bas, senl <ts qmws WJ.íi~. s~ faz • podei•ia e~tar para il.s votações, consei•váudo-sJ no recinto. 
1lo cima, em IK>Ji,~·ão iH'."CJ<wel. E:n ''êz dt~so o tempo nccessm•io pm•::t ilctu•em completas 
anniq_uilla.-se i1. 110nto de .J?BI'mittir ~ :trrojailo a.~ vot<tç:õe·s. 
n')ovimcnto elo engenh01ro cl.o Mlll1~terw ela 
lndustl'ia. Designo pal'a. <l;mttnha a seguinte ordem elo 

Nã•.J lllt 111 aitO u C<.tmara tl ·~s Doputado'e;~ dia.: 
yotou um parecer solm~ o melhora.mento . Yota:çã.o d;J pl'i~jectG n. 107, deBte anr1o, Ol'
lhts coádiçõc.'J d'Dl Cuúccion(l._l'in ; 1la sua 8e<>re~ çatldo a. Recei-ta Geral fia Rcpublca. para o 
taria, assnli1l)to que é da. su<L cxcln>i"v;1 coú1- exei'cicio.'de l'àDô (2u discus;ã.o); 
petenúia, a.s :im ~c pi.•a.th:.,,lido ·ent<·c.nós, du- Gon"tiliüa.ç)'í_o da. 2_• d{seussã.o do pl'ojocil'> 
l'ánte o impePio, d·m·aute a Republtca, e a.-·- n. 219, de" l9Ó5, approvando os esbtutos ui) 
.~im se cxecntiJ.ú:lo nos J1l[l,is aclca.·nt[l;dos -p11r- B<tiic.o dll Brllzil, ·e~abora:dós pela ~ssemlJléa. 
la2{-e01~.:~Jór Yoton contl'•• a. "11lerl"ida. i\'cc:ita, ger~ddos'accionista:s <to Banco da Republic.tt 

do Bra~il1ü1s sil!>àõe~ <te 2\1 de julllo a 9 d·c 
pore·m, })ela Ccuuat·a. p~v;soua Sül'tnn::\'rrlso- agosto .. do co.1·reute anuo, corn enTendas do 
lliçã.o n~,l'lament:tr e como tal llevet•a mere- Sr. Ei·íco coelho e voto elU separado e· 
em• acà:ta.mento. fi'orinula.!LG o pl•oj'ecto lle 1mieuüas do Si•. Galêãobat•valhal ; 
úl'aUito, . em cmnp;·imcnto IL(f.· votaçã~ da · . · . 
cama.m, o Seuudo ilonYe pJr b1Jtl1 ~·eJmt;~l-u ' 2<' discussãco dp ·proj~cto n. 233 A, de WOõ, 
pór chteil'ler c1ue o <L"OSlúll}:lton'í:l era dtt pl'Í" autorizando .o Presilfente . da Repnblica. a 
vativa alçada UO ou:tl•u 1'<11UJ. lBgi~httiVO, alJl'Íl' "O credito ·J1BCBS·5f•l'IQ para. para pa·g.a.-

"olViUc\rlo de. que ello sempre p1•ocii~'el'<1 pelá menta. a'o3 O,flel~at•ios extraol•Jinarios do Ar
nwsfilil. fól'ma. Cita 0 m~,so como um exemplo senal fio Ma1'iúll.a da. Caj}ital Federal, a.t6 o 
rb uesprestigio d o corr~re.~o Nabi'onal, lrr~· fim ·do corrente exerci.cio, com sLtlJstitutiyo 
1>:1"ad·o pelo seüs pt•opl'icn el'ec)Teatos. . Q(l. Commissão de Finanças ; 

Estando esgota.do. n. beta, "t•otn·a-se dath~. s~ discussãio' do "projccto n. 241, de 1905, 
bilna., a.peila.s ilo rnssagel1l,tleixtmdoeiltr<!;et•· 0\Ut-orizaú'cl.o· .o ·Pre·;idente "da; RepulJlictt a 
q_ue. Yoh t'á émltl;h. ll .• éilieli:d:t qtte Mgi.ncnta abrir a6 · Mirrülter.i-o da Guerra o·credito de· 
ll9" 50 .'/o o impoi;"to e'tll oúro lia~ 1'(1.t'if1\S di:ls ~l-7:9!16$600, supplmneutar a-o a;rt. 9°, •§ .15, 
A.lfaJll~egM. . da lei n. 1.31\3, d:c 31 de•d!;JZ3JUbro de 1904 ; . 
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3• uiscu>sã.o do projecto n. 242, de 1905. oonco,ln a. pensão mensal de 500$ <t Yiu,·a c 
t~utorizando o Presídet1tc da. Ropublica a ftlltos do teuente-coronJl íunoeenciQ Fabricio 
abril· ao Mi1üstcl'io tla Gl.lerl'a o credito de de Maltes, e du.ndo outr11~ pril\' iiiOt\c i ;~s : 
620:028$!5:), sup,.v.len~nt!U' t~J arG. 9", ~ ~ Discttssão unic:~ uo project0 H, 246 de 
-Soldos c grattficaç,oes- d< ~ 1m n. l..iW, 1005, relativo à e llHluu;t desta~a.tlu üe <L~côr
de 3l de clezemht•o de 1904 ; do com o Regimento Interno, 'l<L ,z.: lllscussão 

2" discnssíí,o do Jll'Ojecto n. 20!; de _1905, tlo project o n . 131, de 1904, conl:)eoeodo a 
a.uto;.·iz;Lno.lo o Presidente <h~ llcpubllc" :1. pensão l!ll?ll:ô<t l ele 300;_l;, reparthl:uucn to, às 
:tbrir ao Mlnistorio da Illl lustria. Vh\Ç~o e fl lhassolteH'as e ~~os fi lltos lllC!Jol'c :> elo fina.tLo 
Obras PulJlicas o cre;lito ue 40:000$, sup_ille- g.lnc1•.1l Or. Jo>é Ceõario de Fa1·i;~ Alvim -
mentar á sub con;;ignação - Tran_spoPte do Dis~u;;sã.o unic:[l do _pmjecto 11. :.!21.Õ, de 190::-•• 
immi!!r~utes estrangeiro>· ou nac10naes p~l' a.utot·zza11do o Pt'B~ tclentc · L~ ltc])uulica <l 
lU(Il' e POl' tona- da VOl'lJ(L ti' cb art. 13 coucedel' Ulll anno de ltcença, Clllll Ot'dellaua, 
ü; ~ lei n. l. 311\, do ill lle U.ozcmhro tlo 100·! ;· <t Arthm· ~rendes ~~guea·a.. t.ülclft':tphi,;;i::\. de 

2• clisc:t:;sãcl do projecto n. 243, tio _H105, •1" classea.a.Repi:\l'ttç:\0 G•Jral dos Tcliegt•<L]lhos, 
autorizando o Presidente da ll<rpulJltea. a. para tt•ak'U' de stm saude ontlu lhn con.-iul' . 
t~hrir ao :'1Iull4crio da. Ft\~lldl~ Q crcditu tlc Di~cuo:sã.o uaici:'leloprojecton,t9i A tle L\!05' 
G'J: l0j$H5, ouro, supplemc tltar ao n. 31 tl tttori7.ando o ~-;ovct•no adar"-0 llb.', Alhcl'~ 
d·) art. toda. lei n . l.3Hi, de 31 de dczcm- tle Paula ~odrtguo~ o pre1nio ([C via.gom a 
hao dr 190-1. ; que tem dn~erto, sendo concmlidt~ •a q~íanth 

2" ,[is.:mssi.'t.o do _projecto n. 251 , do. UJ05, do 4:2)0$, pape!, para a sua. nu111uteoçã.o. 
<tntorizamlo o Pl'esià.en!e d<t Re_pttbltc<l. a D~SCLtssã.o unl ~<t !lo J!l'ojec(o n . '135, 't!e 
abrir ao Minlst.erio da J?azend~ o credito l90o, nniorlz<tndo o Preszdentc dtt Rcpub1ica 
extrn,Jrdin:\l'iv de 52:(i64$0n, Olll'r>, e a_conceder _ao tonontc-cot·onQJ Angnsto X:a
íl2:5i2$10J,pap el. para aU.o_Jllle;• ao pag:~- 1vr Ca.rne1ro d<~ Cunha, co!loctól' das 
manto das dividas de exorcJctos hudos; 1:enttas federae~ do mu uicipio do Olin•la, 

2' cli;cussio do Pl'ojccto n. ~9 A, de I!J05, b:?t:1.úo de Pernambuco, um ,,,1110 d .l licenç<\, 
m antendo o direito <L pronloçao de guardas- cum ord~uado, parti tmtar de sua sande oilde 
m arinhas a.lumnos aos aspirantes tio 3o n.mw, llle convrer : 
matl'icu1ado:; dm•antc a vigeneia Jo actmü 

1 
D~scns~Ií.o. nnícn. do prC\jcclo Jt. 252, de 

reg>tlamento da Escol1.1. Na.v1.1.l, tlc confor- ~:)()o,_ mto;·1za.n~a o Presitl.entc da Hepublica 
midade com o di;;po;;to no art . 80 do decreto ,\ conccde1 um .mno de hctl111;;1, N:>nt orde
n. 3.652, de 2 de 1m~io de 1000, com p;_wecer nad?, n.o cng_enhcil>o civil bach;wel Cla udio 
e emcndt~ da. com missão do Mtwü1ha, e Livw • Lo~ Rc1~, ctwrc ~e secç:ii0 do 1ll 'Jlonga
(htcna - mento cl<t Estratla de 1• erro de l~atu t•itt~ para 

Discussão nnica. do pa.rocor n, 13í 13, de tt'•\~<ll' <le_ s ua ~"ude onde lhe couvi·er;' 
l90:'i. •obre emenda> olferecid<ts 11<1 2" dis- Drsçus.;;,'to JUJ~<'"1' <~o pt•ojocto tl , 20í, de l\105, 
cus<ão 110 v.ro.:ecto n. 137, de.~ te :1nuo. (lU C nutor1r.ando ~·l 1•esrdente ela Hcpu~Uct~. ,, coll
conee.lc vJtl~licir~mentc i:ID~ o'.flmae~ e pra.ç~s cedera <jo_rl •>1L'c~o dc Abl'eu c l.i mn., \" oflicü~l 
<lo prct do.~ corpo~ de voluntnrws ,la p 1trm da Ad:~lJUStraçao ~os Col'reias de Pcl'Jt:.ll'n· 
que a.ind<~ e):i8tom e bem <LSsnn aos membros buco, hcenç;~ -per soe; mezes. com ortl l!n:ldo, 
dos tL•ihuuaes nliLitwcs em car1.1p .-tuha. o pi:lra trat<~monto de :ma. s •~udu . 
soldo por inteiro de sons postos ua9-uell? • ~l" tlijcnssão do pt•ojtlCto n. 213, de !90:>. 
tempo, a CO!I"t<W ~<1 pl~ssn.gcm desta lc t, e d.t~ t'CdO.c~oy :n·•~ :3~ discussão· do ~ubstituti vo elo. 
ontr·as JH'0vtdeocla.<>; com: parecer e sui)stJ- Co~ums.~ao de Fmanç<1s, creau.dtJ .. na secr e
t utivo da Commissl\o .de Fllla.nçu~; tarln. do Supt:cmo Tribltn<tl· Fe1te1·:tL mais um 

Disc:ussã.o nni<l-,\ do parec~l! n, li O~ E,. _de logar d'? olilct<\l ·c ou~ro do an1itii·\H:Osc, com· 
1005! sol;re o_menda oiferectda 11a .3 • 1h.~- - o~ - von~111~entos da lct , e <lt~lltL .J outt·a.-; pro
cu;;sa.o do p t·o.pcto n. 120. cl!stc a·nno, au-- YtdoncHls ; 
.,.menta.ndo o:; venchileutos elos mupregados · 3" tliscus <ã.o do pt•oj eeto n. l-H H do 1 001> 
a:t l n,'}lCetOl'Í i1 do Saude <.lo POI'to de :\-it~-- (tlo·Sona.do), autot·iz;o.ntlo o GOI•cm o á ll1<1.ndal: 
náo~ ; · _ · :C?mpnt<\r J~a Rposeutadori<l. 1te Joãu E>t<t-
DisClt~s:'i.o unica do pa.r,oo,cr n. 2 .40, ~e :m~.J á& Pcrotra- do Andrade, ex-c)D,rrador da· 

HJ05. sobL'C emendas· o!fel'ecnhts m~ 3• dts- ·EstrMa do Ff?:l'I'O Gentr<~l do lii'tl~il~ 0 orde· 
cussão do projecr.o 11_. 1 31, _tl.ll:W04, 9--ue con- n~~o o a g'l:~·t!flcaç:io q11.o pm•c:c 1Jin. :uo exer·
cede a Den.~tJ.o. menstJ. I'- . de oOO$· <í. n uva·. do C L CIO ·do ·r elel'JdO-ca.r;:;o · 
ex-;Senâdor do Im1J€irio Dr .. Gaspar.d a Sil- . 1• discussão doprojccto u. Bll A, tlc l'JQ5, 
vcu·u. Ma.rtlns, com: p:\rl:lcOl' ' e u·nleiula _da· oq utpa.ra.ndo os c:>ufereutiH de p c· <l" cia.s->es 
Co~-rnissã:e do P;ensõea; e Contn.s ; . .da~ capl ta.zii:\s da Alfandega -do RÍo de Ja.· 

D1scussao . nmca. elo J)~~·e~L' n . 2.23; de. nou•o aos d e p- c 2-'· classes dl\. . ~>tl'a<la ue. 
W051. O'Obl'e a., emencla o!ff.;recHla ru~ 8• dis- F~L·:·o.~entral, do B~a7:_il; con1 .P:•rccar e ~nl:i· __ 
1mssao tlo proJecto JJ. 289 0,. de 1904, qne Stttntno dt1. c:ommi~so.o de l•'ln(lllÇ• tLS· ; 
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P discussão do p!·ojcclo n. 160 A, de HJ05, 
ma.nclu.ndo pagar. pclus C•.>frcs da União, a 
geatificaçã.o llcdd~ aos profiilsiomw.s incum
hidos dt\ lis"a.lir.ação do sorviço de assistencia 
a ~.cn:~ nosdos o •t<tlJ tJiccimcntos puhlicos 
dos r.sbdos; com pn.rcccr c emenda. d::~ com
missilo de Fina.nr;tts ; 

t • di$cnssão do Pl'ojccto n . 57 A. tle 1001 
dando novaR a.ttribuiçõcs ao Con.solho su: 
premo da Cõr te de Appolla.ção, o outras 
pr·ovhlcncias, com pareceres d;.ts Comnüssüos 
de Constituiçã'l e .Tustiça c de Fiuanca~ ; 

2" ellscus.~ã.o do projccto n . 332, do l 00·1·, 
revertendo c :11 favor de D. ) .fa.ri1L Angn süi 
Hmriqnc~ de Souza. omquanto solteira, :t 
pensl\o mensal de 83$ quo p-;)I'CClJÜI su<~. ti
nada. mãe D. Cnst.otlia Co..rolina i\ugtBta tle 
Souza, v iuva. do IJl'. Hr;\z l'lor'cnt ino Her.
rl rtues de Souza. lente ca.thoJratico <la Fn.
Citlda.do de Direito 1lo Itocirc, con1 pa!·ecorcs 
da.s commissõcs dP. Pensüe.~ o Contas o de l<'a.
zanda c I n.dnstria ; 

t• disctu;são do }H'ojcdo 55:\ , rlc I 005, con
ccdcnlb a DO. Ettl<tlia de Saldaob:~ d <L Gama 
c Nlaria .Tott'!aina. ele Sa.ldl1n ha d<t G;Ul) [.r., 

·viuva c tlllla sottcit•;\ !lo Dr. Jos~ de Sa.tda
nln da Gama. C !H t~nnto viras forem. a 
_pe11;ão mensal de 15.!:;; :1 ca·.l;~ num ; 

la discussão do lll'Ojceto 11. 238 A, de !905, 
mand:1ndo allon;u· :tos c ~ripr·cga.dos da Admi
nb traç.ão dos CorroioB tlc ;\.finas Gcra.cs, a 
titulo de ajueht de cttsta, uma qn1.ntia. cor
respondente aos respectivos vencimentos 
em quatro meze<:, alim de mudarem-se de 
Ouro Preto p i!.ra Ilcllo Hol'izonte, com pa
:recer e emenda da Commi~;."São de Fina.nçM ; 

2' discussão do prQjecto n. 247, de~ 1905, 
:r.ut'lri7.<'\nflo o Governo a dat· <Lo Incharei 
Manúel Tavares Cavttlcttnti n premio de 
viagem a qtie tem direito. 

Levanta-s:J a. se.<>Sio Cts ::í hora.s e 15 mí
Dttto:J !la tarde . 

140• SESSÃO EM 7 DE ?\OVEMBRO DE i905 

Ao nuio·lli.L l1 l'.V~·L•HO ;L cll:tnmtl L, a qn~ 
l'O'mon tem os Srs. P;vtl:L Gnimtu-ã:l·: .. Jnli > 
<le \ lello, Pm•ail•a Linm, ,\lenoar Utümarã~. 
Thomaz Accioly, W ittldwloy do Meadon.;a, 
Joaquim Pi1•es, Eugenio Tourinho, .fOI'~e dP. 
) lortiCS, Urb•\no S:1ntos, Luiz llol)l inguos, 
Cunha :1\oJ:uchado, Dttnsh ~o,lu Aht'<Lncbos,Ji'r<tn
ciseo Sá., G:>n('a )o Souto, ~~loy 1b :';ou x:\, lú 
dro Leite, Tolxoira. elo Stí, Allonso Cthil\, 
l3ricio Filho, Cornelio ![<L Fons:lCa, Epami
nonda.s Gracin!lo, !•;usehb 1le AnJt•a.de, Feli~ 
b3llo Freire, Oliveirn. V<Llladão, Noiva. Pl·i:~eo 
Pa.raizo, Gt~.rcio. Pires, Sa.tyro Dias, Vergue 
rla Abreu, Pinto Da.nta.s, Alves 13;\ebos.\, ll.o
tlriguCls Lima, PJ.ranhos Montcnegro , Hor
uardo Horta, Moroh•a. Gomes, l1C:lredh1 ele Sti., 
.João B:~ptlsb, Ga.Lviio fla.ptistll., Mt\UL'icio !lo 
Abreu, Clrhls Teíxeil•l\ Brandão, Berna.r·do 
Moateh•o, Astolpho n rltt•a, Cu.rlos Peixoto 
Filho, Ctwn:>Íl'O lle Rezend~, Bltorto tlc Paiva.. 
Wenceslà.o Bri.l.z, Rodolpho P aixão, Padnn 
Rezende, ·~foreira ela. ::>llva, Fmn<~isco Ro
meiro, Rebour.as de Carmll\o , Ferreira 
Dr a.ga., P<IUlinÓ Ca.l•los, Francisco Mu.lt n., 

· Hermenegildo de Moraes. Linclolpllo Se1•ra, 
Carlos Cav-a.lca.nti, C•.n·valho Chave~. Paula 

,Ramos, Soa.res dos So.ntcs, Marçal ~scob.ll', 
Barbosa Lim:~o, Jamc.~ Dar cy e Domingos 
J\Ia.scarenhas. 

~~:,rc-se a. ;;os3il.o. 
1~· liu<L c sllnt de1Ja.te ttp].)l'OI':t·l;\ tt :J.Cta (la 

sessii.o anteouàont:J. 

O St•, Alenca.r C~uhu ~u·ã.es 
(1• Secrei<IJ'io) declara. qnc não lla. expediente 
solm~ tt mesa. 

O St·. Presidente - Tem :t p:ll:wrn 
o Sl'. Izidt•o I.e i te. 

O St•. Izidro Leite(')-~'r. Pr csi
tletlte, relevem-mo V. l~x. o a. C:mar~ tct' em 
!10jc necessi.La.de de occupar pJl' ·<~lguns m o
mcnto.l <1. sua precios" attenção . Neces;;ito 
j ustificar um projecto de lei, dando uma 
nova orga.niza.Qão t\ reparti~.ão );lOstal do meu 
L<:st~~odo. l~ra. minha inteução, Sr. P rcsi!lentc, 
l'Caliza.r esse :meu do$\<lel·atrtm m~ ~osslí.o tlo 
Mno passado . [nfelizmoute, por,' m, não o 
fiz p:n·qna dei:tci•me embahlr pelo quo e11iã.o 
:;e !iizia, isto é, que o GovOl'HO tittha om ola.
bora.ção um projocto de reíbl'•l1t\ dos Correios 
th Ro;:.ublica, projecto em que ncce ,sarl::l.
monto a rop<trtíção do moa l~tttdo lul'it\ de 
S(:r oontomp!utia, em virtttcle d c jil lHI algum, 
auoos ter dirc1to a e levação do' categorit\ . 

T eria sHo muito melhor, Sr. Presidente, 
que eu tivessa apre.~enta.do o meu p1•ojedo 
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u~q\tcllc témt"~<>. p:Ji.> não toria, como ora. 
t.;nho, (lo cnrrentar- com o espantalho do 
tle(icil, que, •JOnsidcravohncntc ;mgmontado, 
lH'lt sobre o~ Ol'Çttnwntos que orn. se llis
cutcm ncsl;;t. CiL~<l. . Seja como Cor , 1>n.sso a 
jllstifícar o mou projccto. . · 

O a.r·t. ~~05 do t•egnl:\mento posbl tli z : 
•Que <tS atlmiui~tr:t.~·ões poderão Jlassa.r das 
ch.s~es inferiores ;ís ~uperiorcs, pt•conchendo 
a> SC'_gairucs condi<:ões : 

a) a.~ de 4• cla..sse p:~"S:t.rão cl de :P, IJ<wwlo 
"p,.cseHkr;·em no pm•ú;do de t;·cs mmos -rcJ>drr 
tl!jit>•io>· a 25 : {)()(j$(J{)O; 

b) n.' tk :3" dassJ p.H;a.t•ãoá. de 2", quando 
rto mem1•J JlUriodo apro.sen t<tl'é'In rc:nlla Stl
perior a 75:000$000 ; 

c) as tlc 2" m~<;sa.rão ;t de 1'. <1 nuudo em 
ip ta.l pcrbao ;,,!>r·e~c:lt:wom n•ÍHh supci·inr 
;1 150:0008QCJD. · 
Pm•n,gr;~pllO rtnicn. Tambom po,lel'[(o ser 

cle,·;uh~ tle c l:1;;se quando til"erem mo,·i
nHmto !l·~ COl'l't: -po•vlencia pelo rnen().'j igual 
;i (pte t i \'C'I' malm· euke otltr;~' rep;wtii;õoo 
1le t;l ::Ls:5e::.t Stt}Jerior·l!·$. » 

Conw vê a O;~m<U'lt., o J'l'l.-(ulame:lto vi
gente c~s l, aldce~ dou;; p:·incipir.~ p:\N 11110 
esns ro)J.tl'ti~,(ie$ po:;sam ser oloYMlas 11. clas
ses s uper iol'e ', i;;f{) é , o principio ola ~-cml<• e 
o jll'i ncir>io do "l"vi ;;tell !o d« COI'I'esponclencia., 
.. ~ropoa!Jo-me a Jomon~trat• que a repar
••ç,,.o :po;;bl lia Puahyb:J., quer P.m rela.c.ão 
ao primeiro prillt'iplo, quer em t·elação ao 
>Of:lliHb, tem o direito <lo ser elcva.dn. de 
clas~e . 

Com c!f..JEo, (l,mforme se verifka elos m:~p
pc1.S :t.o.ncx<J ~ ·~os re!t~torios 1ll\ Dir·.lctot•ht 
l\c1·<~l t!c.~;: C<u·r·oios, mappas q •te dism··i
m inam :•.~ rCJul:ts rla.s di ll'orente.;: rep:~rtiQÕLlS 
postí.t.cs d~t Llopublic;\, :\ l'Opa.~•t ir);io postal 
1lt1. P;ot·a!l,,,lm l'Ondou, nü.o no> t1·cs aon<lS 
oxrg ldo.> pelo t·cgnlamunto, um.; :sim no trl· 
til!l<~ qn in,luon.nio, imporhneia. s u ptwior :i 
oxtgtdtt lliA' rt.qudle :wtigo do l'ogul:t1110ll tll. 
. As.~im . é quo, em lüOO, a. mrula. foi de 
~'): 43! ::::,0:~;; um HJIJ!, l'GIHlnn 27: 062.~120; em 
lm,~, '!1:!: llfi.~'5!.i0; 0 111 W()~, :14: l~l $7HO; 0111 
I HiJ4, :·J-i: ~:.l0.';9!}0, 

Ora, <"!OIIto' se vô <lo r1ue <l.t:r~bo tle citar, :t 
eeprwti<;fi,.J post:tl cltt P.u•tt.ltybn, n1i.o só no ul
timo :tni r.Hpu~m.lio tem r crHlido irnpol'ta.ncia. 
supcu ot' •t magtda pelo regula.monio, p:t.I'a 
tJ uc olb pOS$•t ser clovad<l. de cl:Lsso, como 
tmnllem qrtc, a parth• <lc 1001, su& i·oml[l. 
tom tido um c~n~ttl.n Lc accreseimo,chcg!\ndo, 
om 1904, o. attmglr ti. somma do 34:430$\900. 

J tt vê, p:>is, a Camru-a rpHl, em r c!<wfi.o ao 
lll'imoil·o principio, LI' i·cpal'tiçã.o posÚt! da. 
P<n~Lhyln tom dil'Oito ao lJUC propi)c o mou 
l>l'QICCto . 

Qt~;urto ao scgündo principio, isto é, ao do 
»i_?t><1Hetl lo tl« C01'·1'61/1)0>1dO»Citl, COJl rot•mO SC 
vu no mappa annexo M u llimo relatorio 

apl'Oson '-'ltlo pelo dircctor geral, a. •·epanl
çiio postal d:t l'a1·ahylxt transp01·tou ccJ·ca. 
de '142. 7-19 objcctos, isto é, cerca de núis cln 
duplo da do ~üt.ranllio, I JUC <' de 2' classe , 
o dtl!; do Alaguas o to:~J>il'ito Santo, qu~ 
~ii.o de 3" clrt~~e. a~ <!UM.<; respcc.tiv:uncntc, 
port::\rMn ~'3G.572 c tG7 .354, qnc são, in
ctuestiunanJlmcnte, m1meros muito in~igni
flca.ntes em r·eln.çào ~~o quo portou a I'tõp't.r 
~lçií.o da Par;~hyl.t<t. 

St•. Pl'I~Sidente. em woa, CRta t•epar(içã.o 
port ·m objcctos ern nnmm·u superior a ltxla.s 
as r cptwtiçõcs de ::)" cli~~~e o a alg umas de 
2-' . ú numero de objcctos portados !oi, con
formo se vê do r el:t.tol•io do digno Sr. tlirc
ctor geral tlos Cot•1•eios, corca de 389. 1;)4. 

lstu prova. do modo nu\is cloqucnt.c o di
ruitt> I[UC <l~:>i :;t~ á t'i!p;trl.ição P'J~hl tln. Pa
t•,-·d tvb;t do ser elovadt\ de cla:<.~i:l. ~~ tal tlirci
b .iÍl elln. uã.o th·e~sn, c:.uno o dcmon;;tl'ei 
em r~la~iio it.O l" pri1:cipil.,, i~to t\ no prin
cip io !la ,.c,clu. 

Confor nu~ v(1 a C..:~JH~\riL, nã.:J ~(I e:n ,·ir
tndo dn pí'incipiu da n:mltt, corno em vir
tudo do l•lOVi'll!~l1IO i/c< CQl'I'OS{•O>Idenda, IL 1', ; 
partiçã,o pJ~i.;\1 do moa 1-;,:t:tdo tc:n di reito a 
gcr clt;nulrL de dn:<se. 

Cr·cio •ILW a C;L ill ~t·•• · .. que t ií•J .i u!liúi•J .,'\ 
pt•,;c•u·a~(ll' em s >llls t!olil>u'ttf.•uu~. tran:;li>r
mad lm~vc crn lt'i o pl'ojcl•éo •tuc nnn!l,; ü 
!\·I os a. 

O :"ü· . .P:..•e ;;.;itlonto- O }Ft>,i(ldo 
fie<• suiJI'O <L !IHKL ali\ ultCil·iui• llcli bm·<•.<.:ão. 

O Sr•. l<'r,t.nci,;:co ~á(')- St•, Pre· 
;,;iilclti.C, ll i!S ilvm~ un. l~ tliset·ct<~~ th no~s.'l. 
ponnltinu s :•.<.-<;io r.i-;;l(l d;~uo (;t\l llpl'i l' o irn-. 
presct·iptiycl 1lcFor Ü\J disc~ttil' o pl'O~octo 
tio lei Ul\ l:cccih, [j!IO pot· m im r.:n·a l'Clll
tario. As pt·OJJU.>it:ücs fJl lll on triouusoi ava,nçat· . 
f::U~I.'itcU'"l)l I li. Ui WS I! YtU'ió\d:JS COillllHlllt \L' LOS 
cuja no ht domintt.ni,o f.,i :t d.J s l.t t•pre~:t . 

Uit•-sc·hl;t quu HLo.S v a;no~ por t>~.l Ltit•mo. 
<ltlSimhitltMtdo th \·er<hdc quo ,i:\ <1 do os
llnnt;u· que a• I' tollt•s rpu tonh;un rcsponsa
bllülutlc •tu<dqucr H<\ ci.~bol·;~çã.o thJ.S leis 
que e1ttcudcm CJIIt as Jitmnças do pQiz pre
tim.m a l't'• Lilf!U07. r~ ainth\ que umarg-..t.. ·a 
ace~tel ttl l' o cspit·lto pul>lico com a. ca.nt1gtt. 
Yi'í \lo ·,t!ll optimi~mo en;ç,.uw.tlur ; que a 
:~dv01·tcnci :t p~lh'it)tic<L j:l s•l:.l co.nu um lll't\UO 
tle p.wico o que o mmuncio elo.-; cnC:u·gos G 
<liJ!Iculd:J,,Lc .; •1uc ;ww:~ça.m o tlitt tlo rllnttnltã 
se aflgum como um·.t. cxplt'.~fio <le J.X~I...:õos 
contr a o tlln do hoje. 

Não dL;;cutit·ei, ontrcta:tt.o, esse.~ com mcn
hrios, 1[110 boto lHOilO.-; opportu: lO~ fv,·am 
q na.ndo tHlll1 ~:iqncl' ett ;dll(la pude autrwhm-1· 
a publim~Ção iut~gl\ll r lo ml!u tlisoursu . 

(')" Este dise ut•so~ã o roi redsto pe!OOI'Ullor , 
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~··:.; .. <·,~;~. ':-.. ~:·.·:~-~:·:: ·--·:-.:::-~·. ·-·· :·:. ~·-=-·=:-·.;~--~-~,. -·- · --:-::·;.-.::- -·~·-·;_:.. .. . _.~ ~ : ..... ~,-{:.~ . . -~·.·· .· .. - . 
NilSSe,~ntó -re81lóil(l~rei ' a. <i.lguinas o)Jsilr• ~rest(l.t!-. . sl)~eote ·C. <~ • &97'; i: 4.2; :tentlO:se j<i. 
Çõ~êJc.faítas,hobtQiii ,pal(l .: illusfl·a.do,J~e'pre; <le;"PM:dtdo.; •·:POl'tanto ,- . ~; :'LG\)8·:495-, • mais 
ntiiúte-aerpel'tla.mbitooooSJ.•". .. Bricio Filho: de. 54•/c; d .t\ .totiJ.lJ(Iada dos recili'Sós; quaildo; . 

~'.o7:~af:;~ij.icJQi~!i;i·io ~ Nn~"i•ctin'to ::_tonh.o~ ei!~~.eiliatp? , .. <J.Uícta .• 9stá;_oem. Iongó.- üe .c<Ju~ ~· 
em cureson tes,'ar; palavras . do ~Y: EK· . . · .·· •·· ·. ·.chttr~S@ a. · l~ sM.cr>o ,:do.qáe; que,é ; apenas, a. • 

. ~· o·•,'S~";· :)?~dcrsco . RÃ.~'- 0 >.con1oüinf.arjQs . ~ctimt ]al't'l.tlil. ,Clxl.ensãb toM<l~sta.s' 6bi•a'S: . 
l}t:VeJ:;si1~a\li,".~dlJi.;e : bs 1'e$i.tffi:ós · · uéss~. ·. dücurs?, · .· •. Segt\L1di~:: : ~ôs *in~~s; ~~n p:rp e~, que' im- . 
·#.;; de·neillmm do~ .• quQ.cs; '<1.1lái'; •t eulr.oc ·11 , lUI.VS :portat<tm em i4-.:0l.7:642$36q;·se t1nht1m des-... 

;.;;I~;_'ê·:~i·~s.P?.~ ~-111J_tltdii:d~ '. · .••••.. ·• · :·· · · .. : , : ,, . PBndid~ ;Já. 53.292:·~~4$~21, .(lu 72 ~ •(,i dos. ·.· 
f'j{· .. ·ô'_1\:s .nota,s,. t.açnY:gt·~.phtcas sórnc 1Çlr~ml· .~n'- quae·.s:-· .. :;.u eon1 .. a ,-.:~·enr(ltli :Cen11~;J.l .se tlnh<l . 
ft~·ttlig~esilo .Jhu' !;la.Jo~·ga sessão :!lo }):ont~;u, :d~sp-eJJchdo até ;aquclln data 37 .52:3:6~)0$138, 
g..·.e.c._:ten<lo .01,1 mo rcfepdo u· aJ:ga.rl~Inos, ctta.do na.o cltau!lo a.mda, en~1·et~nto , construídas · 
lr-'~locumentos, exposto ·qua.dros,-cousas que- em :nem m diversas canahzaçoes; .nem . o calt;.a-

i
:<:t~gj-a; Ii"iiP -sij.o dé .11iodo . completo. colhidas ,mén:to,·!ie!n·o. a.~boriza.çã.O;uemã.s o1n'as·-par:t 

::pela. r eJn'oàucçã.o tachygi.'apllica.;' toc.oa.va-se ;a iHut.l:maçã~. . .• .•. • . ·· · ·. · 
{'iifl~esSa.i~l il. u t~l:": •. l'Í:wisão: _c -c611fereucia ·que !,_O ~ : "J?IUCto FJLHo.:...... A<j.Üülo .não é. uma. 

.";·< me a,presswe.l -a. f:J.ZCl', pOls-r cconllcço n; no" aventdfl.; <LU!n ·oscon.clouro! . : ·' · 
~{ cesilidad,e de;~pi:'essu es.<ia. ptiblic."\Ção. . . . O SL FJuNc1scó SA.' ~ O ~aldo eni papel 
1·; . . Dos commentarios a. qúe me referi, pore.m. é ape~ts de 20 .725:177$,144 que, segumlo as 
l•'.'lta. um iJ.tte ili1})Õ3 ít minha lcaJda.de ex:pli- dcclm·~cões feit<is pelo propeio iHustJ•e lJ1!6-
t . ."c~çã.o ipttdia:vel. E'. o que fe~ em SUl\- edição sidcn,tc dlt conunissfio !\.(lminlstl'ativa e fiscal, 

1

·'./ .. (le. hon~em a _illush'~td .. l~. redi.Wçãu ll<l Noticia . . ·. e ~o~~.p<waua a 1mpol'tanci1t. üa.s clOHLpro~ 
y .-DepoJs ·· de Mcentua.r como pomo tUa.Js :prra.çoas com o valor dos terreno~ a vender;· 

:_C:grav!i elas affirmações q ne avaceci aquelfa. . ficará teduzído a.IG mil contos dcHjis. 
t' que' se · :ro!'el'e a_o· estUdo :fin~nceiro d~ obri\S ' TClrreira.: 0 St."l.ldo em. -O tiro, . S"(511IldO Se 
'{dO;J;t9rto· do Rw (h, Ja.umrJ, o est1mavel odeduz Aesse· mesmo documento officHLla. que 

r

·çdla.rio dá" tar(lC díz o seguinte : ((Aliás é pne rel'lL'i ·e em que me venho ])aseando, t; 
;.•.:;···s.·a .. b.i !l~. q~e as de. clarações feitas pelo Sr. Dr . . :destinfld_o â permatlcn. c~a. ~em Londros .par:t 
\'::Fra.nctsoo : S~; ··!lo· relatar o Orço.rneoto, .ba.- 1o p~gmuento ao cmpt•ettetro do caes . · · · 
('·se,il.:vai"ii"~sé ·.ondtlfor:'Qa.ções preslll.<ltls pela , .: Pol·t,,nto, seria..m· . necesstoríos rccut·sos 
~·:•autoi'idAd9 . do ' SJ; . MitJ.istro da Pazenc1a,; po~ :úovos J)fl,ra o ·pa:gamento de oln•as quú ainda 
f::~Aeudo:.lJaiu . .scr quesuccet.la ago~·a.. omestno.» ;não c> l~ contractaclas, e . que, ~egünilo con
''.->·:Nem uma s()· v e~ confei•enoletcom o Sr. il'acto.Jinto }Je!o propt•ro cmpl'ü<teil•o . .. · . 
;':Miriis~ro:da ~.ai~ilda. sobrea s obras do porto . O Sp: Hmc1o }'WJo-, Apozat' . da cm:W. do 
'{4-()" 'RJO do .T!Inou·o, sobre a.s suas rtnanças, ~~· . Y1oWa.So.uto em um contrarto . .. . · · . .. .. 
iJ•sbhre ·qualqnar cousa' · qne coni essas obrai! • O Sn.- FRANCISCO SA.'. '- ... cla.usu111· 2-7", 
lt'slf t•éla.cione-. : . · . _:· · ... ser?í.o oltiec:t0 rle_ ajustes ospeoiacs ou de 
E;·:· Dé.~S. Ex. · nãotivc :tun:a. só· inloí·mação ; .serv:içO.! JIOl',a.dministraQão: · . · · ·. . 
~ nã;c>: lb'a. pedi ; nã.o J?l•ecisa.va. del!a., As alfir- Essa.soi.Jra.'l cons~'\l'ão. · .; . . . 
;' li!açj)e:; .a .•ptc me aba.Iancci .c n.s CC)IlCl\l'ii~es > O . SK. · BRICIO • ~·Imo - ~UQI)l t om · de - · 
eque deduzt -rcsulta.m umas e on\t'as do <lo· ·aguenta;.- com tod :~. nssa · htstot•m c o ·oo- · . 
·<mmentos. -otficia.cl', dados á. l:mlJlloidade. c .ver .ao. ~ne over1i." .. . · .· . . . . . 
-acccsslveis.rto· <na. mo e vóriftca.~lío dó· qiiem · O SR. Früxcrsco SA' -:- .. . do a.I•nú~:-.ons. 
quer que s~ja. · . · .. · . tlepositqs c ontl'Oudiftcios, .pontes, Jinhn.s 
''• A -primeira ve~ que.me .l'e tíwi a oste~:a..'>- ferreas, gulndasteJ:r.:iixo~ e moveis, iu~to.ua-· 

~ SI)~lpto for ·na, 'exposição ile motlv~s com ~·ões pm'íl. c.sta,belecitnontos do. tol'Çt~ motl•iz. 
; ~ue ju8titlrtq~t Q. :projecto , de lei . uu Jleceita . . .. Qutu·tn. : Const!t!luo -õo contract'J obras · 
M bi' -piiblírptal 9ep<i!fi llG um ligeiro <i<J mmcn- :enjova.JQl' tota.l nã.·) ec~tl1 determinado, q uaes _ 
t~·io,:o_ balancete da. caixft csp:!ciM 1l<L9 o liras seja m .t~ ·.<J·•tra.c\'ão de r ecita., .. ;w~lHHl<\ ao 
:;do ~pot•to .'do - IUó . de .raneil·o; rcfct•ente ao 1lr9co do 2 ·.e por metro émbico; ·o : exces:io 
fniliz·dc a.bríl.c ptrblica.dó no DÍI.I,~io·Oiflcial. •· 'de' pi•oOtndidâl!e pu.t-u. .o cá.es; , alJaíxo· de 
};::.& .silgund;~. _.vez fóL qlla;t1dó .volkli ao a.s- } '4'.,90 ~ 40 -~ · pelo priniei~o lii:cti'o e 5 ~ .· 
o.s_iimpto en:i meu ültímo discurw; o me· baseei :por callt.: metro._<~ l!l,:it~. nã.Q e possível ·· a;;~e
~~p!ã_o solJr~ . u~a, &iJAillU!).ícaciio ,dirígí~a.· ál g ul'/l:l' q•e. eseas _olm.ts nã o r eclamem • f m por· 
',J,~pr~n,sa.-,ile>"ta: Clil.rule, ha. OOl'Ca rlo-um-mez; .taoc1a nla.Wl' do que_ aqudla de que actual., 
f:p~loiellg~mheirJ c\iefe daq tteiJtH oWas; e foi mente ~~- dispõe,', .. · .. , , . . . .· .. · . . · :. : · ·· .. : 
f:(i~~!l P':l~ltcação' Q.UC ileduii _.ílS conchi.!lÕei ··•··· Quint~~ l~'> _geralmente ~abido-con~ta: de 
;qy.e D~!J ~e"~ dema~1adô repetir." . . . . .. declara.ÇI}c~ 1.oita.s f.t)lUPl'GOBa·eda proc~den.· ,, 
;i:'·Príni:efra.": ~DoS::roout•llOs em ôui>O destin~ ela · omaaJ-que· ·as obra~ ·uo · Ca.na.L•e:· dn. 
~~~taWo~ríUJ:'~. !lO'rtp do'J.~Çode~ ~~~~-ro !?·que '•\ vo:OíO:il'do ~Ia.ogu'çi 'obr~; not&-ae,,~üjo :ol··: .· :, · 
~,~,el~\':,a:v,:~\l'l: . ~0 . ..,~ 1 ·~e: l!!g08tu _ der.t,.e _anoo1 ~menwe superior IW da. Av~~ ida:~~~~ a.~: ,. ·~ · .' 
, aquella- pubhc:wa.o, a ~ {J,a26.237, ·_.o SR. . . ~R,-CJO FJLJIO ::- Qh~ ·· · , . , ..... c ·" . __ , 

1.~-~- ----~~:; ~ ....:·;·~~.:~~~~~:-~~_":: ·~ o -.i: •• O o o •- "• O •" .-· •- .·.o o o •• •::~~·:. >~-tO O ~ .. > ~-.: o •• •••• .• .• · .... O • . .:: ... -:. ~ ••• I 
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. ... . O ', Sa .: .... FliÁ~6i~6o: , SA; , _ _; · ) : : • . nã() . il~ ::: MrM~ili;L~de; mas relv.torto no. <n!l\1 .ve~p~ e~~;; • 
•cluidaa, .· é_, cerj;ó, J nOnl \ e1)l ·i.nnas, nem em ·;tmordiiJ~ri!LJJienw el:(~luh<idos, •cóúio· e1·it na~ 
-Qutru.s, as d~api:opría.ç:Jcs, ·é sà,bido ~- dilüo.. tural, O!'; O\'~(~n10nto~ dCllsn.s obrftS ·; de modo 

·•e ).I_ --q~e e..,"s.'l.S ol>l'!IS e~tigir]io, pai-.~; su a· con- ·que.-ufio' se sa-uc mesmo tL·: imp:oft<,~.nci a. das . 
. --sóli<laçÍÍf:l,o1iT•ãs.con'iplemcntares,. cüjocüst(l dusa:pro'pri~tç:õcs que .se .t iYcrcni de,: i'Caliz::ot' .~ 
... :!l~~'r!·~~!llenté 'não :~_Tld<'ll'a s~r I)l'e\'i~o. Jnás :.e_<lu~ s~ ráalizarão p à.1':,1 a,~ ohras do porto, 

·. que ·for~osamente - ha. ·de ·· ,·eJevM' ·o. valoL' :dJscrmun:lido.mcntc (la$Dln·a.~ d<t Avemda, ·• · 
·· déLiàs de uü1 íriddo:'limeter\iüDâdo, naCi sêÍldo' r E'. cet;tq , S1•'; Pi·esidc\nt~ . que es~cs 1'ec,eios , 
·_possível:, dize_t~_dc . a:n~-~rr•íio ql)é" a. d~pez~ ·~r)l~l~.Juui_t.o:ctl'icaiimcntc! ser dis.3ipa~os-'si ·•, 
-que com ellas :tGt·<~ de ser r ealizada : ser<i -oscb:reciment()s .níais eomplrifi:is· tosseni'tt~.: c ·· 
sá.tisteíta. c.óm os. recm·sos de que sedispõe; zidos tt publico, como ;pruvoc•m _. .Vo!iciC! , 

Sexto., ftna.LJnen.to ;"Nom saldos ba.vet•i quf pl'ovocaçii.o cil1 que OH '·' a.c.ompúnllO. ·._ · 
.I;Jast-e1n, ncmrcc,u'l:sos oút1·os .m~ _const,~-ciu~·- · .. Ber·ia· nec·css<1.ldu, com -cli'eito, qnc ~o son-
-se possam :~.dquirir . p<ti•a, occorrer . <L • ou t:ra · ·IJa>se : . · · · · · · 
-·óbí•a. que já,: P,a. m<'!_l)sa.gcm ,d.iriglda a.o C<,>!i- t•, c:n rtuanto cstito orç..<dO:::, •>ogun~o os 
. ~çsso i'l"ti.CiQ_~al _'pJ)lq _S_r , ·PJ·_esi~~I!Je · d~ Re-' p1~eços <lo contracto, as olJra.s. lll'OpJ •ia~ d ei •. 
-Pilblica., se , ri!lnun.ci<( estar resolvida é que. poi.·to do Rio de J~'leiro , Ul':J.g&;.\'.e)ll, <Üet'l·o, 

-comt..-. vac c11tl~iL~· breve. em: execnção..:..o crtes, cxtmcção de rocha, appa,rclh t~n1ento 
.(lrr<tz~mento ~9 · Jl1ÇJl'l'O do Cflostello, obra. ·do cáe.:;, .traliaaros COllllJlemcntaros, etc,; 
que, parece, custará: mais de 2<)~ 0'JCJ:OOO$OOQ. 2 ' , t[m~l tt iutportn.ncia att\ <tgortt th,pe_n-

0 SR.. B!t~cto FLL)Io-:Mais de 20 mil ~ ! ' düla. com .e<:'>a~ ol•r tul o -{j\HI.HW .-r·c~h a <les
o Sn..- trRA?<:GISco SA'~Já. ·ou~i .faHa.J.' em- 'PIJB.de.r . 

;3.0 .0.J~:OO?-$OOO: _ ,- ·- . ., , b Sn •. IIHlCJ() FILHo- V. Ex. m e tht lic~nça 
O _sr~. __ ~~'\R!JóSA LrliiA-Na.o · est:~.o la. o~ -1.2: para um:.~o ;perg.unta! (Jno tomo.s nós com!Sf;o? 

n.postolo,_, (ll1SO,) ' ' os· T,• ' s o s: -T·l 'C'' ~l·I·v· ' Y\' ·-o o· Sn.·. BR-!cro·Frr.Ho"-0 lio:vet•no·cont<• com- " , R,._ • R;\~c{ ? _ · \ ·- .'" .) " ::, ., ~· -"'u" 
ocohre dosjesui ta.s, 0 qu-a.l .osttl afermlllado_ JlvS e_thficarmo._ c,oltl a~ WIOt~U~~.oe.,. : , - " 
nil.quelles Si,lb'te:{ranoo.s .. · NfuJ <l outr-;L CO.US..'\. ' o_s~. BIUC!O l•H.~~ -: Ah .. (;;0,110 o~t.U10> 

., (Riso.) , · - · · . . . llO lCóllnell dn.S-edli_!C<I.Ç<JCS. .. . . . 
· · O sü: FitANcrsco :S'i4.,.-Nao : são, pol't<tnto,: · O S~c P.a.\:>crsco SA.,.... ~er·ía nccc.~<ü:io s:~-
a]>pr-ahensõa~· 6ão c~nclusõcs. · _ · 1JCl' aHah<: .. · _ _ __ , · · . 
. ·.Si e$-tc~~ podeil} gcrU!r t\q\JQll\l.S. minM.nã.O . 3•, om __ q n<\lltu c~~ <LO orçtdtLs a~ obms da _ 

. ~ i~ çmipa; nem ~ - cí,tlpa do espírito p ublico,- ' C?n~trucça<> da A V()Htd« GOH~l'ttl :o tl_a. Ave-- . · 
__ ,que ~o_rn cst~Js 'fa.ct.os· ~ impr9:isionad.a , : ·J!ILl~ e Clt)lal·do . Mt\lll!'ll.e ; . _ . . 

· ··A cnlpa --S!•.'·Pros-iUentc é -ou dos dad.os -of- , .. 4•, cgu1-lt~ unyvr tanclll dcspend.~tla f;JI\l as · 
gliia.~<> qne - ei(.t~t,çm , - oli' d~ . ih~utr;icioocta , oJmt.s re~m:id<IS e quar1to resta a. ~c~pc.nr~el: ; 

. AeUes, · .. ·: · · · · · . · 5' •. <tn,m;to se despen<~eu-'- .ch~cr w,ut.~tl,L-
. Fallo tJ'l'opos~tal•uente nt1. · -in~uli~cl-enct(L · 111ente, c.om <.ts ,tlesa]~r:opJ·Ja~·ocsp~ll'tt <t Ave-

cde'lles ; ... _ . ., : . . . .· ·. · . .. : -;~idn. ~UtJ·(oL Avemdn. rlo Ma.ngqe e Obt•::-.s 
. ·0 Srt. BAllD0~A. LmA-l~' porqli~l -llão PtJ· lio'P or to; .. . . _· . - . 
:blictwam. OJ~fficío do Sr. Ja.nsen M·ülle.r ; . _ f!' , _~JU(jllanto e.~tão vt·ça.das a.~ dc.~t\pro-

0 Srt:. Fiu_i'\crsoo ·SA-~dbre ·es~os olm,1,s -?, . .pnu.çoe8 :a obra:: ].lttl'<-\ o llrr·aZ<\tllOn to do ·. 
0 SH. BAI~DOSA .LnrA-SolJl'C o moclo clil. ;1110JTO do Ctt;;tello ; . . 

-escrlptttrar;,rw. . .. . 7,', t!Ui~es.tw dmL~:,jc~ ou coJH:C.,~õe.J con-
. O ~n . . BRJCió FJLno~Sí foi· mos req_ue1~1ll' ,dJctonaos lb1 tarJ de te~·~·onos tht · ,\ venHh1 • 

. qual<t<Jer -cousa. lle.<;te·sentido, uinio loao que · Qaa.ntó a e~to uUJJno . ... . . . 
não temos· ila.da. eom isto; que. fJUOI'OJl~QS se1• .. o sn: l3Rio;o. FJJ;uo- ;-:• um 1!e•111eri memo 
abclh:udos! O que c1uero vei' ~é - ;como se iJ.l'- que V , Ex. , esi11 apresonta.ndid _ . · · 
l'~l.llj'ttl'(l oGovcl'no que vem; · _ . · · · O Slt. f:'R.I:i-<c Jsco SA-Tenl!a. a.bonda(le de 

O SR . . FlU.NClSCO ·SA-Reftró-ine à il1~um-·. ·-HH~ ouvi1· • 
. cieri.cia doinloo•inientos, porqnuuto os balan- o su. :.sr~ icH> l~! J.Bo-Sí · não ,.; t·equeri." 

''· CCtes - qu:l devem liOl' -];mlJlli:alloS regulttr· meuw ,. peço ·pt~ru ser ínsct•ípto no oxpe_-
>:·~ente_ :,!lO. D~í·-ú> ,Qffiç_íal,. t.iltimu.m.e!)te,.>' s,c· dien,te .de tull \lllhli. , . ·a fim . <~e l'fJduzir tudo: 

· llM me engano, não-teont SHlo: pubhcados, ,o isto <t requerimento. . - -.· .. · .· .. · . 
,q\10 (; t~nto ~11~~ 4~Jasyrna.~· _qu~r1to cí c~t:t\0 O Sn: ·_FH;)-N.cJ$CO S.í_:-QM!lto _ao .ultimo -
que esta omlHsa.o· çoincide co~1: ~ - despol'tu,l' 1ten1, d1~nt ou , as doaçocs, SlCX.Jstcm; t•e-

,_ - qestas apprell_e_llí\ÕCS. . · . '·' · .: ~ ·- -'. : prcsentam dcspeza, .. porquc.tet'I;ano:é :valo1' , 
.···~/ "Oquo~cot*ec!-l' S,Ob!-'8 '-o '~nslo 'prova-v~!- c cssn.clcs_peza··eot•ro, c9mo:-~a..r;as o,utra.s, · 

d~e.<JI18 obt'O&; éqrmtoriopubhcadodo•St·.-~11- :JlOl' conta. ilu.~ . obl•a.s do pol'i;O. : ·-. ~ ·. - •..... · 
.•·· lllS~I'() da,. lndu~t.rla;)~el~to~lo :do.: anno ' pf'~: :'-N~o -rOO.ur.o , es.~os itens·. ~-l'~f11\!li'lmcn~ ' · 

;,1.1rj,()o; assigna.cJ.cj ·];l()r .. v.ma. çom,:ml,são ile -lll:" •como tanto iliPl'OUVOl'li ito-:mou)Uuattle a.nwro 
·: ~oomeatavel compotoneía; c· dcr·respeitada. ,ltó~ Daputado··pox· :Pot·na:mbuco.,. :·· ' .. 

·! . . . ,'(-. · . . ·._ .'f·. -..=t_i') : .·. __ -;:r- .;I : , . • • -.~·-· -~ 
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·-- .. _..\ .. 
:;a~s~,,~~~,~:ét~--;: -J;;',_::~·}i,.~-~~-:·/-~~~~~~~ ~rii~c~~~~~ ~- , -- ... -.-.' · - _, -r :-; , -" , -- - ·._ 

~~~t~&t~;~.!;!b~,ziJ,j;~;w~'~il~~~t~1r~=~T~~t~" 
·- ,,: •. Q..SR; f~;\l'wüic<J ~A~i~~~al:!Qrgl~Jitiú:tl~iil~n, _ :P.Oradó,_pob assemu~~u..gerúl , ll';':saccioni~111s . 

"''Ox;tcta.mentc tlc touas asout1·as. Sr V. -Ex,.mc, uo -nanco da. Republwa do B r'az1l nas· sc.~so_es- . 
_-' __ tive.>~ 9 itVi().o llas().o o :tn•i IHllpio;,:tér·ia~,sa bi~ó, Aé:·29 •dc.,j ulh ~- . a-• 9 ' t!CJ agosto_.,_ ~l~:., 'cOrrO•lt(l' 
: .Qúo tl exa~t.'tmcrrte, tendo em vista: o Orçá.~ Mno;- com emendas do Sr. l~t>HlO ' . Coellio, _ 
~e~to, _ r1uc q tHll'o salJm· rll(a.l a _ d_osp~za. thit~_. vo~t:~; emsdl!a.ra!ló .~e etnaíulas dó ~r ·• Galeão _ 
., o Srt ... . HARCIA I'Im:.>.,.-'Não ; deYeri q.< sa ';e1; Cat• vRlha:l. ----- -· · _-- · 
q u~Lá ~e_speza pm·a po(lct•_orga1úzi11~ o ()i~ça~ · :, - • · · ·· -
nionto. ·E eritâi> Iiiio sejrtstifica :1 Cçni1iuissão', ~ ·s:..·. 1\:l'o:~.•eh·,~ da. Sil_ya ocClupa 

. accoitaudo a eJücnrlb. dos 50 •f;, orn·o. · u. h•Lbr\na :Para irato.r <la. <tue~tao dt;~s e.;ta-
-- o Ra. Frú.Ncrsc!l.Sic.,:....Qnc relação ho. ontro tut~s do n_aoco d;\ Rcp•tbllca (lo H1•a.zll • .. 
· tal~.enióodt! e -;~~ (}ijr;i:s d() porto do ll·io de :Ja.~. · · 017; pens(lr qt~e, ;~llltas ;de -votftNe o.y~- . 
t\011'0 ! . . . __ , -- - -- -. - .. -.. - . - - ' quer _Lmeutu .do~ SI s. na.r bosa Ltma., ._Bncto 

O SIÍ: .Joio l;un Ar.vt:s .:.... Parece~se ia.nto llj!ho C Marçal. Es_Eoliai•, a _ Ca_m<J:t:~ deve Cl?_n·· 
,· uma.i:ousà. com -,_, C.uwa; Mmo. um ovo com solta~_ a COmuussao·de-Çousbtmç.ao e.li~;;f.lÇ:J. 

iún oopeto; .• · . -- . - · t\corê~ dt\ con~titucion~idade do proJecto, 
· O SR .. GARCIA P JRl:s .;... Pois eu creio que cnunci<\ndo vartas quesroes.. _ 
alias bom relil.i;lio. • · - -_ _. _ I~tcrrompc o se li tliscurso a.lim de s3-pro-

-: -·o-Slt : FRANcisco s,\.- Nã.o reduzo a requc· ceder üs votações. _ -
· r imout.o , como tauto a.prourem ao meu UJ.us- Comptlrecemmais ossrs.-Aureliu Amor lm, 
trtJ' amig'o Deputado }JJl ' Ptn·n~mbuoo os itens Al'thur Len1os, Hosannah de ."Oliveira , Passos 

. qué ilca,_bo do lor, por qua sefque 11- e.~tes rcquo- ~liranda, Ct~rlos de Novaes, Rogerio do Mi
. I'in1entos costuniaa sethr sign,ificn.cão que randa, fndio do Brazil, ·Anizio de Ab~ou, 
.·. ---'desvh•t1Htrhl conrpletameuta os. iniuitos ·dos Thomaz Ct\valcanti, Virgilio Brigido, Reienil 
· ... · .. esc~lll'Ccimen!o.~ q;re julg J_necessari~s; ma.s J:lont~nelle, Frederico BOrges, ~oão Lopes, 
. ~ as mtct't'Ogaçoe~ - tica.m l\ln; e ê <lo I!ltcresse_ Se~g1o &'\boy<~, Alberto :Mara.nhao, P~ula e: . 
··.: ' J?l;lblicO que os t·esponsa>'vcis poi: - ~s$ef S!Jr- Silva, Cel~o _de Souza, Pere_ira- .do Lyt~il.; 
.----_ Yi~-?. s._n_'fi_ .. o_ .. _se <l.é11_.~o-ro_m ___ ··J_lm_ mom __ . e)~~o -_-e_ m Jqõ-o .~_ e __ tva, o_._ oiningos Gon_. ç- alv_es,Ra.ymull,d9 · 
: '-·sn.t•sfazel-n.s. (Jli~Jto bem . ) . - · .. : de :Mtrandn., A.rroxellas . Gal vao; Hodrtgucs 
. As res-post ;\S, qaaado p:ir <l outra cousa DOI;'ia; ;Jovinia.no . de Car valllO, Loovtgildo: 
· 'nfio va.llntm, tilrã:u ao met1oi, a. . utilidade .(la F.~lgiroii'as, · Castro . Rsbel!o, : Tosta; : l<elii. 
. · tr~\liqtüUiú\._r ~s animo> medrosos , q ne, -n.ão Ga~~ar; 'Augusto . do. · FI·éitas, Toleilti!lo-- ~~ · · 

.. -sot_$l cu1il rtt~,~.o otl scni ella -a;Ji!J.!l>m -·a _ re'- Sa ntos; .. 'Rourig tLe.s, S11ldanhl!>, . >Ma.re<>ltno- · 
c~iii:I\Ilt1e:' os giari(lo> ouoa.l:'gos -- coiü'' i:Jbt•tts· ·Móura, ·Gttldino Lo1•oto, Leite Ribeiro, · s.u;. 

· ·· ._}neniis neceils:úiM nos im-possibil~t_~n~ ;tn1a_, ·lltõas. Marcial , Osc[l.l' · Gocloy, Augu~to ·.·de _ 
" , lt4ii.' de i·~illtzat• as- obras·> tirgctltes: c .'iildis; Yasc(JncilllóS, Slí l>'t'ch;c, Erico Coelho; Fideli.~ 
. :pensa.vcis ; os l tomcns il!J ]_lOuca fé que, co,mo ·Alves, Bélist\l'io de ~uur.a. , nezamat , C1•uvell() 
. · -O tip~t9lo a q110 .JwntQm . ~e r eferiu o era:-_ Cavalcanti;. FranCisco Yeiga.,. Yir~ato Mascao 

· ' ''"_quenoo Dcr>utll.('.o -Jlelo Rio GI'a.ilde·_ do Sul, e' rcnhas, l<~storam Lobo, .Josê nonit'a.cio; Rj.beiro 
C.ÓI\l llllli.S_ r'Q;Ziio:rlo que ._. elle; ~imo.gioam,quo Junquoira,. D:wid,C~mpist!\-; Jo_ií.o_, Lúi~ - Ah·es, 
~ niilito 'fãl'iil que um a: ba.l'Cai r1'<igil &.s..oohre· ~·rancisco nernai·<lino, Anthero rrotelho, 
em oud(l.s enca:pclla.das; -- o3 rspil;itos obt\1$08, Leonel r' ilho, :Adalberto Fet•t•az. Hom•iq ue 

_que, não p Jdcni:rmnp i·eheridol,'-. brim -como se Sa.lles; .L:Imotmior. iJodofrodo,-· ._Ct\logel'as; 
ost~L o~ec<ttanrlo 9_->a.lica.n}onto da cklade 1lo· C.'llcvulho Hl'itto, -Olog11rio- -Maciel, Padua. 

... Rio .Je .. Janeiro, sem attéti<lei•-;i. ~tu\- pcuu- R.ozenr.le; Galeã.o Cu.t•valhal; Jtor.iiandu· Pl'es
,_-_ :1•j :L dri '':i,(nt' e tw <les~nvol-!'~nu~nto e molho- fes;. ,To:stl · Loil(l, Candido Hodl'igues , -Costa.. 
':_,i·~mcnto dos sJI'Vigos do c.~goto (apoiados); Netto,'Cu.udiilo dc 'Ahreu, Bliseu Guilherme, . 
· finalmcJlte, os .. roti neh•os· .!J.ue .. ll.~H-e tlitam: :Li.tii GimHioi't:IJ, Gorl1lMo J-Ias"Sli>cl)o~ •. :Ri:và· 

·· q ueeo' progresw do · ·Bi~azil; qm( - p~i· l~orF .1t~via. COt•rêa,· VespasiaiJo de_ Albll(jtt iirq~le, . 
zontes,destcp..1.17., se eston~cm mr1.1s long~? _!l!ogo l:~)l·tuna , e Cttmpq>C>1l't1Cl' . . ·• ; · .. ·· . 

. ~-ã_o ultlm do n'OCllO. con1Jll'chemlltlo Cllttm_: a · · .. ·Delx_am do c:ompat·eccr com _ c;nlHt _ par ti;; . 
. , _,Ph\í!lllit.: C S.a.tlt(I 'Ltp.\a. . ...... , ·: > .;_: · . ·:-;-.::.:..-: clpil.'da ·os Srs.> Enéas Martins, l~ay.muil.do" :•-. 
-'- · _1'en\1ócona!uhlo. ( .lftti i o/Jcm;mj.litobcm.) Net'y', -iJofié '.l•:núibío, .Cht•ístino Cr ii?., -Arlirulo _ 

·· · · · . · Nogtteira., Peroh~;t Heis, Trindade; Sinjeão'; 
6RDENI-,_Do DÍ..~\.- :.··_. _.: .·: ~cal~ · '~TQ§é ·M~rcel~ino, _ ~raJaquia_~. · Goneal~~s, .. .. 

i, .>c -<:. - -... . · . : _ }'. · __ -. ... .. , .. _ ~~-o~·eirll,· 'Alves, 1Maci0 Coim~rat J?,édt•o Per- ·; .-. ::r• ~ S~·· PJ.•esi<le:l)te-~:-:Não ilityo~rlo: .lllilJlkuco,"Arthui':Otlando, Aiigelo Neto ;-Do-"~ ·. 
:~.i:nu,mot'? ': l~g!\1,. pnra, ao prr,x;eder . !t . ,:otltQ~; .-mingos :Guiiri<n·ães; . lltªc.ii.o yiahnT.I, ' (/(>r~ ··. 
'[' }!L : ni!J,'te_rl!l O()l!s~nt~ '.<la o~dem.:_: dQ, ilt.ili .Dtt.tta. AJ!lerioo de ;Albuq uel.•q I! <i, · Sil-:ra" c~.;. -·:.·· 

'-~~;~'\:·S& ~~ l,U,~te!'ll\ em:4J~CUisao. · ;,, · : · .;, .. ,. J ro; Henr1quo, Bot•ge,~. AI fr(l4o Ba.<l)(er; }oap, _ ··. :~:,:~~~:~;;~:;:·:~:: ~..:--:: .. ~ ,_ ·-·.· ·:-:.:.... >·;I:·~·.· ··· · ~· <:.~ .. ~ . · -,. .... ~;f)~· . · ~J;·- ::- ~,\': .. . · : ··.:;: ·. · : •• ; ,.-

··.:::· 
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·· 'tuii,· i>énido. Fiihó;·úct;ndi·iles·· ile F:ü;i:i, :úiormi\lizl1d.o;. (k .. i1;avc {mp!;o&;ã0,··aldn. · 
Çarlos .Ottoni; ::O.lailoel:Ftiigcncio, Nogueít•a; çando a volta (h\ ordcln c da nior;tladminis~. 

·Lindolpho Ga.etano, · .. Tosuino,Cttl'doso, Vai ois trativa perante o conceito rmlJliço; . . 
.·:d(l Castro, .Arnolpho .. Azcyedo, _;.moy .• : CIHH~cs, . ... ; que: .. cm .· face de. desorganiza~;õ~; .a expe~ . 
. Leite de Souzri, Alvaro de Carvii.lho, .• ',zevedo l'Lellci_a I'eqneria Ullla l'CI'orm«. integral, pro-

.: ;-.I;wqne,, Rodolpho l\líi-anda, .Joaquim Tei- .vadaunpraiicavel nesse tt·abitllllJ 1Jl>elimina1' , . 

. xeira..B1•audão·, BcPnardo Antonio, Abdon Ba- t'mto. m[l.is em tllllO. época ile rarios serviços 
• ptista., .Angelo Pinlleil;o, Victorino Monteiro. estaciona um;· · 

··· cn:ssiitrio'do•Nas<dlncntO e 'AlCi·eHOVii.i•ela:··· que ;Çuigno citâr-1le dú1'<111te ~ ~'~ tértÚJo e· 
F. sem e<WS:t os Sr·s. Antonio Bastos, Dias mesmo ainda. agora, como. · va,utajOsa eco

Vicira, .João Gayoso, Ednttrdo Studart, Abdou nomia para a Hcspsr.a, o emprego (le p.:ssoaL 
Milancz, l\Icdcil'os c Allmqucrgue. Esmera!- opera.t·io em obras de var ias especies e me- . 
dino Bil.ndeíra, Eduardo Ramos, ,José Mon~ lhoramentos uteis, entre os qua.es o sauea
jal>dim., Iriiwu ~fachada, Nelson de Vascon- · monto do interior ; 
cellos, Julio Santos, Paulino de Souza, Fran- qne além tle :proxilno restabelecimento da. 
cisco Botelho, ca.miUo Soares . Filho, Sabino perfeita: cunhagem naeiona.l, conveuiente
B:q•roso, Olyntho Ribeiro, Camillo Pt>ates, mente dot<tdas as officinas fabris do inebl, 
Bernardo de Campos, Costa Junior, Ama~ a producçã.o geral tende a ttugmontn.r com 
ral Cestu-, Aquiuu Ribeiro, Benedicto do opreparo da mailul'a.ctln'a tla.s uota.s do The
Souza, Juvenal Miller c Homem de Carvalho souro, cujo serviço escrupulooo, monta<lo em 
· delineada depc,ndcncia espocb 1; cot•rerã sob· 

O Sr. P1·esiclente-H[lvendo nu-· a suprcmu. fisct~liza.ção do uirector; 
mero legnl,vae-se pt;oceder ás votações dtt; que o projectu não pó<le deixar de ser 
ma teria constante da ordem do dia e das que complexo, pois o inver.;o, · contt•a a doutriua. 

,·se ach:1In sobre a mesa.. · de lei, seria conservar a direcção fiscaliza-
I•:' lido e julgtHlo objceto de delilJCI'i\çao o dora.-Renuas Publicas- ern categoX'ia in-

~eguinte fcrior á. Ca;a da Moeda; ,, . . 
que na.1•eorganização se.considtmi in1p1·e~ 

scimlivel dispor a parte pr•i,lcipal dil con~
sumo em tolh[l do qmi;dro ''clrecth·o, como" 
soluÇão M cconmúii.t pela. utilidade das dif-. 
ferentes discrimlnaçiíes, impossiveis ·qua.ndo-

PROJEC'l'O 

N~ 281- lll05 
' . ' .. 

Dei o;'gani:otiça~ tech>1icli à Casa rlcdfoedct 

Considcrri.ndo : o legislado L' • creon essa·· verba. englobada da · 
· · · d dcspei<t Aos impostos do mesmo.cousumo,, 

·.que <1. l'COl'ga,nização .techrric:~ \la Casa a ileix. a.ndopa.rao decurso dos anno.s; 
:Moeda. do Rio de Ja11eiro, ela mais alta con~ 
veniencilt.·do serviço publico, se de~tina. pJSi~ (llle a. l'eful'm;t,. rept•oseo.ta tl\mbcm jtiSÍ[l . 

. tivamente ·.ao propriô programJna· do· .. Go" t·e:po.ração [lOS eilipregtldos tcchhicos, sera-· 
r erno da Republica, elevando essa notavcl rados tios melhoramentos anteriores; 
repartição pl'Ofissional lt Ycrdadeim cate~ que <\i verbas exa1>:1das na p1•oposição 11ão 
goria Sltp~l'lOl', pam. competir c .a,dca.nt'\L'cSC estão na couc1Ü'rCt1cia..de analysos restl'lcti-
sohro suas.ccn"cc·es.; . · v as, por. serem .exigida~ pela. .razão uo reor-

que em fins d:eiDQ2 urgia o snrgiuent1ío o ganiza.J•, lldSenta.ndo .com scgm·anco. pessoal. 
inicio {[e timl-a immodiatamontc dos os- a serviços cxplicrtos; .. 
trcítós moldes de 1874, havendo o Poúer que <tindtt a justificaçií.o da. rofbl'lll[l soas
Lcgishl tivo conseguido um primeiro traçll.<lo signala nv, propria orient<Lçã.o · da· cu mal'~
originado um ba.seJs dos recm·sos orça.men- dos Deputados mantentlo 11··· a.cquisição da. 
tarios, p01·tauto sem podo1• attingil· a uma gra.mlo zontt contígua ao ostt~lJeleoímcnto, 
indispe_us<tvel l'Elfcrmrt desta natureza. ; conseguinte mente novo~ . tcnanos da.s con
·- quo n5.o é contestada. nessa parte-o pt•inü- strucçõesue ovidontepl'O(âOiJso,cjt~conso-:-
tivo resultado de medidas para de~envolver gnitlo pelo Sr. Dr. Lcol)oldo de ·Bulhões; 
sm·~iços donomin.attos .lle ·razenda, .. alJÓ~ ·o· t1uo, prínclpalmonte,. natb driJUon>tra . a.: 
ded1c~do e J'ructrroro mteresso_ do Illustre conYotüencio. do ousbr o Govm·Ilo do ver.toi·--

... Dr. ,dlr.eetor. dns .. Uondas·. PubliCas, !\•anca- tninada a o.bra merito. ria de com:plet~ rocon- · 
' mente so~uJHlado pelo pt•ovocto mo!nbro do. strncçíi.O profissional d:~. ca.sn. th Nioetla: 

Club do .l•,ngonhM•ln. Dt•, PedJ•o Ltuz Soll.l'O.~ · ' · · · 
de Souv.a, :totualtl!t•octot•, .dln ndltt om pt:i••· O Congresso N<~cionttl dcm•et•~: 

sorera.nto acth~ldt1d0 : . .. · .· . . - Al't. t.• Sel'lf"reaiir.nda a ref'orma tochnica; 
., .. quEi:assirll pr·~v_a1l4 fof a.,.Olll91'ir9110jll. · rtf-1 !la. CttSU. .Li ti Mooda abr<qlgutHlo .. ·á flxução· da., 
: congt·~sso .conrt•tttel'nlz!Mio. c um·. o OovoNl() illl'àcçi'iô supoi•Ior o· pt•illúlpal. ,ilc estil.lJoleci~ 
;napa.trioticiJ..;;t:tt·efa tlei•otli•at• t> oiitullolool~ monto pl'ülr~sloMI illt pt•i mcfrli t)rdo!lt c de~· 

' mento, de. 1101 , .. meio .. extt'cWl'jlhHu>l&montc! WJ'Illii\11.!\M u.. oqulvtLlo.Dola. de cu.tegorí~s: 
<• • voü'fti- . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . "c ta 
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: : ' 7•' t;·.; o!'Y"-' '·'' . i' ··/·E'·.,:--: .·.· > .. ,- .:,· :·-.. · .. , .. >i;•: .. :.;.;).·:·;:··'"\·~:-·•::;~\:':Sb:f,.- . 

.. 1\i!lccJon<il'lOS: uln<l•.escriptm•al'lo de:,se_cçap· -FisÇ,a{~~J>.balauç~\s_e tlQs ·sell~s ~- . ___ 7 ~·2PQ$000. ,· 
-; :~...,:sub~t.itttfu,.üo:C@~:ta.d{)I:'~liu•~w-p.o~ilec1;'~tQ J!.n~··1icl,uo·;-:fisc.:1.l'<ln:s bála)nça;s· • .. _ .··· ' · .·,·: ··; :_ . . 
'·· 'i.- da;·n~>'W,íl~~):;ft;,!!F.l~-<:_Sci~tu~âA_li~~.Ii"'~~~: ~- J) 4-~.s~~_e!J~s: · ~ ··~:· .. :._:. =::·:·· < . :3:;ooi~@O · . 

. da.11l,~ur~T~a4~~J,:u:o·~~p&.!leorero} -e--dOUG: t~mo:xro i>:l'e._ • . •.. _. ·.: ....... : . ·: .. 7:- 00. _ooo . 
. ' I•• escr-lpt~ral~i()l!, ,J>nstltttH!tlo-se :UIU . .a:psnta": .U:m.fi:el. ~o .a.'lmGK<mfe .. . . , ~ . . . . . .3 .,000 0.00 :~ 
· ·• ·. : ~l~ geral.~;·Jl!il ·~j ~~~1'a.1úl a {lo pejiteiro ·(;!lo~~-~· -,AI'.ClU~IS~ ••. : .... .. ; . ~- .• , ., •· . ·~ ' .• ·. 4:000$.i!OO 

: / n<Ls d~ : Ml. D,I~tl~()); sem atter.·aç.~s _,nas ' : fHt~-- - . U~1La;pon .. ~~a .. _P:r ;geral ... .. . '. · .. · . :.· .. A .• OO.O~O.OO.· .. _· 
:/~:~XlS~~.t<;'> i' : .. ·., . " . . .·: .. . ·. < . . .. . ·• · ·· 1 ~~~~~~~t~'(k'p~Í~t~L~~~:~·.·.:: ... · .... j;.~~~ . ~gg .. . . < · . ·. :-:Ra.b.ella A · · .. :.D.O.us··co.u\t~nucis (catl(t um),.,._;· . 2:200 QO .. 

...... , · · . · .. · -· : •·:'tVe;·ba."d.a : hbellil.~ . ...... ;,;·;, .- 147:200:, ·00 · 
--· · D~EC1'•;:n~:l!_. · ~-.: ~-rt :.~ -:~:;:-$~~~_a,e : -co-mpr($éD~d:idQs ua ·tabe~i~ --

. · . · ·. · . :B·os -enl'preg8,dO~ o .teclin!eps, nomeados . por .· 
.. :DÍI!~ctoJ?Atecbnico) . . • .. ;, . .. . . .· docr~to e J!Ort;\l'iri, e i l)~titníndo-se : · n:1 offi- · 
< Anuuacs . (.deus terç,os para · .Cinâ _de_ ·xilograph-ill -eln: $egüida a .urn:\<ljn- · . 
. ··.· •.Ol:~e!!ai.lq .. !l J!-.01: t epç.o grílctb i '4<p~te;·:l.l_TI). tJ.·ava~o~~x\l~gtapl.:w fport~;r·i~)" .. ·· 

:_; ;fi_®,~o),,çotJ.ta!lqr~s.u.bst.iMo . e,rn ~!'lcça.o de desenho .um-des.en.h-tsta ua .. c.:1." .· 
·-· .dodire ctOr·,{eruprcp,.do :ile · ... .·. . . tegorja'eqwivalen~e •âos che'fes•(~eÇreto) é no. , · 

- ->. 1\Ueiv.J.~'>· •. ; :, . .:-. ., . ~ ;•: :::: · · 12~000$0fllJ ;rawnaooril} :c6lno seCÇão · sei~W!éo.. .um !>li}}: ·.· •. · 
·. ,. ~Um L• e8criptura.rio dé .seriçW · · · chefe (decreto) ; sem alte1•aç-õ8S das ·rt o.ncas ·• 
:.-· · · ·· 'subStituto do cÕJiiâ!lJW · · .existen~es :: · .. . · .. . ··. . ·.. · · . · . . .·· 
f1i :::::;] . ~ : ' . :' ~~~~1~~ :~ . · .. · ' 

•• · ·· 4: 4GAA06ó · · 2_ :_26o_sc o_·_·_o __ o_> ..... o_·~ o00$0oo 
•· 3i20G$OOY : l:(){)O!í;QO(J_. ··· 4:800$000 · 
,.; ..... 
1:400SOQO 2:2QÓ~"OOÜ . 6 : G00$000 .· 
3:200$000 . 1:~00 . 4:800$000 

4:460$·160' 2 :§o:j$o~o 6:~d~ooo 
-~; ~00$000 ) ~€l()0$00Q : 4.: ;:;00~000 .. 

4:~:)~$000> 2:200$0()0 ~ 5: .. 600~')0_ 
3 :~~000 ' l :·6<X>$(10~ ~-,~00$~ ; 

··· , . 

. ·4{40G$QOó-:· _2:20Õ$aoo ô:6ílO~OÓÔ ' 
3 ;200,~000 . 1:.000,$0.00 4 :800~{)1)(). ~ 

.. f~g;~ . t~~ggg ·. ~~~g~~g . 
3:200.';i000 . · I: ()00..:;000_ 4: SOí:l$000.'_ 

·.·. . : - :· - ~~- :· ~ ·, .. ..•. i .- - - . -~--- .:.. 
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:~~~;~~1:$JI~~~;i:~;~i;~~~!;~;~,.i;~' ,".J;~;i,;::, • 
::;l'CS:PQU'd.QQi.e f:n-S:•fttl\CC{le$ : cpngenere:; ,d() ;_.'rbe~ .:cp.mm lSS()e3, .,e ll;l ;.,fu.nc{•.Õ_Q.S.··: ; (jtl e··; iiã:o· •'sejam "·· 
- som~í;J}N:a.êiona.l·>:<t.:rribunál de.::Contas;~;- : ···: 'ei}:ut'valcn.t!lS;· não perderão os QQ.i.ioi·a.i·iós 
. § . E ? J)il•eií'ti)l'éS' das )lan(i<l(S_ J?!i.bJiç:Ls.;_( flê: .dá.~ .suas cq.tQgqrit~o$: .. ... ,,._ .• . . . . ..... :.;c_: .... ,, --·. 
·· c.ilizáilo~ií.~ i.ta; C<t!i'<~~ cla'.Moo(la), contabilidade, .. _-§ 7, o, Si no.acto da cxecuc;ã:ü · .. U.a .. i•eforma 
qçgten_cÍC)_;'l;:L e E:m~cli~l).te, J~:09.0$ . <l,llriu~~~ nasta ~pn.rte .. eqnlparn.th•u. ·:'qua.lquer sub-di- . i 

· ,cada_ uJn:·{cloüs t~rç?$ .oi•cleuatlo o . 1.11n téi'~,o·, .rocto1>ia · es_tiver ;>e.wlo . cxerqid.<~ · futei'i~a;- . 
·· "'L'at lficaçn.o) . · ·· .,. : ._· _ .... ,._ .. , ._·. · ·.·.•· .. :· :. :: .. ·.mente, sera ollservad,{l.: r ec.'l.lu ndo t~<onomea;, . .
·. "' SliJí:::dii.•ectóres •llo.o;· T-l'iõú.iüiL 'de : Coil.tt\S e ci~o~ 1io .. fúnecionaHo' lili1 Áxm;eiéio; lião ):in1•- . 
,The>OU};v_· ·:_:Na __ c_I _o __ ML).2_: 000$.' _anlu.it\es_ ca_d~ ·_d._ôr(~ :o_. ~ d_Im_·._ i_ to A4q_ ]l_i~_·i(.).. _õ _(r . g.· l;i\tifl_~cii_ó_·· • _ ·r_lc) : 
.UÍlL . . .• : . • : , · . . . ~ . ·.• R\tl:i-C,h~·~ct?r , ~OI~tiDU(l.DY,Çl e:q:) tjS\V<LIUCl)_jd 

1, § 2.~Pp,tuetros CSCl'Iptur(l,n_os-e~cr'lY<HlS ~'!'· ,uesse -per!Otlo a . pcl'cg.bcl~ CSS<J. g~·.~~ot \ tlc;i,ç<lp 

I. Thesom•at'H\ Gru•ar~_,rag~orw. do~h~·o~ro.: :aqt ut,lol até () ·.fina:l; : quando lfL~'lü.l'<i ao·. ~\''19' 
. . 7:200$cada um, sem ploeJu~zo·da, •gratificação yenct_mcntcl~O' seu cargo ; nq. .hypot)!~e rless."l. · 
i .. extl'aorilinil.l'ia. tle)ei. ·· .. . ·•.-.· : .·· •· .· .• . __ .: · ,· · · '!J.OIÜ~'l.cãn, pr(lv<tte~i<l\1. des~e log-o .Çoni seu ·· 
j · ·, §} .. ~ Eni c~da ~tnli1. .das Sub:~1rect~~:~~--dó. ven~i !n.~nto, • não .tcca.Irü·. }10 ~ t~u.lgci~nM·io e1!1 
1 The>Oul~o. c Tr,1 bunal de Qô!lta.s;. um pmnen·o ·cxel'dlCJ o,. e ste 11ao perçl.er<t o .dweno a dqm- . 
. , .scriptlll'ario :te1;á. .a nómeação do «·F eSCl~i- 'l'íd!rna ·func~.ã.o; contintta.ndu·:t.,.mbem exclu-

pttirn.i•_io d1> ·secção;» .s,u[)stit~to do. súb-tlF sivamente -- essa _!u'terinidad~, p ar celiendo a 
1. l'ectür• (expreSso no ttecroto), lJCl'ceben~o,.o actua~_gmtrficaQao do s•tb:(hrcctor. · _:. . 
r ycnoinient;r tiniillt\1 dii •7:800$000. · , •. . · · - AI'L -5. 0 Ser•t O::OJltido ua tabollo. c o .· 

§· 4 .• As· .. PJ.'imeir~w Jlomcaç.ões. ,dqiL,esc~'ic · qnadl'O o;pera,rio efl'ectj.~;o das oaiptu~s- La
··pturari<is ele sec.cõe&,.:tle . servteeS' pr .estados, ebora.tor: io: Chjmice-:-FU1l.di~l4_mip.ação .e 
.. ~erão' J.JW~ .. Pl~oposta~ · .. <los· l'!fSJ?.e~ti~lis .Wl'~"~ CpJllre>g~m;..,.,MMllina:S=Gl~av4t;a-..- b:stam.p!l.~ . 

ctores, ·e' nr;~ ~eguintes de Ii-vre e~colha _ ~lo ri~..,;Xilogr!1pll~a.i pe,~soa.;J. . st~balte.r•lJQ sf.le co_n- . 
: 1\finistro da)JazontL;t; _ -. ·_ .. · ·• · : · .. ·. -·.. . .. ·• ·· ;st~·uc~ão ' c J:cp.ai'os·.eili :v-edJiL l)ng1obada de 

. § ·5 . • No· c~~o.~o de ' i mJ;l~dimentQ: cl.Q, esçri~ ·28:500S. re~ii,lU. p,~lo dir cc·t&ii. -~/~s offiqiliá::i 
pturario· de se(lçfí,o;: pa1~··. o.·fim de .a:sst!rnir .a cóiisideJ'Mlas secções superiores:. . . 
1uterinidade desse, .exercicio, . será :designado : Asofficinas do fabrico ' do nieta:I il.o . i'esl;a
pclo .Minis~ro um <0~ttro Jl• eseripWl~M'i.o, . o. <belecil.netito-da. ~Ln1~age\1tJlaeioua;I e~Ül<~,rga . 
;Qual cotn,o- -út3,~.~a coiHl[Ção Hel;~eberit - a '~<?t~:1.l escala, SO\'ão fixadas; ... · · .. _ . . .. : - .· - ~ . 
:gratifi.®oão diõ siib~aireciior ; _até ·extinguir-se.. ·_. A dü\i'ia · t1e 'toilo's os.· operarias ospeciil.es -
o, il)lp_êqi!11Çg~l.- :··: · '~' • ,.., _ .: < : _;. _ ·. ; n:~ ai\'~l'S~ .ofiici.ti~'l .- ~ci'i~exar~tla~· e_m iO,l;; 
· § 6.~ .0-.escr.!ptu~·arw de secça.o e escnva.o, (goso d_e fél'w.sclos opel'al'JOS oiiectJvos c a~c -

. r~moiVidos<ol\ tnt11sfé1'idos para outràs dlre- si.duos sete .dias, u.os serventes cinco) . · · 
. : '.":' .' .··· ·.·.· ' ' · ' 

. .. . . . : . 

·oi<'FIOINAS._DÓcl!;\."BttiCO Í)A' li~ÔEDA oiJ,TALÚc:\. .. 

. t11rlatç;to . 
1 opel·ai·i~>'es'pediJ.n~é'ãa <le õltln;Wão}: .. .. .. ~:-... ··_, 
! _cl~t9 espec!nl (secção dos fornos) .. .. .. .... ' ... ... . 
o d1tos úe 1-·classo., ... , .. , .- .... ... .-... , ... .. . ... . 

:·.5 _ditos d<i 2• clita: . ; ,;~ ; , . . ; .;,: .. . ..... ;; ; ,, . ; .... ·. 

-~ ~~i~~~~~::-~t)':: : :: ;:~::.:: ;; _ _.:·; );':;. ::: :. f: : :: :-: :::': ~ . 

~{ mu~~t:.r~.,:.:?.~r:.\:,., ,;~: :: :,:;? 

• 900 <li_is . >'i~o ,t al < . 

· .. 10$000 .. c :úoo$1Jiiti - i:ooo$0oo · 
1 o:;;ooo a: OOO$Ooo 3: ooosooo 
8~500 2:550$000 12:i50$000 

· :,~$5~o00o_ 2 : 25o~ooo · -u : 250Sooo 
v I : 950~'000 - · U: i50$000 
5$500 ' l':tl.5o$(ioo· · o·:ooo$00o .. 

-- ~~Q2 .r ;<~5~00 i P,:450$000 · .. 
4~Qoo - ~.: _~90S_ :ooo_ · 'Jz:·ooos_poo ·. 
4§500 .. · L . ·.>P0$000 ; •L 05Q$00Q. 

• 5~'i6ô :"J :140$000 3:480$000 . 
. ~'li()!)/) 900$000 :::~-.~~ .• · 

.. 7.D : 530.~QP0 ' 

l ·.--.o· :· .. ,L''.·l.'t:o os'·. I:_-<!}l~•l;~.a(·a.çu{I(Jx'~u-~l._~:~.-)n.~.·a •• g··,e_ .... ~.--.n.-.·._ ,:._ .• , •• •· ·• · .•. · ·. ·.·-~.---•••• · •• ' - . .· . . . . ..... .. ... ..· .... .• _.,, 

.,:l -4~to; OS.PC_!:lll.l_·_.(l•:Çunhll.d __ .or)•· · ~- · •• ... _·.-,·._.- •.• ••.. .. , , . . _.. ·• ;l0$QOO. , 3:0 · _ O ' · .l:.0.00$0.00.:,_ 
lpe •• .... .. ... - · • 1o~ 3:0001100 .• -~-:000$000 

,._ .Lillt() ,esp_ecla.l (iiecçãoda. ·bitola),;,,,, ,_.,. •. •' •.• ; ;; · ---.· __ :_ .. -.·~~c·_._ .. ~_-.· .. -,~:·-~. · . . _·_.o·.0'· ···

0
-0._.,·.-__ ·.••_ .. •._-_: ___ :· ___ !_; ~--~:· 55950···· .. o.·::J:. ·-~ •. ·.:_·_

0
_··.:•8.: __ ·_o_

0

_ ._'_·.-.··.···-·~:-.. _'._, .. J.11· __ !•3.::·:::·_·.-.~-.~~_g._-. --~--ºg_· . .. -~.·--,
0 

_____ ·,º~--.:~J_.·.· •• :_-•. :.· ·· ··1~ll~~,'~~~iS)Jt~iif~~;::~}~;~~~·~'L;,{ .. . .. ·.~ ··-.' . ~ 



Câmara dos Deputados - Impresso em 27/05/2015 13 13-Págtna 9 de 19 

· ss5oo 2:55o$úí.Jo 2:550$obo 
7$000 2:100$000 2:100$000 
G$000 _ 1: 800;i;OOO 1 :800$000 

.J:fib_~:oo_ l:35oSoüo 1:350$ooo 
,~oo .. 2:'25o$oüo 2:250$00o 
6$000 . 1 : 800$000 1: 800$.000 
s_'\;500 2:550$000 2:550$0QO 

7$500 2:250$000 ... 2:250$000 

16:650$()00 

• ; '(Dà~Clo~se a revi~ã:o dó aCtual qut~dro de :Úachinas pa1·a~ t OllCTi1rio especia I (tornéiro 
_ lQ$000, 1 ()perat•io •.especial : (limador e profi_ssional >do desenho }llecanico) lO$; l opera 
· -l~i~cspeci~J (pJ•otlssi~fliÜ · da~ .. balanças) 10$, 5 OJ?era.ricis.}c )" clv.s3e 8$509, • 5 ditos de 2• 

7$;,0D, .5 d~tos de 3• G~<:>OO; 5dJtos de 4"' 5$500, 5 dltos _de o~ 4$5QO, 5 aprendtzes de l"eiasse 
. :~$500, 5 ditos dé2' 2-$500, 5 ditosde3•:1$50Q,_6 ditos. de4 .. 1$GOO (Y l serTente,:-~Vei•ba, do 

•. -_. :·--·-•pessóll.l -cfféctivo-72:150$, quadro ·amwxo:16:GfSQ$, total. 88:800$000,) .. · · .. _ 
Aolaboratol'io: · · - - ·.·· · · · · 
(.IÚsttt~ÍÇão _·ae praticantes •. __ .-. eusin~·tlloorico ·_ d!r!gido··peJosulJ.cllefe} . 

. · · I' ~r~t!~~~nt~)d=e··~~-el;~~-'.~}.-::.·. '.-.... · · · · -' · .. glggg t~g!gg .· l~~~;~ 
.. ·'>.-· -k omc.hi:iAiê gravttra;: 

. : -{4oD$OOO 

, •--·- Eni segi1Íil1(3lito ao 91)e~~ario especial do quadro (a.uxiliat> 1Le gravador) lO$; _operaria 
espcciál (Pl'(ltlssional do engenho das medallt<~.s) 10$000. · · - - _ · _ < 

(Oando-,c a t•ovisão do quRdro da gravura para l operaria e~;ech1! (aiJxili<tr de gr~ 
yadol'), 1 operario especiaL (profissional tlo engenho das medanlw.s), 2operarios de 1~ cl,t>,e, 
2 de :i•, 2 de 3•; 2 de.4"; 2 de 5", 2 1Lpl'L'ntlizcs tle !' cla<se, 2 tle 2', 2 de 3". 2 J.e 4" e I ser-
yento, vél•]Ja31:050$000). _ _- _ - · . · .. . · ·- •·· -· ·. 

. . A' oirtcfn11. de esta;npal'ÜI: . 

·_ No l}ri1nelt'u log(l.l'•49 quadro 1 pr<Jfi8sional dos altosviil()rtls, 
J opera ~io~ ?s~eoiaJ. : . ; ; : ... , , .......... v ~ •.. , . , , • · 10$000 3: 000$000 3:000$00 

·· Ve1·bas d'.l ' tabel!a c:-
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·.;.·· 

sEs~io····.)iM: : f _b:S'Novrl1':iaao· DÊ 1905 
-~--~ ::' '---~ - · -~ ---;, 

. . ~... .· 

'-~ _-_f:_:~~--.... _: .. _ .. .':' _:_-~- .. ~-~-: ~~ --- :··._· '' ....... _ .... _- .. -.... .-... "·_·--:: _- .... ·-····.- ... '·. --=~· :· •.··· __ .. , ···. :.·--. ..·· ···._- ', - .. 
. múseu n tliDÍStUaticÓ (i O ájudautÔ dÓ i{pJÜtador.ger,~f; .com pGnto . proprio na. socÇ5.() . C6Jl· 

.·tratd.a/directo.ria.,lisci.Llizado::p_e!oconta.dpr.; As. scc~;ões de 1'\· .. 2~ ·e• :y Ol'deu~teriTo. auxi -; 
~!~fo>,de.lli~ri~ . n?,.n~~<J.<!~S ].J~ll)i(l~:r,~~t~I~ . e .me_:;m~po11to. ·· · · 

8. · pi•ofission,ll cuc<~rrcgaolo ·(base da dio.l'ia de 13)MO). . . . . . . . . . • • .lJJ$000 
·L. auxiliar"opcrario de P clú.olS(), 8$300 ............. _ . .. . . .. .. . . • . ....... .. 

To.tal · 

4:B9J:i;OOO 
2: 5:~o:;,;ooo 

,· ..... . ·-~--.: ·-.· .. _ ..... . .... · ·. ." .. ·:· ::.· .. ·. ..·- .. ···...... ··'·· ·:~~- ...... . : . : 

. :SECQ;\,0 DE .. CO~S'J'ÚüC{';\:0; R.)';P,\t~os.· E 'lRAIIAT,IIOS ltlYJmSÔS' (Z~ ORI)Ell) 

l protissio~al eJtcarre;ado (ba,se da di<.uia. de ll$000). , • . • • • . . • . • 330;f;OJO 
} a~xiliar;oj:Jcrario de]" classe, 8$500 .............•..•.... , . . . . , ........ . 

SECÇÃO DE GALYA.:\OPLA.STIA (:}'' OHDJDI) 

1 proft8siôualünca.rregarlo (base dti dial"ia"dBI0$1)00) ........... , 
l il.uxiliar-opera.rio de ta classe, 8$-50) •• , ...................... : 

SECÇÃ.O .·DE FuNDIÇÃO·. A.R.TISTICA· (3" ORDE~I) 

1'. profi$$ional enéa.rrejaii.o (b3.se d,\ dia.ria de L b ~000) . ~ ........• ~ 
I auxillar-Ol)$ra~·iode 1a classe;,·S$500 ... · .. , ... ; .......•.•......• 

..... ·.... . ........ .·.· .. . 

sr..cçXo DE TE\T~\S (4~ ORDE~I) . 

·lj>l·ofissiomdencarreg!\do (bt~s~ <la dia ria de 8$00), •...•. , ... , 

.. ~,.,-. ·. ; :· ~ = • ·s]~oüA~o : :·n_~·:·:J)Q:Iru~~n~O · ~. ~v~ü~~I:Ü-~-= .(.4_n .. o(roE~I) 

"i .pji>fis3Ío;t:tl enc<Ú'l;egéttlO (ba.s~ tla tli <i~ia ud l_G$0JO)' •.••. • ·'·',.; , •.. 

SECÇÃO DO ·PONTO 

.1 ajrulan~e l.lo aiiüilüdoÍ···gera.I;Jh:isJ da· dhtl'ia •. dii,7$ÓO )) , ••• ,;.,. 

. . i\IUS !>li .. XU~Il S.\fA T !CO . 

. 1 ze!a.Jor do musou (base da diaria de 7$000) .•..•. , . , .•••.• , , .• 

.t:SCnEV"NTES 

ie~Cl'cvc;ltê dt~ sccÇ~.ti'd.a nscalizá:Çio dos s~Üos.: .... , ..... ,.;. 
.} c~crevcritc dõ. ,1)-hnoxá.rif.<ulo ...... ;. ........... " ... ~ . , .. , .. ; . , . ~ 
. ,e,crevente da.· estampar ta .................... ,.,, ••• , •• , .. , •• 
'lc,esci·evente da. xüugraphia ... ; .. ;;·~ ; ; •.. > .. ;. ~· . ,.: .. ·. ··· . ; .<, 
: ,· : .'çycrba. .(la tabcll~ D, .4 7:4-10$000.} 

300$000 .. 3:600,600) 
.. .. .. .. . . 2:550;,;000 

S:GOO.~OOO 
2:550.$000 

. 3: OllO;j;OOO 

2:>5:~000 ' 3: OG0$000 

210$000 . 2:520$000 

210$000 
210.$)00 
2!0.$000 . 
210$'000. 

.2: ii.2o$ooo 
2:520$000 
~:5'20$000 
2:52:)$000 

: .· :·Art. 7; ' , Serã9 classifica.d.os na .. tabeUa E }JS .tt'~1.b(l.lho~ Süb a ueuominaçüo de «ser-: 
YIQós <\céesso.rlos», pertencentes 11 thesauraria,. secçio .:fiscal dos .. sellos, aLmoxat•if<tdo· e 
9.fiicina.:~ dó f;Lbrico en.1 papel- e?ta,m1)aria o xilograr>hict, os snrventos.ofl'ectivos, tr:uL~:por-
tando-so d~spezas dq CJ liSumo pa_r;~ o s~l'VIÇO ordina.J'lo de qua.dro çffectivo; . · · 
::.;;_ ·;o pessõar: ter<t o P.ont9>Iú1·espectiv;,.. ~cc~ãó; os s\ll.·'vcrlte~Jl~ pc)l·bi·ht. . .· . . . ·.· 
~·· .· ; ' N)1_. sqeçí}?;,do~ tliotâ.esj:l§the~\ltir~lflã;serão .espêcificados col')'io ,au±i!itu\3S•dos ,fl.ois .03, .. 
c~l?n~~!'cnje~ afiaq~adosJ>i . :P.resi~!l:lo .. ern moedct corl'()nto .·a/ ftança. de 200$000 no. .. · Oasa. . · 
fl~rMQ~q~. perc.eb.endo vencimento$. ntcrisaes de 200$000 'cad,\ um,'oomeados por pol'tarfa.,dtY • 
'<lll'ectoi''e teudu.o,ml.lsmo:uonto da.·t i1llella;·:D • .:· · ·, ···· · , ... · .. ·· · • · , ··· · · 

.... , ....... -: .. :·::.: .. .... ····.-·.·:.:. ·· .. -.. ·:·:· .. .-:. ·.·· .. ·,:.' . · .. ::"· .. 
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;_:_ ).~.t-.,:',:· .. J ... ~' ... - _ · .J·.- ~-~~~:·or.:-,_!·L,·~:~· ... : ... ·-:'·-' , __ · ......... '' . .'._. , .. ,._·"<~.::r:·-;··, ·.-
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,._ : '. o'' . •c ; S:E'R.V~ ;ºO~ ' ~0.:CCll.S's .QR"/~s 
·' ...... . . 

· · · Secçllo doii nieià.~s ·; 
... 

. . 
4 - cZ!nfe;·~n~s .p.ful,nç..":dos .. •. ~. ·.: ... : ... :, .. ·:··., ...... ,_ ... , . ... 

S~cçao .c!os ··scUos 

2 confei6nte;s d e 1-' cl(l.~oc .. . .. . ... . . .... ... . . ... . 
2 » »~· » .... .. . · ......... .. · .... .. 
-~ » . » ·íJ· » .. . . .. .. ... • .. .... .. · ... .. 

.-·· :l » » 4• . "' .. . ......... . . .. ..... . 

Dia ria 

7$000 
G$000 
5$000 
4$000 

Dt:< secçiio fiscal dos sollos 

2 conferentes de I• ch\s;;c .. .. .... ... ... . . .. .. .. .. 
~ • - )) '2q. ~) I O O .. . 0 '0 ' 0 o O O o o I I O O 4 • 0 O 0 I o 

5 ',c; .)) 3~ ,)) o .O · O O' O O O I 1 • 0 ' 0• 1 o o o·• o · o O O. o o 

(:) ~ >>4a» . . ... .. . ... ...... .... .. 
l ·carimbaclor-cha.ucelador de I• cla.;;se .. . .. . · .... . 

· i) 

.2 » 
2 ». 

)) 

)) 

)) 

,. 
) 

1 conferente tlo serviço e:-;t~rno . • ' .. ' ... ... . ' .. ...... . 
-1. .. » de 1• · cltts~e ...... .. : . ;·: .; . . : . . .... ~- . . : · 

» :::t : 21\ , . )) o o o · , .~ · , o •; o .. 0 - . 1 , · ;,. , . ~ • · • ' . " •' 

. :» » .. 3• ~ .. • .. ... . ·, .... . ; ........... . · ... . 
··. li> . )) 4~ ·». .. ......... ... .... . .... .. 

~000 . 000 
5:$000 
4$000 
7$000 . = 4$000 

7:1;000 
7~000 
6:;;000 
5$000. 

· ... 4$030 

P es.!Otl/. anne.:co- Gorreiaric.. 
· .. 
· 1 opera.rio 1le 1~ · cÚossc; .... . · •. . . . . ':1 

. .. .... . . . . . . _: . 

· .. 1· . » » · 3n · )).· · .... .. .. ; .. .. : .. ...... .. · . .. 
· i ap1•endiz elo ' i" » . .. .. . .... . . . . .. ... ... . . . . 
1 . » )) :.~ ·' . )) ...... . ~ .... :- ·' · ..... .. .. ; • · ••• 

Da _estampJlri<l 

] ' cóiiforeutti de l• ·. c1~~~e . . •.• . . . .. ' ' . '' . . .. . . .. .• 
l » > 2• )) .. . . .. .. .. . .. . . . . . .. . ... •.• 

.. Da xit ograpMà 

'1 COnfel'Clllte de 1' claSJe .. . . :; ........ , . • , . .. . , • ; • 
. 2 .· . ,,,-.»- ~ . ·~;;> .. ~ » . .. . . . ... ' . . · .. ... ,·, • .. · . .. . . 

' 2 'l> » ~11} »· ~ • .-. -.- •• • • • . · •• • •.• • • õ:o •••• • • 

. .. . . . . ·• .. · .~ehuJ~·tf;ls eifectivos 

1 . ~6).' )Oeilte"COJlS9l'Y<I.dor llO liiüs~\l . C dil•eetol'Í1~ . , . · . .' 
i- '· · >. · ~ . ' · ».. a.;•cig(V:o. ; : ~ ,: , .... .. .. :, • .. 
. l serreute dt~ secçlío_. ceutl'U:l . . ; .... ; .. . ....... ..... ; · 
2 , » .. the5oiúal;ii1 .. .. ; • : : ; ·. ; . ::: . .. .. .. . . 
S ' ) » '. socçã.o fiscal dos seU os ( t1-anspor te 

. . ril~Cl\llico,~ mQv:illleutó g~l'4-.l'tJQ,pa,:pol. •. ; ; • . • . . . 
. 2,: ~~~!·',-eJltés. 11(). a.lt)lP~<ir.J;f~~Q -~; •• ;·._.; ., . : .: • • .• ••.• • · 
.· -~., ·•·· ... :. >~. · cl~; :sil~gl;~j;lhia. (trll.t~sppl';te r.ueca.ni~Q) _,: • .. 
~ ~ . ~-- •. poi t O.l H\,, , .. ... .... .... .. ..... _ .•. • ... • .. 

' . ~- . 

f\$500 
G:j\500 
3.$500 
1$500 

7:!;000 
n$ooo 

5$500 
5:\000 
4~00 . 
4,~500 

. •4$500 
4$50() 
4$5()0 
4$500 

·· . ... _. 

Mensal 

200$000 

30 d ias 
2; 100$000 
1 :800$0(}0 
1 ;5oosoo.) 
I ;.200$000 

2: lOObCJJQ 
1 : ·$~)0$0:JO 
l : 500~000 
1:200$00) 
2: 10()$000 
1:800~000 

·I : 500$.'000 
I :20()$000 

2::100$000 
2: l00$000 
1:800$JJ0 
1:500$')0() .· 
l:2t)J$():JO 

2:550;151)0;) 
I : 950$-JOO . , 
1:050$000 . 
. 450$00() 

2:100$000 
1:800$COO 

l : f:i50~0.')0 
1:650$\lOO 
1 :~5b$o:oo 
l : 3.50,.;0.JO 

1:35G$OOO . 
. l :s~noo. · 
1:350:-:;000 
1:3501Íi000 

Total 

9 :000$000 

Tota l 

4:200~000 
3~ 600~000 
3 : 000~000 
3:601f.()OO 

4:20J$000 
5: 400:~000 
'7 :5()0,"000 
7:2.)0~000 
2: 100~000 
3:600r00 
3:000 000 
2 :400-000 

2 : lDO~OOO 
2: 100,'000 
3:60~@0 
3:00 000 
2:400$00 0· 

2: 55~000 I:o;so ·ooo 
1:05~000 

4~l0i ·ooo 

2: 100$000 
1:800$000 

··~, 

1 :_650$000 
l:ô50~000 
1:350~0.00 
2:700$000 

4:050~000 
2:7QO$OOO· 
1:35_ 0~000 
2:7~0~000· 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2710512015 13: 13+ Página 12 de 19 

SF.SSÃO _RM 7 nK NOVEMBRO DE 1905 

», . » » ·-( õet•viço effecf.ivo de 30 
dias) ....••.•• :- ••...•..... ,.-...•....•.....•. · .•• 

p l'O flosiOIHLl dos ja.l'rl ins ...•. , , ................. . 

( Verb~ da tabella E, 112:3:30$000 .) 
(Verba d,\ folha do quMro ellectivo, 583:64Ó$000 .) 

Di-ar i :i 

4$500 
48500 

3D dias 

I :630$000 
1 : :{50$000 .. 

143: 

Total 

1 :_630~000 
1:350$000. 

O serviço de sesta~ e sorües elo. jornaleiros, Íi!Cllloive tlu;; prol18siou:1os nomeado~ 
}T':!o rlirect0I\ ser(L p:lgo pcln- YCl'b~ ol'çamcnttLL"Í[t c:>traor<1inariv.. 

Art. 8.' O .pessoal qlte não fo1· compor- ~\l':;, 15. O~ ac .nneo ruuccionarios tochnicos 
tado no quadro efrectivo, e no qual S]rào da. Castt da \loeda que, além tio tenlJ!O de
attendiLlos dil'eitos ud(Jtlirid.ol, scrà consti- rtpi·endi~agem e opcrcu·iiLdo, tiverem mJ.isde 
tnido c:n ama- «folln Stlpplemeu!M' uc con- 2!J <Wnos lle s~n·içoi' pctb!icJs llc JDmo:t,;.iio,
gumo», com -prei'erencia prn·a lH~5a.gem ao cont[tÚO pelo rc.~nlitme!lto o r.~nwilio tempo 
q_utt!lro. dll apt·cndi~ e opet•rtrlo }l<wa. os oiieito; da 

Art. U.• Ü$ opcrario.> c ~erYeatea do q_u:\- a;posc<lt~doi•ia, rtuanJ.o (l.posentados tm•ã,o o 
dro elfeetivo gm•al e demais categorias do uJvo vcnciment·o tl~ t•ofut'Jüf\ toehnica com
mesmo, que contill\)ill lU<tis de :t3 annos de qnaJquel' tempo de c~m·cicio, esti:~ndo p11gos 
seniço, tc{õ.o dh•eito "' \l.ID'" gl':•tincn.çií.o 'os respectivos OJnolumcnt.o~. 
extraot•,linê\t'ht de 20 '/• sobre a diaril, in- Art. lli. Os impostos de -~e!los, enlDlu-
clusi n: o.> de nomeac&o do dírector, cujo mentos (le lei pelas nomeações ou diJiercrwas
augmeato não _ pl'evaleeel'Ík pa.r11 os casos uc accrescimos de vencimeutos por exccuqão 
de •lispenoa uo JlOJ1to, l\bonos ([e údtas C llest(l. l'G[Dl'lllEI geral M Casa da MOe(la, '!']te
licenças. sout•o e TJ'ibtulal de CocltltS•sel'ão satisl'eii;os 

Art. 10. SerãD extensiYos excluüva.mentc na razão de metacle dos actua.es, coiJside
tw.s o<Jet•ai'iO.> c set•vontes, pl'opria.mente rando-se ptwa os eseriphu·:1I'ios de: secçã.o 

.. dito~.- •lo i]_uad1•o effectivo, ,[e nni_s de l:S ·como dílfeP:lllça du :wgmento . de veuoí
ànuos de serviço «OS protissionao.~~. exce- mentos. 
ptua.n_do-sc as . m~tras · categori~l'l ela. follm .~rt. 17. As posteriores reforma..s J.o Minis· 
cffectl n, os du•ottos do a1•t. 8::> ilo deCJ\Jtc teno. da llazenda.,enoel'Pando augrnonto get•a!-
n. 7 45, tle l ·2 de setembro 1le 18();). " nas cl<L:lscs dos esariptuml'ios, manterão na 

Art. 11, O:J jornaleiros opeNrio.,, <1-})rell- cln.s;e uo1 « primcü•os cscri'ptul·m·io~ tlo süc
dize>, ~erveaiés e out1•a.s categol'ias tb folha; ção e escrivães » o mesmo augmcntD Jll'O
effe'Ctíva terão direito ao abono das dia rias porcional nn. eJfeeti vidado.dessas ci1tegoQia.s. 
no· dia de fel'iltdo ua~imml, 1i~vtlarlo compa- AH. !8 . .\. presente reforma. tcr<L imme
reci.lo ao SCl'viço no dilt antecedente c no· dü1ta e:-:ecução un. ))ll.l'te de todas as tt'\bellll.S 
subsequento ao feriado. ue.pesfo<l! o sal'l'iços em ambas t\s repi\rti· 

Ai·t. 12. Os profissiOlliles contJ:<J.ctntlos çõc> do ~linbtorio da Fa.zerlda, indopcndcnto 
.])elo :Vlinistro da ·Fa.zenda. pet•ceiJel'ilo os vouc da l'cvisi\o l'Cgult!.illOilÜLl', a. brindo o Governo 
cimento' !lo seu. cO!ltt'iiCto 11eh1 thesourm'in. os crciHtog nccnssa,:r.ios p::t.ra esse fim. 
ger.\1 do ThesoUro. _ Art. Hl. Revoglw>-oo as d·ispo~içí3Js QlU 

Art. 13. N:L 1·evisã.o do regulamento da contrario. 
c ,\sa ([lt ·Moeda. pela. l'econstrttcQão gel'al, St\üJ. uM sessõo.~. G de nove:nbJ'o tle l005.-
gal'<miidos o ; LlJreitos a;rlqui-riilo> pelos em- Col"?:êa Dut?'a. 

:Reforma technica da Cas'!- da Moada 
pJ!.eg.:tdos de nctnuaçKo 'e operai'io:>, 'sert~ .de;
oovtih'i.Ua n acçã:o MlmiLüstrrt -ti-v a su.periur 
rl0 llh•ecnor, a. tLuxiliar do contador, · e ·no 
car.<o de tisc:ll dos ·se1!os o exercicio dessa ·Ex_PosrçXo Ql'E'ERECIDA A compssio Dll FI-
lisc:ihli:;~"'ç(Mo, ;}llrisdlccio~la~la. :pelo dit•ector ·e NA:-IÇ<~S lJA (!AMA1).A i>O,S , Dl::PÜ'fADOS PELO 
c·ontaddi•. . H[{. COltl~ÊJ.o\. DUI'l~A, DEPU'rA.DU ~'EDllRAL, 

Art. 14. O fabrico pelo início tl~ manuf<~..,- 1nr li 01~ NOYl~~IJJRo DI': 100_5 
, otura. tlc llo.ta.~ -do Tl1esouro ·ter:i exoouqão 

il1ll110clia.h, em dependGucia p1•opri~, tendo a. A' iHugtt•a,tlrt Commi~;;ão ,la Fim~uças da. 
su-prema liscalizaQão 'do. director- e- a s ülHis-. 'oama.ra ltOl\. IJ.eP.l\~ados : 
caHzação <lo :fisoa,lcdosss]Jos, · I~1icio-!~~ ~e!np:L"e lison,jeh•o, o Cllfpl'ogo de 

PaPagrapllo uil.ico. Além do pessoal exis- nessa. dedica.ç:_ão,de _oongrossi.stas e.m ttssum
tet_lt.·e; o dil'OCctor, poL··_ c_ouve_ uieucia_. desse_es_·-_· 1p.to J.e ·retll il~~p_o_rt<~.n_cí<J., _q_ nm·_ so -trat~. do 
peoi~l servico, poderá admittil· ,profissionaes. ·. ma.tcria· -(le iuteress.e ~Ql'a.l da.. Itopub~lca, 
na. folha. sü~plementar, ,qum• se,ja em um obJCCtlvo m~us- rcstl'Ioto •. 
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ANNAES DA CÂMARA .. 
:· :.:.: - . ~ .. ·-:··. -·· 

!íÓrém, valioio~e ctija acç.ão nã.o deva'ser re:.: 
· .ta:rdada.. : : ·-: · · · · 
· · Sem duvida ser<L-.do a.c,ra.do -da. ·. Cama.ra 
·ilos .Depirtados encarar 1lo

0 

voz uma das Ol'-. 
;ganiza@es . partidas de stta r.ropria. lnieia.

.. ·Lhra. antci·im·, prestando util concurso ao 
(;ovorno. 

E' ness:i..<S condições que, ~tpt'esGntamlo largo 
Jll'Ojccto, priri.dp1lmentc com amplo. dc.;on

. rvolvimonto pt•ofis;ional; contendo o intuito 
--dê indispcn,;avél c op-portum~ · r eorganização 
.toohn.!ca ua Ca.>:l. d i\ :\focda do ltio do Janeir·o, 
o S<~i.isfaço-mo Ol'fOt'ÓCOUdo á. COUSider;~çã.o da 

· .l'eSJ>:litavcl Com missão de Fillanç.a.s a: expo· 
csiça.o presente, encen·u.ndo no seu conjuncto 
-a ji.Istiflcaç1io do projeeto. · 

·F elizmente,pela confiança que a todos me
.rece, pelo saber c criterio com que sã.o jul
.ga.das i\S proposições d<~ C1tn<t.ra ness<1 la
·borios!1 commi~são, ho,jc fot••nada dos hon
rados Deputados Anizio de Abreu, Ignacio 
Tosta, !!:rico Coelho, David campista, Fra.n
·cieco VéiJ.l'll., Ga.lcoo Carvalhu.l, Victorino 
Monteiro, Paula Ramos, COmelio da Fon
seca, Urbano dos Santos c Fmnoísco Sá, o 

:cprojccto sentir-se-h<J. esperançoso da nobreza 
·do acolhimento e especw.lmont-) do a lcance 
·do Sl.la pcrfectibili\lade. 

·.O digno Ministro da Fa.?.oada. tel'<~ dcs.ow 
·modo· a int cir:\ collabor.tção do C:ong,·esso, 
acompanhando a. solicítuole de s~ l~x. em 
'prol desse c ;tabclooi:netltü, cujas necessi
-dade~ ·cónhootJ; imlo <tté o pt~triotico pro-

--i:.Tamma. de a.dcant~1· a. nosaa Ca.l>a. da Moella 
· sob1•c suas cong.cneros da Europa. . · · 

.. vejo-me,poi~, livrcmente iatol-'GSil!ldo num 
tentamen de l'il3ult::;dos pt•,n•oltosos. · 

· ·· Ai!sin1, todos o.~ esforcas oonvergen1 p:..i.·a. 
·que ess:~ rcpartiçlio liq uo con vouicnt~mentc 
•.dotada.. . . . 

Em 11ns U.n 1902 vimos o Ssna.U.o danuo tt 
Jll'ilneira. lUc<ll.tl~ de urguncià i começou !J. 
:tii•ai• a. rep:u·ttçrLo de seu estMo a.normall
_zado, ii.~zendo-a sa.llit• dos estreitos nwldcs t!.e 
11874. . . . 

Dil.hí se ot•ígiuou o t1·;~l):olho de 11!03, attcn-
. dendo o mais emergcn te. · 

EJ.a.lJora.da daniro dos recursos do proprio 
or çamento, essa rero1·m~~ inicial não podi;~ 
absolutamente :;c desenvolver sob o ponto llG 
vista de .verJ.adeil>a. rer •rma taciLnica. 
·· Foi poi· isso de IJromptO melhorado o sor

,·Ico do funccionalistuo de Fazendt~. 
Atrave$S:1Va-se ::.ind:1 a ph>sa de est:t.cio

namento do -prilteip.~t t~bt'ICO da C:\sa. da 
.Moed. ~ •. de modo que bem cogituu o lkve1•no 
rescrva.udo e;.~:\ obr:l parJ. a a.ctua.Jidade. 

: ·N,1 sessã.o finda subscrcírl com illustr•os 
Dcputu.dos a · idêa. · do autori"l' o _Poder i~i

"e:.:iltivo a pt~<>ticar a.· rererída. l'&!'orma. tc
.. cbnict~. 

1.\•;\ tralJ.'I.Ihosa. a. incumbimeia., ma.;; m~ito 
sympa.tbtca., como . proferiu a. . Ga::ela de ·No, 
ticias. · · 

Com perfeito conhecil~le;tto da úlioi~tint, 
.4. Tl·iiJuna·p Lib!icava: · 
~Ao Orçaniento da Fi~zmula foi :presente 

importante ementb, pnlos Dep1dad6s Amo~ 
t•ico do Albuquerque, NeL~on, Dutr·~• o HorGdia 
de M, con~!gnaullo ~· iniciatin de ~er eonce· 
!lida. ao Governo autori~açiiJ para realizar 11, 
reforma tecliníca desse grande C3tn.heleei
mcuto fa.iJl' il , medida. que o~ 11USSOS collega.;; 
da GaJe!ll de Noticias cla.~sillearam do muito 
sylil]J<tthica. o ni.uito convenieate . 

Com effeito,si para. attenderpl'incipalmente 
<~o "s ser l'iços do fuucciona.lismo ,[e Fazenda. em . 
varias secções, porquanto era muito insigni
ficante o · numero desses empregados .na lei 
de 1874, teve logal' em H/02 o principio de. 
reforma geral, n<,~d<~ ma.i,; justo c ut il que a 
Casa rla Moeda SOja de voz tt-<~.tada pol' com-
pleto. · . 

A BJUAllda,pois,encerra. va.liosaorga.niza.cãQ 
d~\ndo a. essa repa.rtiçiio a v~1·da.deil•a. cate
goria de primeira..ol'dem, na. actualid~1do, 8ob · 
a. direcçã.o principal dos Srs. Dr. ·Pedro Ltiiz, . 
R11yrnuudo L~go e Dr . Pinheiro de AndrMlc, · 
tlirecttw, cunta.•.ior e thGsourciro.»· · 

O J}ellsa.m:mto da emenda ueixot.l de set· 
tr;t.ta.do ; .tel'Í<L ~itlo lUiLís uma "Pt'e;Jcc tl.paçã·> 
cuiJodosa.,acha.udo-.~e o Gvvei'U J a. Íll'f\ÇOS COill 
onm•mes cnco.rgas dll. p 11blica adminí.stmção. 

D :sde e:ttlto o e~ tudo a.na.lytico c coml?'1ra~ ·· 
tivo, o exame do sel'viQOs c verba.s, o ObJeeti- . 
vo de 1lx11.çõos exactas :í.s catego1•ias o espii--: 
eíalmente o desejo do Merta.r nosso contin~ 
gente de U.ll:ülios, pl'Odullil~un a.s bt~'OS da. 
réforma profissional desse vustO estabeleCi- . 
meuto. quo tem á smL frente o iliustre en
genhch'O Dr. Pcdl'o Luiz Soa.res d iJ So ttza, 
nome estímu.vcl na. Co.mM':~ , onda fi :rurou 
.no:11 brilho nlL situação pas a't:t, 

Foi, as:;iJD, o Jll'llpll.l'O do projectl) digno do 
estudo elo 9<>ug1•esso. 

Lat.ulo compehmlt!'7"l ,ido att.eticiosa me11te .-. 
mereced, 1• de p;w l,icular exame d tL !wtu•a.da. 
C-ommissã.o de Fíol\llças ü o pu l'CCCt' do .pl'o- · 
vecto dlrector das Rendas Pu blic •~~- tlo The· 
souro Fedeml, Sr. Dr . Luild\,odol ph:o Co.va.l: . 
caüt i do Albuquer-que, autm•i(htde . de todo · 
pr .. , t ig-io, porque víuha lle importantíssima 
mís~ao na. me.; ma. QastJ, du. ll·filOc..lit., 

I!:' csst~ diL>ectol'ia.· qaa llsealiza . o cstn.bclo
(ltmentQ, e nos c:\S(lS e;;pccía.es a.gindo rlgol'tr 
same11te em s!lu:> trahaJbo~. 

8. gx. l't•írJttndo a pM·te capiia.t, inseriu em 
seu l'e!a.t-.n·lo : · . 
· cNinguom de boa fé se ~ujeítu. !lo ).>l'C<:l_t_tú'~ 
elcvadliS fianÇa.~~ com i•emunor-.~oção m;igui~:. 
Jlcante. · 
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sei~ do grando vant~gem que o rofcL•ido . A tudo qU<\lÜOfOl' mistci' :::.o seu cngl'U.UÜC-

· nmjo~to, coril as motlitieiL<,:.ões qna rlra. .pro-· ·cimAnt.ó compcn.sn,rn os extL•:J:Orcliua.i:ios htcl·os 
ponho, S:l convert:L em ··lei, qlt<tnto ante;,. do~. con•c;l :p~bli~os. - · 
)?<tl'~ que po>sa. o Governo l'egulM·iza,r tão A detst'lllulaçao cl:wa ne.>s;J. ordem ele ca.te
l.111);l0rta.ut(}.Serviço, evitantlo a r eproducção goria· (jleva.tla constitrw estudo particulu.r, 
dds J'<tc·tos a!ludidos. um" uas pPimeíra.s basc:s oJtorccid:~ ~~ cousi-

.W em bom do scrvi(lo publico q:w, inda- dm•a.ê:to(ia. ca.m:u>;t. 
pencleutomcnte de rel"torio, pe~.u 1lesdejà <t . Os _qnc se de:lic,,m a :tvali:w os c::~.ra.ctc
<J.ttencilo úe V • . Ex. pat·<> este tt.S-mnt;_:lto. Tistioos tle u.lt<t ; flllle.çüo' <ttlmini~tl'<üiva8, 

Coahcl):> o serviço lla._Cas:J. dlL :'\Ioerh corno par<~ condigna. l'Cj)t-csonü~Çio do$ car~os, 
das tlem:Lis ropl~l'tiçiios snhol'•limlda! 11, Di- t.enclo dfl tla,r prf)nunci:tnwuto solwe os rcs
rectorl(L ua.s R•:mhts, 0 ê ])Ol' isso c1ue a.pre- pccth·os excrclcios, dorcm : t s~tllUlt· a r~s
.~ento a, V, _F,x. o;t<\S pontlera.ÇUCS. ):)OflS(I.bilitlaclC tle li:"<tl' t.\C.; rt lll~~Ües 1!0 YCL'-. 

dadoit•o mcrito uc cada. 1umt. 
O projec-to a.lluditlo, <1. m e u ver, a ttcnd.eu O )H'ojcetü ll<' r ;; ;·Jrma. b:lulie;•. u iio so 

mllis ti. roducç.ão do pessoal du.s o!ficinas e separa. dca.;;;,r. uorma em vbi;i1 do que cxtn·cs.su. 
úos aprendizes, que constituirão os operario> a doutrina, quJ a, ucmarcll.\,:âo lixa das e:~ te~ 
•lo · flltur o, do que a.o de.~nvolvimento dos goria.s snpot•iorcs ·é el.cmcnto apreciavcl ; 
serviçm quCl a. C~L8a. 1!:1. ll·foeda deve desem- ver<ladoira dotaç:ão, (: mui divorw do pur" 
}Jenha.r dc;;dc já. e em br-eve tempo, f<L~endo- sentido do I0gisla.r eon1o toagmcuto de hono
;;~ cosso.r a.s oncommenda.s do n!orcs no rarios. 
extet•ior wclusive da.~ not:\8 <lo 1'h<lsom•o, Directm•, c:mb.clor e t.hc.~ouecit·u sã.o os 
n.policcs: etc. , etc., pois- não é possível se cargos de .runc:;C'O.~ supcl'lorcs d<~ Cu.s<~ th•, 
a.<Irotttir qno um esta.uelecimento desta or- Moeda. 
rlem não cor·responda a.o fim prcsc1•ipto na Observou-se 11ue a r;.:form<~ ([e 1903 ni'Lo 
Constituição FederaL~ podia. dar desde .logo <t e~ses cargos a dc1•id<L 

· .. Justo intento do pl'csl;ituo.so funccionario, catcgol'in. ' 
pt•etcndeudo logo uma l'ofol'm(L 1'adical. i\Iunldo llo eompetc1wia. t.cclmica., illus-

Dcmonstm qllc nessa. Tepi1rtição n.r·tistica. traçfw, 11 fiit•,J. do cliH'ic!.«. nwito ;nq)eríor o 
stta completa. reorga.niza.çã.o obedeceria a ~ <ll'I;O . rledil•octor. . · 
·um plano de reformas gr::Lda.tiva.s, ligada.s Dltl'crente das rlircctoria"' tlo~ grandes ox-
op.t1~e si. . . pcdicntes Mlmini:;tra.tivu.>, l:'lLti~lbitos ua (~aL·· 

Em t'aVOI' de.~::~a. orientação a.hi cmM. o IUil. o r-ellcxüo do sordc;u extcmu, u tliructor 
g~il.nde serviço do Min.isterio da. Fa.zenlla, da Casa, ti" Monda, obt'i;mdo u. npct•Jbic,:on.r, 

. coir;egiündo o a.ugmento superficial uo e>~ta· crear so~•mdo o progrüdimellto; tr)lll a.~sis
belccimonto, a.pós ter dado ~cu director tenci1\ o!l'oiltiva no cst;~Lo\ecimcnto . 
occltpaçio va.nta.josa. ás pequenas zonas do Si o ctu•go sohc do ca.túgot·it~. o oxorcicio 
te1•1ocno, segu indo com -tenacidade a. idl!a úo pl'Ovcct,o do f[Hmn o pt'f!nncllo tot•n:t-o mu.ls 
fa.zer voltar saneado o i\ntlgo ja.rdlrn ceu- s upcrlot• ; o pt•cstigio de l'M:t.os o mcuitlal! re-
trai, realiza.UO . Jlect.cm Cll! OOl~ a cltnÍrJÍSh'aA,cJ.o . . 

certamente ao che,nar a. osto molllot•a- Jo:' ,jlt~tumcntc como Jwocnilu o pt·ojcoto. 
mento novas de11eodmcias serft.O exigidu.s, Sl compatlsat•nw.• a actnaliútWI!, úotu.m-su 
s:eránÚtior o olesenvolvhnento tech11ico. nc!!So gt·ando euiflcio. em c:1cL'\ ponto, a. adi-

Eis 1K>l'QUC um laudo compete[lte firma 0 vidtJ.tlc, o 1:\bol' vnt•J.u.<lciru tlc;;,~n C:J.l'IP. cx
uirclto do projecto, O qual C!l.ilÍl'ÍU. · Cffi prcssando hahilitil.~.ÕCS. 
:J.bilurdo $i ·por sua ve~ tivesse, deixa.mlo de A coovlvcnci<t de l'epal'tição é a.tú ueter-
ponclera.r; p1;0p0,,to simples monto cat<!goria mina1l a. em regulamento, tlesigm~ndu-lho mo
superior p!l.ra. a casa <fu Moeda sem .(lnCaL·at• 1•ada no cstn.bolGcimonto, par;\ m::~.iol' zelo n 
:1 Directoria. das Rendas, <}ttc a. fiscal!~ a. flscali'l,<WM · 

Fica. provado C[HC :1 t11rcf<t de um CM'go 
· Importit, :pori.at;t~. em b~a regra a forma llessa oedcm não o? limi!:ada. _ · 

por que ;1 Jll'O?<JSLçao se es10eudc (1,() Tllesouro · Atllrma.-o pel'(eitameute o illnstro Minis
e Tribunu.l de Contas. tt•o da Ft\~cnchL no seu <Luspiciosoprogramnm 

Ainua mais, gal.'a.ntc nn. proxima. roorgo.- wL clt•culac;fio mcttLilica .. 
nizaçã.o do Tltcsouro, ist~ ~. nosaugmcntos, A l'unCI}liO do cont<Ldot' m•::t roc1a.mada. na 
a conscr mçã.o 1le ca.tegol'i<4S que o projecto Co.sa da Moccla., onde o rlírcctor niio tinha 
ostatu<J, como dír<litos a.dq uirídos. s11 bstltuto e:<pt•o;,.-;o. · 

Cai'{J~S superio1·es-E' uma. ta.co · distineta. 
do projecto, t<·ata.nuo-so de uma. repa.rtlç.ão 
cspcaiu.l, com onol•mes l'esponsa.bilida.des, 
productora. do av~ltadislimu. rcnt!a; · · 

V oi. Vll 

Partiu da. C;Lmara. no cita.rlo p1•o,jecto elo 
1903 · essa. cre:1(;ão, p;.u•&e quo lugi'Oil con
SJguh• o plu.no adea.ntu.tiu e de~C!nvohiilo do 
Sr. dit'ectol' d:Ls Rendas Public:~~. dcliueando 
a1é o opel-al'io, :~ti! o ser-;onte. 

til 
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JúiltO. é moncionar· o fuli~ acerto do cio
VCl'JlO immguraulli> · es.~ll <:<\l'«o com inn .õo:s
iuo.is disf;incto~ · empregados "rio Thesoucv, ·O 
critedoso ddadlio 'RavmiindQ Lago. 
. h'l!ti~ nesse e;.:nr·ciciÕ d~ ·~lt.a. c;(ttJg&ri<• a 
dit·eqQli.o tio mo.-imcuto gemi da gr•1nde cou-

. 1;al~ll~í\(lde, :,cus var-üwei~ 1.rah(Lihos, 011trc 
OHJW>Gs ~Ls rolhas díJ pa.gamcntos de OJlOl'[L
r:io~ • . ~em ret<tJ•daçõP.s pre,jurliciaes. 

Indi.>Cttt tv.olmente lt thct;Um·•~rit\ da. ca.sa. 
da ~1or.du. é ehcia de lttboJ· r. J'esuonsabilí-
(\ad cs. · ·. . · • ·. 

CM·.g,> s upcriül', em!Jct·IL Jlão 1aç•L parte 
~Ldministratív:t de, guvcrno (}a. Casa, a thc
souraria é de or:Jem elevrtd:t ; sua. categür la 
oru 1U03, üo mc~mo modo, 1.i,i o inicio pa.ra 
uma. ~X<\Çi:to , como ~ó v:er-illea. 110 projc~to. 
V;\e . em [Lllgmontn su;:, l'cspo.ns;~.1)i1iüado, 
· ·~ia Yalio.,o, fiallíi''· U.c 50:001J:i~, encontr~:-sc 

"' C<H';;'<.• 1i< .. l:on:~:.;i.o flmc0i0nado Ln·. P.inheiru 
de Altilt•ade, rocebentlo-a mais para ser u til 
~~ ·adrninisti·a{:ão p ttlJ!lca. 

A hotwrahili(bdc desse cxerdcio teve in
cspcranlcmt e occ:.\sl!tc do fictu• p rovada . 
~a mautü\ do assa.lt.o audacioso · à Cu.sa. da 

Ã'lveda, <~lém do ·M1nísteo Ja ~'azenda., r ecebeu 
· ~~ ]>re.~ença. tlo dil'ector in t erino das Rendas, 

::>1·. Dt•. CU.r cioso tle Meue;r.es c dos cstim:weis 
u nccionarlos do Tltesom'o Benedicto Hyppüli
to, R<nll Pragamt, Lucas Monteiro, dos qua.cs 
o pe.ssu;d laborioso da Ca.SiL <ht Moeda gLJar
!lara. a·Jenlllrança de g-entil tratn. 

Vin~se em r-esulta.d.o ímmediato ;:• exacti
di'io de t odi\ contahilida1le;· a rigoros<\ ex
<~(;tiUão da. thesour·iu·üL, •i<W conta como es
cr iv i1o l'uncciomu·io d.e .45 anr.os de trabo.~lho, 

~, o Sr . CSCl'i:ptamrí() ;Jcrourm>i C•lrtleiro, com' 
b.."'.iit<.t i\WS Sél'Yiço,; prc>.:;t tLd OS. . ,. 

. P •)l'(jtk nesta exposi!:ã.o cloi.ü;;r d e cit.:ol' o 
Ju rtcclrJIL<llismo plt)Jlico ?-

E' tltlH\ homenagem (LO$ ![lHl tl·lbb<~lltu.m . 
· SI no;; referi llLIJS ·nuJ.is ti. Pl'O:Pl'iu tltosCiu

l'i~L·itt, ~i <J.. proposi•;:ií.o iildica :p;tru. o c~cl'ivão 
umn chissn G '':\togorh• col'l'espoudoato, 
convem I·c rerir-so quo <t jmpl'on~a nc;;~1 ul
tima. iuspccçiio d tl C>~><l t dn ~!oedu. 1mt(mtcmt 
o 'pe;;o dos Ya.loro~ com que lida csstt mesma. 
thcsour:l.l'ia. · 

l'er·tcnoo <i. ~Yot"icia ; 
«0:> trabalhos· da. comntis.>ão do TMsouro 

- A commissã.o de t'unccionados uo Thesouro 
NacionM, .nomea.dtt pelo Sr. Ministro du.l<'(l.
:Gendit para e:.:ú.minat' Os valores a car go do 

.. Sr . t hcwu .,eiro dt\ Ct~~·~ da. 1v1oeda, tem eon
tinuado os seust1·aballto.l, !nlnterruptamento, 
'!)OltCO !'altttrido U<'l'<t COllcll1il-os. 

P.;~r <ll tes Ycriflct\-se o segu1ute : 
Moeda met:~llica .. em caixa- No dia do 

roubo d:. ca.sa; da Moed<\ o St· • . thcsoureiro 
t inha. <ltn seu po{lei- ; em ouro, l fj:99i$04G; 

· em p!•:~ot:. : 1 16:98?'~87 ; om nicJ~el (n~vo 

ct:niho) · 24:8~0 ; ii~1 bronze : 48:706$5Ú, 
seullo o total 25.0Ei3:.t4ô$147. · · 

Depoi;; do balanç.o procc>.llido no d.ia . da. · 
descoberta. do roubo, voriflcou-se, como j•.í 
dts.~cmos, apona . .<1 ·~ f"ltadei:600$ em níckei, 
novot:vpo. · · 

Villore.~ .em sellos .-A com missão concluiu 
hontom, 11 tarile, o balanço <los seUos do con
sumo, coneio, carLa.zG:> · e vlúlws cstrttn
geiros, ·v-ol'ificando a cxi.~encia : 

G'intn cstl'angoira.......... 3 .735:766$290 
Cinta nacional.-.......... 2.5:~5 : 964.Í6W 
Sellos e·-tr-a.ngeiros. . . ... . . 28.222:098$5i0 
Sello.~ ll t\Ciuna.es . . . . . • • . . . . 22. 1 (~8 : 57~~25 
Fórl~tt las do ÇOrreio ...... 38: 199$7'10 
Sello~ do Co t•rmo . • • . • • . . . . . (:i(}8: 723~000 
Ciutas ~e vinho........... 302:3:-<:ô$000 
Sello> J):l.l'<t cartaz e.,:....... 227:205$000 
Cintas d.o irnposto de fumo. 4!8:730$1::.0 

SeL!tlo o /,o ~<~l gt:ral.. . . 58.282:592$425 

. Sello adhe.;ivo que existia em c<lixa., im· 
portou en1 12.060 ~ 1 O&,.o!:SW, sendo t·ou llada. t\ 
q m\ntia de 1 . 490:596$400. » 

1'odo.s estes lla.do~ com:proya.m esse es
pinhoso exercício. 

l\'ão se pode11i. u.cceutual' que 600~ :;ej ,\m 
Ul11<4 llxaç:to .<lc vencüueu~s .nesse ca.i•go. 

A propr;sição, pois, nii.o deve ser tida Jo in
tento de u.ugrnent<n' honora.rios, mas sim 
taxal-os por ordem de c..1.tegoria ; ó \um• 
eoncluaio positiva da. t·corgaair.o.Qti.o, ligada 
<w interos.~c · 1l0 ~crvi~~-

Tues ~ão. pol' conseguinte, tts ruucçõo.s su
poL•iores dos cil.rgos du ·di!'Octor, contador c 
t llesom'Ciro, p;·esoutomonte crosccnllo de im- · 
portuncilt pelo m lm· po.;soal do e<LdtL um 1l03 
cxccutm•es. , .. 

Segt\Oil'l-80 us CJ.I.l'gll.l 1!0 l" CSCt•lptut'al'iO 
p:Ll'aos. r;<~so;; d tt su b~tituir;ii.o) do . contadOl', 
hlloveuclo eBs:\ oc~ul'l'OllcÜ\ ui:> :prostimoao es" 
cri.pturnrio f:lmloãu up La.uet•(h .• 

O pro,j ecto como ptn•a o escl'ivlio, a.ssl3 nt ; ~ 
tL cltJ.&;ificacã.o dll·ccta. do substituto •lo con-
tatlor o l'Ospoctiva, .. ca.tegori:J.. . 

Croaçã.o do director, o ca.1•go <lc fiscal .. de 
b:üa.nqas o do scllo, l'Cêa.llido no antigo fiel 
o~car du. Motta., propOl'Cionou a. gerencía de 
uruu. 11ova secçiio de tr<~bil.l lws, que é o ceil-
tro do ftscalizaÇio llO fabr ico. · 
· lnvcstí~a.ndo o periodiHh~ tantos· <Lnnos n<L 

e:•cas~ez ue empregados de Fazenda., formou 
a. Oasa.do, 11'[oed<~o um numeraria do ·auxiliareô, 
na Central: Tibu1•cio, Artllur Br·aga. e óutros,. 
na. tllesouraria Lobo, ainila a.pl'oveita~·el essa. 
pratica. de lon."os a.nnos. 

Racilute!llente tave inicio a. r ecJmponsa a 
estes na proposta. de Tiburcio Reis Ott'>il.lho· 
para ujuaante lia. fuudiçii.ó e nomea.do :pelo 
Sr. Ministro da. Fazenda. 
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0 e<1.rg() de ttjÚd<tnk D<\ xilogm phin. (: cou- . .Ikt..1, diase1·tação yern pl'OVàl:' q ue oos esta.
dição indisponsavel ~\ um<~ olficiru~ ·ao eKtra- belecimcntus e.~pcciaes P.Jluca-se e !ürnu -.;e o 
orllimwio movimento e respons."'. IJiliclaHes. p e,;soal : . 

A :fal.t (l, dessas orga.uixacêi.;;; t rar ia. uma de- Repu.r Uc)io ele 1." ordem, tem igu~l meu te 
ficicn\:ü~. A espccía.Jührle ·.tl~\ rr.p!tl'tiçào não um almo:; :J.r iti}do importante: íhncç:í.o ox-
pi3rmitr.e confrontos. ercltla pe lo c~<.:rupuloso Sl' . ~·l•telmdo YütrlrHI. 

l'!mbo t·a. <1Ii11ptcm;.r, ?:a.c,ionttl seji1· ta moem A vr1sttt 1wrm iio o!liHcloe~tà tLtrcctL <I lln1a 
de R0 1·vic~os ospechie!, não po<lorá, colno jul- port:w i:r do sl\1·i<\ re~pn.as;Lbílida.Lle, ti C(u g o 
gam al g nns, S(~rvir· · r!'' molcl13 ü Ga.~n. rla L!o runccion:1l'io Lnli" Ha.t·bosa e seu~ t\ rlx.i-
Moer11,. nem vic:c-v er·sit. li•u·e~. · · 

A lnirn·en.3a .no. ;;eu todo ú um csta.lJelcci- Agmd~t·:l•).s a. m<:nç!ío rc;;peitõ\ vel elo fu oc-
mento de a.I·tcs gt·aphi~tS, en,ios sm·v-ic;:.os se cton:\l ismc• ac.:t,nal. 
lig-.1m . A propo::;ic<7•.o nã.o ·Jollii~ doixa,r· <lu :<e t· t~m-

.Seu d il·e<:tor, de Hvi·e e;;colh ; ~ do Uo;vm·n o. plia.d!\ ao Tl~t·:Nru·o e Tt•ibutlal do Coukrs nos 
p odc1'ti. pc1·tenc01' a. qualr[uel'<:la.,;.su; di ~·er,;o ,, c<trgus re:;J,t.i v •• ~. 
tecm e xe rcido ea.;;e ca.rg•); um virl,ndu de;'s" Seria reot·).(;;, tt í:t.:l •.<i;) •:oJJ.nt toüo~ o< l"JL·ín
regra. v 01t1 ~~ crea.cão · elo r:hcl'e ou immector cipios \:O rt~O!' I"; Ir • ~ j)<Lr te (i;;üali'l.<M.lOl't\ e rn 
tochnico c seu.i <~uxíliarc~ . - Ctttegorht. b lbt·io1' 1i. jtn·imli ceiumt<l;L 

No, Mood:t, illteir•ttmcnte " ÍJ.Ivnr·.;;u, o <li- A mcclitl< .~ , 'l lt~Ln i.J ;vJ~ 1•· eocriptttl'<~.rios 
rector é mn tt:cl:mi.cu n<L c!lgeo.hM'hl pot exi- escrivãe~ . de secçües, segue u rut1 crea.
gencil\ regtdamcntar; ilfí.c) diil'Grontoo a.s dna; ~,,;10 no''<L, atl:1pt.avcl c ueeessarht <to sel'V ic;o, 
direct 01·ia.s. scrn ha ver angmcnto no namoro tlns mes-

As omcinas autoúom;~s e itulepon<lentes ; mos cscriptrn ·a r ios . 
s uas <:ltetl<\8, .;ob u. supren m llirecçiío gm·a l A cla~sific;tciio é uma justiç:t e uma coa-
do director · venioncia tlo !S~l' Vi(lO. 

Competente em sea exercício, que se vê Na. casa. tb :Moeda, .onde se opera~ reor -
não sel· de rnm; ad ministruçã.o ccm mu rn , o !!ILniz1.1çii•J, se d;i a cla .. -;sitica ção muncr lca 
direct ol' da G:r.sa. da Mocrht é o le!!í t i mo chefe d.essa c lasse . 
tecllllico dt~s otlicinas; .>ern tei; p roten did.o o pro,joct" n5,!l tim 1Hrcl.to~ adqui t··itlos. 
prov<:tr· de nuvo a <Lc,:âo su))criOl', u l'C:>puu-
s a.vol investidm•;t do diroctor, <~.ind;.t, c\([ ui es.'ias EmJ>;·er;wlos k c1micos. - Ak;rn dn ]lOrlto d.c 
condições l'CS<\lta.m porí'eiti.tmcnte . yjsttL dü ·fi:mt:ãu, occm•re tlll l~ o l'!'ojoct11 l'0-

0 projeoto pruetu•a seguir o methotlo p;\L' <L pm·;, :.\ Llcun 01• rJ;l t:JO:J;deíx;nrdo pt\l'tt ~CJ·iocio 
~t contabiliua(lc rle cou:,;igm•{,<:ies Hv Thesom·o, .,Jogt,crior 0 mol!rtH·;~:ncnto d.c ttonorat·io1; ües-
l)Ol' is.~ sopa.r•a. 11 verb;r. dos ernpl'f:lg;\dos te- sos emp1·c~;.r,clo~ . . 
chnicos nom ea.tlos pelo (loverJtO, da .. ~ v er bas c;;;sa. cla.~:;e cuncorren com ,·:wi:\s rc.n·bas 
dos St\la.rios do pessoa l op:Jl~trio . pará. ;L 1·otin·n r:t , n~~ cx~ incç.'i.<r dfl luga.t'll<, 

J~o desta.quc vinha do r ogul<Ltuenio de Na cntcgor h sa pet•iot· cst.ão w; chnfo!!', no-
187·1, qut\lld<J , em 1805, 1\0 Scml.d.o, u projecto m euclos pot· ciiJL'!'t!to, h<Lvcrrdl• :r. li.t ll ~l~ 1>•~ra 
de inicia ti vu. rio Sr. Seniul.c~1· Leite Oltic ica <\S ollicin:t~ 1[1, llLln·it:o 11o me \al . 
toYo uo reunil-a.s. " 

E' rrue asso tmb:dlw ob~l;l J ·va v<~. pontos 0 Fu r<cçüc.; d.:1 emTn.<pun•li!llci:r. c:u111 1.1 llil'C-
facto.~ d.ivol'so~. t.l'at;~,los 0111 Ulll totlo. c:tor · · 

Es~e ra.mo 1lo. congrci~o NaciOll<ll lt\~ :.1 O Pl'U.iiW.k> 1;!'il!l.li.<•. ao~ H:tt ]n·egarlos l<:dl!l i· 
justíçr:~ ú c mclJJorar os venci rno) rtt.o~ uo.s !llll- cn~ <b llx:\,·ii.o 1lc ~eu~ n :nctm on tos !l ou mero 
)ll'egauos tor::hnico.; ui:io contomlJbr~of.t 1108 elo pc,:soa.l , tl•l •tU:! I ~SfJ cortt<un a n&ig-rJ.s Mti.-;1;,.r.s 
a ugmcntos do pClSSoalll<L 1U1·ectol'i:~ . ·· . · uacio!laos, como o clw!ü ti:.~ gt•<wur<~l~ran-

n esolveu cre;n· 0 quadro upora l'io ·erre- cisco Camcir o, omel'itu gl'ctva.c:lol', Hil11.riã.o 
etivo, pru:·t~ a. g:uoantia do opel·a.t•iado e prÜI- Tcixcdra, ootr:wcl ueseuhist.. . ~· 
cip<! lmente sobre o gtLsto discr icion:\r io do A cla~sifica.ç:io do dcwnhL~ü~ (~ i ndispcn&i.-
vorba ougloba.d~·~ ; vul e ceonomie;L, J?<~lu ampr·ego oxdu~i vo a 

Po.;to em execução, nos :muos seguintes qnc so dotlic;w<i. ne;;~So !n ist ot·. o qu a .niio se 
não foi p l'atic:l.cla. :1 consignar;l\o propria de tlaria ten<lo ta.rn bem f uocÇii!1s dil'igo1lt•JS. I" i
eadlt P'~~Jso••l. ft1zeudo-o no emt,;mt.o o The- g tn'l' entl-c u l)Oí~~oa.l o1ogU.l' do «ôttb- chcle do 
l:loUl'O pu.ra o mcc<mtsmo elo.~ tr:•balhos. lu.botatotio chinüco>>, scn1 da.r a o~se lle::~o.r-

tmnento cio se1·viços c<Ltogol'iU. suporiOl' á s 
Officinas - Pitrtc c::IDital tb !'l)lorma te- cle!llais o!flclnas . 

r;hnicu. . - A proposi'll'i<> 1'<1'- eompetir-lltc a dilucçào 
· O tlstndo compamtívo euth: Ol'Çt~mmltos, dos estudos ti H!oricos !los p1•a.ticantcs ~uj a 
~ C<?llf!·ontos do s~t·viços1 <lil .dis:posiçõcs _de cla.sse é resti tuid<t ao quach'O. 
1hrmtos c gamnt1as·, illc~m 4lC taformt\Çues A classi liet\ c;.ü.o do grava.dor ~>ilogro.plto tom 
pra tlct~s , t udo cooperou p (l.r t\ o I·osulta.c.lo a.vaui agem desse t1·a.ba.lho ar ti.>tit;o. 
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foli~ de pe;:;n;it~s::.. o. rg:~aiz.;,.<w •. s~l:nnetti.~ar o qJ·.oject.otlc 1905 o.~ t:l<l.-:; •. ific:t mt revisão 
:::~o .J!Ilg<tmeu.ta lli1 ülustl'e lOlllllllssao do l'J- do , ~JO.~J:o~. . . , , . , 
mul<:·:cs. !•, dtrJg-H1:t palo ehefe b·n·~~to Costa, tenrw 

.... ~ rei~nl:n:,, n?i,\J conit~nl oxc:~1s..-;os, limitadas antigos ]_Jro1l.~sÍO!.liJ..Cs • 
. ';{LO as cre::t(·Ucs tcchnlet!~s, nflo a.prescnta a.u
gnloa t.u ;Jtl ::;a .. L~rlos ~:ts cLts~ .. H-:s Lle operar i?.; 
e scr·v0nt~.~ : l)!}ü.v:tt~enn~ ]J');.s, o car<~..etcrl:s-
i:! e J de J"e:;l~J;~tJni:t:.:.·:;.ã.ü i:Ii..li:;pensa\·eL . 

As oúk.iJltt;:.t lia Cr:.sa t}.v, ;.rocda .. se denonu-

;.~,N~ i~;~~~~~;;t~~~~~~:;~~~'2l::\~~i~t~\f.~~~;:;;:iFí:t~ 
As p:•irnei ~·;J,''· pé\rl.eneoul ao ]·t:çal<J.m_c~to 

•le 187~1, <t nHim:t !'oi Cl'Jatla na <J.U ilUillS
t.ra(,'<io do ox-Jircct:;r Dr . .Ennos do Souza. 

.A. esta.~ ol1ic•.inas o or:;·.~ },irJQJJto faz seguir 
a secç,ão clw.mad .. de l'Cpctl'<ls. 

A -presontc C)(posioão deve se l'efel'il' a. 
es.::as offlcin:ts snpu.t'.:t•3a.m0.il!P., ta.nt.o 11uanto 
pos:::i vcl com os dctdos colhidos. 

Labo;·atm·io chimico-Dos<le a fnmla()ii.o do 
csta.belecinWlli.O, o ütboratol'io foi ~empr•l 
considerado, não ~ú pot ~cr consti tu ido por 
:pcssot1l de cspeciaii(lado 8cicatifica, como 
tamlJem :pol'!lnc o ehofo dr.ss:L 1!-CIJCntlcncja 
de tra.h<t.lho, formando um:1 cspecte de secçao 
d:~ <liroct.;ri:l., Gl'<L o suh>titnto do director 
inter ina.men te!. 

Sen funcr;iona.lismo p:u•tia ua. a,l)l'eudiza
r:om e chcrr(~V~L J1nr c~tudos \~tl! iis calcgo
ria.H SU})ül'~res ; . \~~istia~ J_)ül·~l. esse liJn a 
class:J llos Jll'J,tic~Lntcs. 

A iniclatiYa dr~ lDU.'!, .';nppl'ln:intlo log,trcs, 
J'ctiron c~~c pc(ptcno })C>.<:;J<d do •tn:.~dr·o •. dci
:.mndo-o eomo supplemom;:.u•, " exwlgLIE'-:se 
·r;elu.s VU""''· 
~ O <J.ctu(;.l projcet1J l'{).~t;tml o~ pratic;thte~. 
oxi;;iad.o o ustndo t!teol'ieo, no mesmo cunsi
•"'nn.uo [lo cm'!?.'O 'lo .~n1J-clw rc. 
"' lXJ.hi SC VCl'i!iCit j;t O intel'~~W desta. }WO· 
msícKo 5oln·c o ~m·vi~'o publico, nu. üOIJsti
tuiçio do pessmtlllal.lilit:.tJ.o, n;J. tlístrilwiç.iío 
o scns direito~. 

O l<1lll'lr:.ttorio •} dirigiclo polo cllcfo P;ttlm\ 
~le Cas~~ro,. 

Fund·içllo-lm))Ol'tant:J ci!lcinn. cuidadosn.
mcn·~e tratad(l. volt\ dii·cotu~· i:>, 

E' 'onhccili<L a conclusio de su:ts obra.~. <1 
l'onovaÇLo 1lc seus apparelhos. 
. Os 11roprios kansc1lntc~ n.wociam su:1 alta 
'chn.msn(), lcvtmtada. d'l mollo (llle se pl'C!l(}e 
o. tottos os fornos. 

Na. f<J.CC do sobrado foi <lh:po~ta. uma vis
to:;:.\ Dla.ca.,o)rü~nemot•:tndo e&sa constt·ucçã.o, 
na q ua.l tJ•aballw.mm muít<J~ oporu.rlos da 
Gns(\ J\Iocdll.. 

E in 1 \l02n!io Joi uot<•.rl<t com sons upcr:wios 
~Sl)i:CÍUO~. 

Lt.!-iniHa~:l/o c c ~ ~n.lu.: .. r;~m-E.;.;:-;_::t gr·~~nUe ofil
cina,, sitnad~ ~;a pa.1•to ecrrh·a.l tlo nüiftoio~ 
conl'J dtstü}CÇ~lo, cst:i. ;~~·r.r1;--;Jrnenf.t~ Ülteb::_L: 
mude mulh m·:..J,t. 

Eneont:eada ::·r!nlcin.. tlo jn·!,(~fLina. ~ i ·;ll-il'f''
ta vc is, pUttÜ-:ic tÚ~~er, ff)_i . ...:nn~;au~~ n~cL::~.::'Jit.;;~
monte. 

Na.qtlolios lo~i1 r;.~:~ e2gur!l'·2~n-~c a.n~xtrelhc-~: 
lllOUCL'IliJS, VÍHUO~ d:L ]•;arop·.~. - .. 

Vasta, limpa., tntnspir..n•lo a. vili<t no pt·o 
prio lu.bot·, qu~cJlÚO apreci~~<ltL l}Clos PI'O:Üntos 
vislt;mtcs, verflo <thi ao;;:igrw.lado o nome du 
<Letivo Dr. Pedro Lniz. 

Por uma :.HWJyse dos pa.s~1.1dos orçamentos 
se verifiN1.rn diversos córtcs rcil.uzíntlo seu 
pessmd, fic;tnrlo com prrrfiss[onaes eertamen
te in:::ufficicnte~ pi.!r<~ o fitbriço em larg;.; 
cscal<L 

Ü l)l'~jecto pt•:t1;[C(bl1lCHt~ I'CVCl'Í.C ~CU JIU· 
mcr;tl'io ao anterior e dlspi'íu os o-pettn·ios 
cspo~iac~. sendo um ::v.t:dJi[!,r. 

:\. aatiga org-D.tlização ma.r·cava n1n chefe 
c 1lous ajud;1ntes; ultimamente c,tus fbranl 
l'CJ.uzidos a. um, 
. Bastar h recol'(l~Lr oo pcl'iodos de todo o tr;.~.
b:J.!ho d:J. ollicina, cnnlntndtl niekcl, pmt a e 
~1m·o, t1e11aixo uu súl'ia mo;·imcnt:t ~:fio, :xLl''~ 
Jllõtilico.r a mú'l:j dt\ l)dmitivt~ 1lisnoslr·à0 . 
· Tinham iyu::.lmcat.G as o•ttr•:ts· <;IÜd!Jil~ 
•lo1rs <.\j 1Hli1ntt1j; j ;i o l•:;;isl;tdtH' enn,;irkl'a.v;L 
" c:.sa (1:1 .Mocdlt UliEt l'<!]J:wti~;fí.J •lopcmlcnte 
d:L lllrliOl' Jlsoa.lí>la<,i\:0 (l ~Ci.ll. 

A Iam iJlaçfLo ê d li•i;.ridtL p.:to cltcfc ~: :u:qYLiu 
Guim;;riíes, tcnd1J :J!I :tnno~ du tJ:;tiJ;L!hu. 

Coilt<t operario:; do longo ~Cl'Vl~:o, com•> 
Pedl'l>C:tmillu, com :.:9 :l,llllOS dr: c:•.sa; lll'O· 
Hs.~ion;~c~ tNqnoj;:,do; n" cunlt<l;<l\111. ~~omo 
Bol'."C~ de ll.l'<~H,jo; na Litol:t, :\apoluitu l':tlllo, 
P. out1•os tr;!.luili<l.<.lot•os idoJittn.,,~,~o" coJH 
nxtr:1ordinari~ <lt:tlic:tçi\.o :'~ su:t m;teli in: ~ •• 
cornu .ruão HoS<l~; :i.IJCw.t· tl11 itl;ul\J mu.im·, 
Firmino Villcl;:.,lrm <..!)Cl'ILJ'io jn•op.n·:•.du. 

Sabe-'•equc upt:ssoétl da Cu.~:.o 1!<~ Mur!d~t nog 
ui ti mos temDo~,;;cmm:1u uli > t;t:n·;u•,tt'<Lu;~lilim 
lbl·tcrnc!'J:e iJ;ts obl'<<S o mclllommcnt.o;; dn
vi!los a.o d Í1'e~ÜJr, dnd;a,eu.nilu-sc rn ui tos r:.mw 
o oprn>i1l'io Olcgario, pm·tcncnm.c J. fmJ
•liçiio. 

Todo,~ ü~.·,es e:·Lsos trazom valor, porque o 
merecimento de um pesso<Ll unvu pe~;u· 
pttra o fim de uma. refonnn.. 

Mach.inas - Qmw to mn.ior for o Jcscn vol
vimcnto da rep~~ortição, sua.s nov;1~ depo;J
dencitt$ :ll'tisticas, tanto m~Liot· sCl'à o :;er
Yi\;o tia otncim>. 
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O projecto, revendo o quadro, classificou 
O.i operarias especiae~ 1 tendo em vista tam
bem a habilitação no desenho mecanico. 

Discriminou o pesson.l annexo, fa.zendo 
parte do mesmo quatlro. 

A officiln é dirigida p::~lo chefe Ponciano 
de Carvalho, tendo antigos operarias, que 
v-ieram desde a aprendizagem. 

Gravura-A officina de gravura, de menor 
l)esso"l. tom a importancia do seu serviço 
artístico. 

O projecto na revisão do quadro cln.ssi
fi.ca o operarlo especialista do engenho de 
medn.lhas. 

O director da Moeda, interessado pela 
arte, adquiriu mais um destes machinismos, 
montando-o lDrfeitamente, facilitando a 
urgencia desses trabalhos. 

Dirige a officina com seus gravadores o 
l1àbeis op3rarios o antigo artist<L nacional 
chefe Fmncisco Carneiro. 

Estampc.ria-Estn. officina, onde são est<Lm
})allos os altos valore>, tom muita respJnsa
bilidade. 

O projecto expre.ssa Ó op;;rario especia
lista. 

Conta a estamparia antigos profiEsionaes. 
E' dirigida com o maior zelo pelo chefe 

Amor i co Fontes. 

Xilographia- Havendo o Governo transfe
rido da Imprensa Nacion<tl todo o tml)alho 
da impressão de sellos elos impostos do con
sumo, subiu de importancia o responsabili
dade esta grande officina. 

Seu pe>soal é applicado nos variaveis ser
v-iços. Vê-se que a directoria a tem esten
dido, a pparelhando-a c:mvenientemente. 

O projecto bem observa a responsabilidade 
administrativa, consignando o ajudante, elas 
sifie<tndo em seguida o gravador-xilographo 

Dispondo de oper<trios especiaes, o Sr. Mi 
nistro da Fazenda doutou-a com outro espe 
cialista. 

:E' dirigida pelo chefÓ Hilarião Teixeira, 
contn.nd•J opcrarios habilitados. 

Reparos- O projeeto, em vista dos tra
balhos feitos na casa, deixou a antigtl. designa
ção e passou a- Construcção, reparos, etc. 

Conserva a respectiva verba, poré mos
tatue na tabclla competente o encarregado 
da secção, com sua categoria. 

Seguem-se as diversas secções de electri
cida.de, construcção . e reparos, que já. foi 
referida, fundição artística, de onde tem 
sahido trabalhos importantes, ga lvano, tin
tas, boml)eiro mechanico, todas proveitosa.s 
contando profissionaes antigos. ' 

Em qualquel' que seja o estabelecimento, 
a. electricidade desenvolve podero>o contin
gente no seeviço publico ; na Casa da Moeda, 
sob a direcção habil do artista Silverio 
Cast,tgnon, eBtende-sc até ao proprio Senado, 
ramifica-se em toda a repartição. 

O projecto não consignou augmento nas 
diarias das classes dos aprendizes e ope
rarias, reguhrizou os poucos operarias es
peciaos. 

Determinou o p<3ssoal nomeado pelo di
rector, com suas garantia> e honorarios. 

A proposição não <tggravou, pois, os cofres 
publicos. " 

Os serviços acccssorios da thesouraria, 
almox<trifado, Eecção :fiscal dos sellos, es
tamparia, xilographia, bem como o corpo do 
serventas, representam uma . coordenação 
toclmica em smt fórma discriminativ<t. 

Serviços que são executados com o maior 
mothodo, restanclo referil-o.s, organizai-os 
em ordem explícita de tabella orçamentaria 
em quauro eil"ectivo, e assim sondo a limi
tação economica do pessoal. . 

A proposição, sem necessidade de verbas, 
concede aos operarias e serventes do quadro 
o direito de perceber o sal<trio dos dias fe
riados nacionacs, sob <L condição d3 assidui
dade. 

Si os opel'arios dos a.rseaaos, Imprensa Na
cional e outros gosam, desde muito, dos fa
vores da gratificação extraordina.ria, porque 
não possuil-os esses laboriosos manuí'actura
dores dos valores do Estàdo ~ 

Cogitou o projecto em dar acs antigos ope
rarias as gar::mtias eshveis do regulamento 
dos Arsenaes de Marinha. 

A iniciativa eacaron, pois, o funccionalis
mo e serviços 1wofissionaes. 

Medidas as~im elevam o operario, do qu<tl 
o Congros~o e Governo não descm'<tm. 

Teve razão a illustrada Gazeta de Noticias, 
consignando sympathica a refot'ma technica. 
Desse modo, o lWojocto <Lpreseuta-se sob <ts
pecto lisongeiro. 

Verbas-Materia especial-A invostig11,ção 
competente da respeitavel Commissão do Fi
nanças darà logar á. justiça de s~u douto pa
recer. 

Importa em 147:200$ a verba da primeira 
tabella, actualmente em 108:000$000. 

O emprego de 39:200$, com o fim de fixar, 
em termos, completa organização c:1tC~gorica 
de pessoal administrativo, de exact.o funccio
nalismo de Fazenda, sBgundo a fbt'Ça dr,s tra 
balhos e altas responsabilidades desse esta~ 
belecimento, express:t uma cifra. do appli
cação economica. 

E' isso que o illustro diroctor das rendas 
publicas 1)em patenteou. 
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Na segunda ta.bella offerece-se a verba do 
pessoal de empregados technicos, devida
mente destacada. 

São estas (l,S verbas elos quadros cffectivos 
das olficina'l : 
Laboratorio chimico .......... . 
Fundição .. .... . . ..... ... . . . .. . 
Laminaç-ão e cunhagem ....... . 
Machinas .. . .............. . .. . 
Gravura ..................... . 
Estan1paría .' ................. . 
Xilographia . .. ... ... . ........ . 

9:000Jii000 
79:530$000 
04:490$000 
88:800$000 
31:950$000 
46: 800;~000 
74:800$000 

Constrncção, repa1•os, pessoal 
subalterno.................. 28:500$000 
Constituem verbas da reorganização. 
Contém a tabo!la (d) a verba de 47:440$000 

do pessoctl encarregado das secçõe> artísticas 
e outros wrviços. 

A classific:tção dos trabalhos, denominados 
serviço::; accessorios, fixa a verba de 111 :490.~ . 

As diversas consignações ou rubricas dão 
para a folha do quadro effectivo a ver:nt 
total de 582:800$000. 

Esse resultado util é a transportação de 
serviços da folha de consumo para o quadro 
operaria effectivo. 

Meditla de ordem superior, perfeitamente 
econoroica, soffrerá a detida analyse da hon
rada Commi~são. 

Quando o legislador creou os impostos de 
consumo, marcou uma verba englobada, 
francamente mencionando que, só depois de 
annos de sua pratica, se dariam as respecti
vas sub-divisõe~ . 

E' chegado o periodo de.>saexecução na Casa 
da Moeda, pelo transporte quasi absoluto do 
pessoal do dito consumo para o quadro, dei
xando o projecto o pequeno resto do pessoal 
para mmt folha detwminada- Supp1emen
tar do consumo. 

Ei; demonstrada a elevação da verba das 
ditas oflicinas em 582:800$000, incluídos alü 
os demais seniços do quadro geral. 

Conclt!sao- O projccto está, portanto, com 
seus fundamentos, entregue á provecta Com
missão da Camara. 

01Ierec()-nos a convicç:ão do que não po
dem haver embaraços para deixar de ser 
effectuada, no mandato presidencial do illus
trado cidadão lJr . Francisco de Paula Ro
drigues Alves, tão importante reorganização, 
uma vez partiu o do governo de S. Ex. o mo
vimento inicial de 1903. 
Repres~ntante do Districto Federal, no de

ver de concorrer com serviços de incontes
taveis melhoramêntos, animado pelo irtter
esse uni co de v0r progredir esse nota vel 
eBta.belecimento do 1'Iinisterio da Fazenda, 
sob a solicitude do honrado Sr. Ministro Dr. 
Leopoldo Bulhões, encontro-me satisfeito 

nessa tarefa, cuja, collalJoração levei á pro
ximidade orçamentaria. 

Fim principal : a pugna de considerava! 
trabalho, um funccionalismo e operariado 
felizes em seus honestos labores . 

Quando essa, pode!'osa fonte de rendas, 
qua,ndo a Casa da Moeda do Rio de .Janeiro 
-modelo entre sua,~ congeneres, tiver al
cançado seu vasto alargamento, sua prospe
ridade maxima, })ara onde a guia uma admi
nistração provecta,homando a arte e a Nação, 
quando o programma financeiro da cir
culação metctllica tiver adquirido propor· 
ções superiores, nas í'ut ·n·as gestações do 
paiz, terá sido julgado como factor dis
tincto dessa pujante construcção o Con
gresso Nacional» ligado ao Governo. 

E assim se bemdirá a Repuhlica propu
gnadora do trabalho. 

Sala das sossões, G de novembro de 1905. 
-Corrêa Dttt?·a . 

O Sr. Bricio Filho (JJela o1·dem)
Sr. Presidente, de accôrdo com a declarctÇão 
feita. ha dias de que poderia a verificação 
da primeira votação em cada secção, re
queiro a V. Ex. que mande proceder à veri
ficação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 107 Srs. Deputaclos e 
contra quatro, total 111. 

O Sr. Presidente- O projecto foi 
j ulgado objecto <le deliberação por 107 votos 
contra quatro. 

O projecto é enviado á Commissão de Fi
nanças. · 

São lido3, jul;t1dos objecto de Q.elibr"ração, 
os seguintes 

PROJECTO~, ,\ 
~ . 278 - 19()5 

\ 
Eleva ú catego1·ia de 3• classe a .-ldmiHistraç(io 

rlos Col'reios do ·Estado da Parahyba 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica elevada á categoria de ga 

classe a Administração dos Correios do Es
tado da Parahyba. 

Art. 2. o O Govemo abrirá os necessarios 
creditas para dar execução á presente lei. 

Art. 3. " Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessõ0s, 7 de novembro de 1905.
Izidro Leite.- Abdon Mitanez. -Paula e 
Si.lva.-Simeão Leal.- A' Commissão de !Fi
nanças. 
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N. 279-1905 

Dá nova classificaçao aos teleg1·aphistas dct 
E-strada de Fer~·o Central do Bra.z il e fixa 
os ?'espectivos vencimentos 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 Os telegraphistas da Estrada de 

Ferro Central do Brazil serão assim classifi
·cados, e perceberão os seguintes venci
mentos: 

10 telegraphlstas, encancgados (estações 
éspeciaes), a 4:800$; 15 telegraphistas de 
Ja classe a 4:200$ ; 40 de 2 ' classe a 3:600$ ; 
146 de 3" classe a 2: 640$ ; 49 de 4" classe 
a I : 800$000. €~~~· 

Paragrapho unico. Os encarregados serao 
tirados dos telegraphistas de P classe. 

Art. 2. o Revogadas as disposições em con
tl'ario. · 

Sala das sessões, 6 de uovembl'J de 1905 . 
--At1gusto de VasconceUos.--Bulhões ilta?'cial. 
-Sd Freire.-A' Commissão de Finanças . 

N . 280-1905 

Eievct a t a classe a Adminislraçcio dos~ Con·eios 
do Estado do Amazonas, conse1·vando-se a 
gratificação da lei de 1895, e dd outras pro
videnc-ias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o Fica elevada a 1 a classe a Admi

nistração dos COrreios do Estado do Ama
zonas, conservando-se a gratificação da lei 
de 1895 . 

Art. 2. o Pica o Poder .Executivo autori
zado a dar desde já execução a esta lei, 
abrindo para isso os necessarios creditos. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 4 de novembro ele 1905. 
-Au1·elia Amorim.-Jo1·ge de !J1o?·aes.- A' 
Com missão do Finanças . 

E' annunciada a votação do prc;j ecto n. 167, 
de;;te anuo, orçando a Receita Geral da 
Repnblica para o exercício de 1906 (2" dis
cussão). 

O Sr. Presidente-Antes de sub
metter a votos o projllcto de orçamento 
sobre a Receita Geral d<t Republica, vou 
consultar á Cast\ sobre o requerimento do 
Sr. Felisbello Freire, i\presentado na sessão 
de 25 de outubro. 

Precedido de diversos considerandos, ore
querimento ô o seguinte: 

«Requeiro que, sem prejuízo da discussão, 
vá a citada emenda á Commissão de Consti
tuição e Justiça, para interpor parecer sobre 
ella o sobre o respectivo parecer da Com
misssão de Finanças.» 

A emenda a que se refere o Sr. Felis
be!1o Freire é a de n. 1, apresentada pelo 
Sr. João Luiz Alves, elevamlo a 50 °/o o im
posto ouro. 

O Sr. Deputa!lo Felisbello Freire reque1' que 
sobre esta emenda seja ouvida a Commissão 
de Constituição, Legislação e Justiça . 

O Sr. Felisbello .l1'reill'e-Peço 
a palavra peht ordem. 

O Sr. President.e-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O !§r. Pelisbello Freire (pela 
ordem)-Sr. Presidente, em occasião oppor
tuna r equeri que a emenda do nobre Depu
tado por Minas, que manda cobrar a impor
tação em ouro, mas não recahindo sobre to
dos os productos, fosse :t Commissão de Con
stituição, porque, na humilde opinião de 
quem, neste momento, occupa a attenção da 
Camara, essa medid<\ é reancamente mcon
stitucional. 

De duas, uma: ou cobrem-se os direitos 
em ouro sobre todos os productos importa
tados, ou não se cobrem; não comprehendo 
esta, cobrança, fa,zendo-se selecc;:ão de produ
ctos. 

Realmente, isto traz a tutella economica 
de uns Estados sobre os outros, trn,z o pri
vilegio de uns Estados sobre outros. 

Appello para a capacidade d<t _ca211ara 
allm do que, pelo menos, a Comnussao de 
Constituição cnütta opinião a reS})nito. 

Da casa dos legisladores não dever;i. s<thir 
um acto sobre cuja constitucionalidade p<tire 
a menor duvida. 

O Sr. João Luiz Alves (pela 
onlem) - Sr. Presidente, o requerimento do 
nobre Deputado, conforme ti v e opportuni
dade de mostràr por occasião da discussão d
Orçamcnto, me parece que não tem razão de 
ser ; não só a Commissão de Fimtnç<tS, ao 
estudar qualquer reforma tributari<t, não 
pólio deixar de encarar o <ts.sun~pto sob o 
ponto de vista tia sua constltuc10nalidade, 
mn.s ainda é cerio tambem que S. l·;x. de 
modo nenhum cvnseguiu demonstrar a incon
s·~itncionalidade desta medida. Mais ainda. 
Os accordã.o.HJUC S. L·;x. citou, da Côrte da 
Justiça elos Estados Unidos, absolutamente 
não teem applicação ao caso de quecogit:l.m?s· 

A votaç•ão dos Orçamentos e.st;L :am~o 
atrazada ; o Senado ainda os agua.rda, nao 
só para discutil-os e emendai-os, sini\.o tam
bem para votal-os, sendo certo q1w o reque
rimento do nobre Deput11do ~6 tem por fim 
protellar <t discussão. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE- Não apoi~~do i 
. absolutamente não protella a discussã.o. 
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o Sr. Carlos Peixoto Filho Esta é a doutrina sustentad<t ·nos Estatlos 
(pela o1·dem) - S1·. Presidente, é tal a consi- Unidos c por todos os commentadores. 
!.lcração que me merece 0 nobre Deputado Em taes condições, sem faltar com o devido 
por Sergipe, a quem 1'o1!!o, 80111PFe que tenho respeito á autoridade do nobre Deputado 
opportumdadc, do prcst<Lr as mmhas home· por Sergipe, tomo a. liberdatle de declat·ar à. 
nagcns, que não me posso eximir ao.dever. Cama.ra que estou seguro de que não ha mo· 
de dizer a1gnma8 palanas a proposito do tivos para duvidas no tocante á coustitucio· 
seu requerimento. na lidade da medida. sustentada pela Com· 

Poço licença a S. Ex. para ponllcrar que missão de Finanças. 
não é só a perda de tempo; é quo, e1fectiva-
mente, a discusf!ão ainda que habilmente Em seguida, posto a votos, é rejeitaclo o 
encarreirada por S. Ex., me pétreco, não requerimento do Sr. Felí~bello Freire. 
tem razão de sm', mesmo de accôrclo com a 
legi~lação, com os julga<los, com a ,j urisprn
deucia, com os costumes 11orte-americanos ; 
o provimento constitucional ~e cumpre 
sempre que a taxa recaia sobre pessoas, ob
jectos ou quacsqner consas, ern qualquer 
logar do tcrritorio em que e !las se achem. 

O Sr. Bricio Filho (pela OJ·deln) 
req ucr veriiicação da votação. . 

Procedendo-se à verificaçio, reconhece-se 
terem votado a favor 12 Srs. Deputados e· 
contra 103, total 115. 

Em seguid<t s~Lo succcssivamente postos a votos e approvados em 2' discussão (salvo. 
as emendas) os seg uintes artigos do 

PROJECTO 

N. 167 A- 1905 

O Congre!~o N<tcion<tl resolvo: 
I 

Art. 1. 0 A Receita Geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil é orçada em ouro. 
57 ,074:9:l0~8S9 , papel, 235.825:000$, c a destinada <i. applicação especial em ouro, 
13.570:100$, o p:~pel, l5.8G8:000$. que serão realizadas com o producto do que for arreca
dado dentro do cxcrcicio da presente proposta, sob os seguintes titulas: 

ORDI:\'ARIA 

' Importaçao 

I. Dil'eitos <le importação para consumo, de accôrdo 
C.)l11 a Tarifa expedida pelo decreto n . 3.617, de 
19 de março de 1900, oh~crvadas as moílificações 
introduzidas pelas leis n. 1.144, de 30 de de
zembro de HI03 c n. 1.313, de 30 de dezembro 
de 1004 ........ . ............................... . 

2. 2 %, ouro, sobre os ns. 93 e P5 (cevada em grão), 
!)G, 98 c 100 da classe 'i' da Tarifa (cereaes), nos 
termos do art . i" da lei n. 1.313, de 30 de dezembro 
de 1904 ...............................•......... 

3. Expediente de gcneros livres de dirc·ttos de consumo. 
4. Dito ele capataútts .................. , ............. . 
5. Armazenagem .......... , ..............•.......... 
G. Taxa de est;1,tistica ...............................• 

E11ti'l:vla, sakida e estadict de navios 

7. Imposto de pha.róes ..... , ......................... . 
8. Dito do doca~ .................................... .. 
\). lO % solJre o expmHente dos gímeros livres de 

dil•citos ......................................... . 

Ouro Papel 

\ 

\ 

54.000:000$000 ll7,000:0do$000 

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

290:000$000 
ll o; 000$000 

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

$ 
I . 800: 000$000 . 
1.400:000~. 00'' 3.2oo:ooo ·ooo 
. 300:000' 00 

lO:ooofooo, 
180: 000$000. 
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l:-1'1'ERIOR 

Addicio11aes 

10. Renda da Estrada de Ferro Central do Brazil. ......• 
ll . Dita da gstrada de Forro Oeste de Minn.s ......... . 
12. Dita da Estl•alla de Fm·ro D. Thereza Christina ... . 
13, Dita do Correio Geral. ............................ . 
14. Dita dos Telegraphos .............................• 
15. · Dita da Fazenda de Santa Cruz c outras ........... . 
16. Renda dii Casa de Correcção ...................... . 
l7. Dita da Imprensa Nacional c Dim·io Official ..•.•....• 
18. D~ta do Laboratorio Nacional de An<tlysc.~ .......•.• 
19. Dita dos arscnaes .................................• 
20. Dita da Casa da Moeda ............................ . 
21. Dita do Gymn[tsio Nacional. ....................... . 
22. Dita dos Institutos dos Surdos-Mudos e dos Meninos 

Cégo3,, ................................. , ......• 
23. Dita do In ;tituto Nacional de Musica ..............• 
24. Dita das matriculo.s nos estabelecimentos de instru-

cção superior ................................... . 
25. Dita da Assistencia a Alienados ................•...• 
26. Dita arrecadada nos consulados ......•............• 
27. Dita do proprios n[tcionaes ...........•. ~ .........• 

Consumo 

28. Dita da Estrada de Forro do Rio do Om'o .... , ....•. 
29. Imposto de sollo ..•... , ..•..••.....•.......•...... 
30 . .. Dito de transporte ...••..................••.....•. 
31. Dito de 31/2°/o sobro o capital das loterias fCderaes 

e 5°/o sobre as estaduaos .•..........•..•.•••...• 
32. Dito sobre sulJsidios e vencimentos ..........•.....• 
33. Dito sobre o consumo de agua .................... . 
34. Dito de 2 l/2°/ o sobre os dividendos dos títulos de 

companhias ou sociedades anonymas ............ . 
35. Dito sobre casas de sport de qualquer especie, na 

Capital Federal. ..................•.......•..•.... 
36. Contribuição das companhias ou omprezas do es-

tradas de ferro e outras ..........................• 
37. Fóros de terrenos de marinha .................... . 
38. Laudemios .........•.................•.•...•.....• 
39. Premias do depositas publicas .....................• 
40. Taxa judiciaria ...................•........•.....• 
41. Dita de aferição de hydrometros ........•.........• 

42. Taxa sobro o fun1o ....•..............•...........• 
43. Dita. sobre bobidlLS .............•.................• 
44. Dita sobre phosphoros •.•..........•....... . ....... 
45. Dita sobre o sal de qualquer procodencia ...•..•...• 
46. Dita sobro calçado ............................... . 
47. Dito sobro velas ..... , .•. ; ......................•• 
48. Dita sobro perfumarias ............... , ......... .. 
49. Dita sobro especialidades pharmaceuticas nacionaes 

e estrangeiras ........•.••.•.••••.••• , .•.•.....• 
50. Dita solwo o vinagre .......•. ,., .• ,,., •..........• 
51. Dita sobro conservas •....•.....••.• , •....•...•...• 
52. Dita sobro cartas de jogar ...........••....•.....•.•• 
53. Dita sobre cha.péos ..................... , ...•...•... 
54, Dita sobro benlfalas ..••.•.....•.•••..•.•..•...•..• 
55. Dita sobre teciuos .....••....••••..•..•...........• 
56, Dita sobre o vinho estrangeiro ••. , •• , .. , .. , ..•....• 

Vol, VII 

Ouro 

400:000$000 

900:000$000 

Papel 

28. 000 : 000$900' 
2. 000: 000$00()-

100:000$000 
6.800:000$000 
5.000:000$000 

70 : 000~000 
. 7:000~000 

350:0009,000 
200:000:ti000 

10:000$000 
lo: 000.$000 
70:000$000 

5:000$000 
!0:000$000 

300:000$000 
100:000$000 

I7o:ooof ooo 

.. . .. .. .. .. .. • 180:000$000 
4:000~000 13.000:000$000 

.. .. .. • .. . .. .. 3. 800:000$000 

.... .. ...... .. 
50:000$000 

106:666$667 

1 . 350: 000~00' 
3.000:000~000 
2.000:000::;000 

1.400:000$000 

G:000$000 

1.300:000$000 
30:000$000 
50:00Q$000 
30:0001ii000 

130:000$000 
1 :OOO;JiOOO 

36.460:666$667 193.369:000$000 
.. • .. . .. .. .. .. 5. 600:000$000 
• .. .. .. . .. .. .. 5. 000.000$000 
.. .. .. . .. .. .. • 6. 600: 000~000 
.. .. .. . .. . .. .. 3.700:000$000 
.. .. .. .. . . .. .. 1. 200: OOO,l\000 
• .. .. .. . .. . .. • 330: Q00$000 
• . . . . . . . . • . . .. 380: ooosooo. 

... .... ······· 

580:000$000 
170:000$000 

l.OOO.OOO!)iOOO 
160.000$000 

1 . 100 : 000$000 
30:000$000 

0.000:000.$000 . 
6oo:ooo:::ooo -

2J 
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Extnwnlinaria 

57. :Montepio de :.rarinlla .... ... .......... . ........... . 
58. Dito milit.1-r ........... . .......................... . 
59. Dito dos empregados publicos . ............. • .... . .. 
60. Indemnizaçõcs . ... .. .... . . ................ ..... . .. . 
61. Juros de capitacs nacionaes ... . .......... ... .... . 
62. Ditos dos títulos da Estrada de Ferro da Bahia e 

Pernambuco . . .. .. . . . ..................... ..... . . 
63. Remanescente dos premi os de bilhetes de loterias .. . 
64. 1m posto de transmissão de propriedade, no Districto 

Fe(leral. ....... .. · ......... . .. .... · ....... .. .... . 
65. Dito de industria e l)l'Ofissõcs, no Districto Federal.. 
66. Producto de arrendn.mento das areias monazíticas .. 

Ouro 

4008000 
250$(100 

8:000$000 
4:00f?$000 

600:000$000 

1 :614$2-22 

Papel 

100:000$000 
250:000$000 
ôiO:OOO~OOO 
600 :000:;;000 
200:000$000 

2ô:ooofooo 
2.200:000$000 
2.600:00.$000 

360:000$000 

RENDA COM: APPLl CAÇÃO ESPECIAL 

Fundo de resgate dn papel-moeda: 

das Estradas de Ferro da União ............. . 
2.0 Producto da cobrança da divida activa da. União. 

'

1,0 Rendêt em papel proveniente do arrendamento 

l. ~ em papel. ... .............................. . 

3. o To~~ ~2~~~~~~ t.~~~. ~·.e~J·d-~s .. :~~~:~~~~: _l~~l:~~~i~·a·s 
4.0 Os saldos que forem apurados no orçamento ..... 

Fundo de garantia do papel-moeda: 
r 1. 0 Quota de 5°/o, ouro, sol)re todos os direitos de 

importação para consumo .................... 1 

2.° Cobrança da divid<t activa, em ouro ..... . .... . 
3.0 Os saldos das t axas arrecadadas em ouro, dedu

zidos os serviços que, nesta especie, o Thesouro 
·2. é obrigado a custear ............. . ...... . .. . 

de Ferro da União, que tiver sido ou for esti-
pulado mn ouro .... . .. ............. ........ . 

5. 0 Todas e quaesquer rendas eventuaes, em ouro . . . 
\ fi. o Dircitm de exportação no territorio do Acre .. . 

3, Fundo para a caixa do resgate das apolices das 
estradas de ferro encampadas : 

4. 

.5. 

Arrendamento das mesmas estradas de ferro .. 

Fundo de amortização dos cmprestimos internos: 

1. o Receita proveniente da venda de generos e de 
proprios nacionaes ..... . . ... . .............. . 

Depositos : 
2. o Saldo on excesso entre o recebimento e as rest i-

tuições .. .. ................................ .". 

Fundo üestiun.do ás obras de melhoramentos dos 
portos, executadas á custa da União: · 

Rio de Janeiro ........ . ............• , ... . ... ... .. . 
Maranhão ..... . .................................. . 
Fortaleza .............. , ......................... . 
Natal .................. . •..........••.. .. , ....... . 
Parahyba .............. ..... ................... ~ .. . 
Paranaguá ..•......................... ;, , ........ . 

9.000:0008000 
100$000 

$ 

11 o : 000$000 
300 : 000$000, 

•.•.•.•.... o. '\ 

450 :000$000 

000:000$000 

1.800:000$000 
$ 

$ 
8 

$ 

'" i .. 
ô.OOO:OOO!jiOOO 

l 60: 000$000 1 . 658\000.$000 
\ 

4.000:000$0000 

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

30:000$000 
'.• 

2. 000:000$0ÓO 
\ I 

500:000 000 
150:000 000 
200:000 000 
I30:ooo ·ooo 
IOO:OOO 000 
100:000 
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Ouro 
Recife ........................................... . 

Papel 
800:000$000 
lOO:OOOsOOO 
150:000$000 
800:000$000 

Maceió (.huaguá) ................................. . 
F lorianopolís .................................... . 
Rio Grande do Sul. .............................. . 

13.570:100$000 15.868:000$000 

Art. 2. o E' o Presidente da Repnblica autorizado : 
I. A emittir como antecipação de receita, no exercício desta lei, bilhetes do The.souro 

'1té a som ma de 25.000:0008, que serão resgatados até o fim do mesmo exercício. 
II. A receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 41 da lei n. 628, de 

17 de setembro de 1851, os dinheiros provenientes dos cofres de orphãos, de bens de 
defuntos c ausentes e do evento, de premias de loterias, de depositas das caixas eco
nomicas e montes de soccorro e dos depositos de outras origens; os saldos que resultarem 
do encontro das entradas com as sahiclas poderão ser applicados ás amortizações dos em
prestimos internos ou os excessos das restituições serão levados ao balanço do exercício. 

III. A cobrar do imposto de importação para consumo 65%, em papel, e 35 %, em 
ouro, sendo destes applicados 5 % ao fundo de garantia, 20 % a occorrer às despezas 
em ouro e lO % a ser convel'tido em papel para attender às despezas nesta especie. 

IV. A cobrar para o fundo destinado ás obras de melhoramentos dos portos, exe
cutados á custa da União : 

1 o, a taxa até 2 %, ouro, sobre o valor official da importação do porto do Rio de 
._rneiro e das Alfandegas do Rio Grande do Sul, exceptuadas as mercadorias de que trata 
'll n . 2 do art. 1 o ; 

2°, a taxa de um a cinco réis por kilogramma de mercadorias que forem carregadas 
o udescarrcgadas, segundo seu valor, destino ou procedencia dos outros portos. 

Paragrapho uni co. Para accelerar a execução elas obras referidas poderá o PI'e
sidente da Hepnblica acceitar donativos ou mesmo auxillos, a titulo oneroso, offerecidos 
pelos Estadm, municípios ou associações interessados no melhoramento, comtanto que 
os encargos resultantes de taos auxílios não excedam do producto da taxa indicada. 

Art. 3. 0 Os 2 °/0 oueo, de qne trata o n. 2 do art. 1°, que forem cobrados no porto 
do Rio de Janeiro e nas Alf'andegas do Estado do Rio Grande do Sul, serão applicados aos 
fundos respectivos de que trat<t o n. IV, parte !•, do art. 2° desta lei. 

Art. 4. 0 O imposto dC:l consumo sobre o vinho estrangeiro, creado no art. r o, n. 56, 
da lei n. 1.313, de 30 de dezembro de 1904, será cobrado pelas seguintes taxas, qualquer 
que seja a sua fOrma de acondicionamento: 

Vinho estrangeiro, até 14° de alcool absoluto, excepto Charnpagne c outros espumosos : 
:por litro, 75 réis; por garrafa, 50 réis ; por meia garrafa, 25 réis ; · · 

Vinho estrangeiro, não especificado, de m:1is de 14° até 24° do a1cool absoluto: por 
litro, 150 réis ; por g<trrafa, 100 réis ; por meia garrafa, 50 réis ; 

Vinhos estrangeiros de mais ele 24°, inclusive o Champagne e outros e3pumosos: por 
litro, 300 réis ; por garrafa, 200 réis ; por meia garrafa, 100 réis. 

Art. 5.° Cülrtinuarão em vigor todas as disposições da~ leis do orçamento antecedente, 
que não versarem particularmente sobre a fixação da receita e clespeza, sobre autorização 
para marcar ou augmentar vencimentos, 1•eformar repartições ou legislação fiscal e que 
não tenham sido expressamente revogadas . 

. Art. 6. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 

E' annunciada n. votação das emendas con
stantes do impresso n. 167 A, de 1905. 

E' armunciada a votação da seguinte 
emenda do Sr .. Joã.o Luiz Alves, ~ob n. 1: 
« Ao <trt. 2°, n. UI. Substitua-se pelo 

seguinte: 
A cobrar o imposto de importação para 

consumo, de accôrdo com as leis vigentes, da 
seguinte fórma: 

a) 50 °/0 em papel e 50 °/o em ouro sobre 
as mercadorias constantes dos ns. l. 9, 11, 
23, 24, 30, 41, 52, 53, 58, 60, 63, 69, 90, 91, 
93, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 109, 115, 
123, 124, 136, 137, 159, 172, 179 (excepto as 
aguas naturaes), 196, 204, 213, 22::3, 227, 228, 
259, 279, 280, 326, 330, 410, 437, 465, 468, 
470, 472, 473, 474, 488, 517, 534, 538, 547, 
563, 612, 613, 620, 641, 642, 645,661, 665, 
703, 732, 743 (excepto as lamiuas sim-
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ples), 751, 755 (,;ómente os grampos, pregos 
e parafusos), 757, ti05, 1.037, 1.060 c 1.055 
da Tarifa tl<t~ Alfan<leg<~.s a que se refere o 
decreto n. 3.ül7, de lD de março de IDOO; 

b) 70 °/0 papJl c 30 •/o Olll'o, sobre n.s de
mais mercaclori<J.s não mencionadas na lcttra 
antecedente. 

Do imposto em ouro 5 •(o serão destinados 
ao fundo de garantia, lO •j., <is despezas em 
ouro e o exc!donte será conYertido em pa
pel para attender ;.ts despczas dessa especie. 

Os 50 °/o ouro serão cobra.do3 emquanto o 
cambio se mantiver acimade 13 d. por 1$, e, 
si baixar a essa taxa ou menos, cob,·ar-se-hão 
do imposto do importação sobre as merca
dorias de que trata a Iettra a 70 °/o em pa
pel e 30 °/o em ouro. 

O Sr. Presidente-Esta emenda 
tem parecer favoraYel, com modificações da 
Commissão: 

Cumpre-me declarar que foi apresentada 
em tempo, pelo Sr. Deputado João Luiz 
Alves, rectificação de erros havidos na im
pressão desta emenda. 

A emenda vae ser votada con1 a rectifi
cação apresentada c salvo as modificações 
propostas pela Commissão, as quaes serão 
depois su bmettidas a votos. 

Vae se votar a la parte da emenda. 

O Sr Felisbello Freire (pela 
onlem)-Sr. Presidente, V. Ex. acabou de 
annunciar modificações feitas na emenda 
do meu illustl'c collega : essas modificações 
ligam-se a erros de impressão? 

UM SR. DEPUTADo-lia modificações feitas 
pela Commissão. 

O Sn. FELISBEUO FREmE-O Sr. Presi
dente acn.bou de dizer que se tratav:1 de 
erros de impressão, que, não :'Oi como, sô 
agora é que app:wccem ..• 

O SR. PRESIDE:\TE-Em sessão de 23 de 
outubro, o Sr. João Luiz Alves apresentou 
rectificação de erros de impressão da emenda 
n. I, ao Orçamento da Receita, c essa recti
ficação foi puhlicada no Dilwio do CongYesso. 

O SR. FELISBELLO FREmE-Requeiro a 
V. Ex., tal a re~ponsabilidn.de daquillo que 
vamos Yotar, que consulte á Casa si consente 
que se delibere nominalmente sobre a 1" 
parte da emenda. (llfuito /Jem.) 

Em seguida é posto a votos e rejeitado o 
requerimento de votação nominal. 

O Sr. Bricio Filho (pela oYdem) 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
tm•cm votado a favor 83 Srs. Deputados e 
contr<~. 30, total 11D. 

O Sr. Preshlente-Como declarei, 
as emendas vão ser postas a votos, salvo as 
modificações da Commissão. 

Po~tas successivamente a Yotos as dilfe
rentes partes da referida emenda n. 1, são 
as mesmas approv<~das. 

São tambem appt·ovadas as seguintes mo
dificações propostas pela Com missão á 01 nendn, 
acima: · 

la, excluídos della os ns. 11 (cordoa1has de 
cttbellos e pcllos), 90 (fructa~ verdes e sec
cas), 136 (vinhos), 538 (brim, bretanha, etc.), 
755 (grampos e pregos para trilhos), artigos 
estes não produzidos no paiz em quantidade 
suftlciente pal'a o consumo ; 

2•, substituindo-m na lettra b tla emenda 
70 %, papel, e 30 %, ouro, po!' 65 % , papel, 
o 35 % , ouro, como está no pro~ecto, afim 
de não comprometter o equilíbrio orçamen
tario; 

3\ onde se diz-emquanto o cambio se 
mantiver acima de 13 d. por 1$-diga-se : 
emquanto o cambio se mantiYer acima de 
15 d. por 1$000. 

O Sr. Barbosa Lin1a (pela onlem) 
-Sr. Presidente, a emenda que se acaba de 
votar, no dia seguinte, qnasi, áquelle em 
que o relator da Receita annunciou · um 
cleficit de 40.000:000$ no orçamento da Repu
hlica, sig'nifica que um dos meios de curar· 
o deficit é aggravar extraordinariamente a 
Receita. 

Nestas condiçõe;;, tendo sido, c::~m sm•preza 
minha, rogada a votação nominal, seja-mo 
licito, ao menos, requerer a verificação da 
votac:ão. 

Procedendo-se i~ verificação, reconhece-se 
terem votado a favm; 96 Srs. Deputados e 
contra 23, total 119. '- _ 

E' anmmciada a votação da seguinte 
emenda do Sr. Vm'gnc de Abret~, sob n,\ 2 : 

«Sub-e)11enda á sub::,titutiva 'apresentada. 
pelo Sr. João Luiz Alves: '. , 

Onde s~ lê-179 (excepto as aguas natu
raes) digfl,-se : 17D (except•J as agmts medici
naes de yichy)». 

O SJ.~. Verg·ne de Abreu (pel1c 
orclem)-Sr. Presidente, requeit·o a retirada 
da emenda n. 2, promettendo revlvel-~ na 
3a discus:;ão, porque meu intuito foi c'xce.,. 
ptuar aguas de uso therapeutico, e não es!las 
outras que por ahi andam. ' 

Consultada a Camara, é concedida a reti-
rada peqida. _ . 

São successivamente postas a votos e re
jeitadas fi.S emendas sob ns. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 

E' anr,tunciada a votação das seguintes 
emendas dos Srs. Alencar Guimarães e outros, 
soh ns. lO e li. 
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« Onde convier: 
Elevadas de 30% as taxas da Tarifa Adua

neira sobre a importaÇão de tóros, vigas, 
vigotas, mastr os, vergonteas, blocos, taboa
dos, prancbõcs ou couçoeiras de pinlto >> . 

« Ao n. G45 da classe 21a das Tarifas-
<mde diz: 

De louça n . l, 200 réis ; 
De louça n. 2, 23(1 réis ; 
De louça u. 3, 300 réis- diga-se : 
De louça n. l , 250 réis ; 
De louça n. 2, 300 réis ; 
De louça n. 3, 350 réis ». 

O Sr. Alencal.· Guimarães 
(pela o1·dem)-Sr. Presidente, requeiro are
tirada das emendas ns. lO e ll, promettendo 
reviver c justificar na 3a discussão a emenda 
n. lO, sob outra fôrma. 

Consultada a Camara, é concedida a reti
rada pedida. 

São successivamente postas a votas e re
jeitadas as emendas sob ns. 12 e 13. 

E' considerada prejudicada a emenda sob 
n. 14. 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda, dos Srs. Rivadavia Co1•rêa e outros, 
sob n. 15: 

«Ao n. l do art. lo: 
lo 

Elevado a 250 réis por kilogru.mma o im
posto sobre carne secca (xarque). 

2o 

Elevado a 180 réis por kilogramma o im
posto de importação sobre o seho ou graxa. 

30 

Elevado a. l:$200 por kilogra.mma o im
posto de importação sob1•e a stcarina em 
massa . 

O Sr. Paula Ra~nos (pela ot·dem) 
- Sr. Presidente, desejava. que o illustre 
r alu.tor da Receib m·} rles;e um[t explicação 
si a elevn;ção da quota de 25 a 50 %, ouro, 
refere-se somente aos mm1m'os da actu•tl ta
rifa, ou si tambam aos que são alterados por 
esta modificaç,ão orçament;<tria; i~to é, si 
além dos 50 % que ag.':{rava rn a taxa d~ 
xarque importado, tem'JS a ind .L a elevação 
do impostu a 180 réis por kilo. 

~· est'!: a expli~ação q ne desejo, porque, si 
assrm for, ficara cnormomonte aggravado 
o xarque importado. 

O Sr. Francisco Sá (pela m·dem) 
..:..Parece quo não ha logar par<t a duvida 

_suscitada pelo nobre Doputa.do, 

A elevação dos direitos em ouro a 50 % 
não é uma aggravação de taxa., ê uma mo
dificação no processo de arrecu.daç.ão. 

0 SR, PAULA RA:~ros-Oh ! 

0 SR. FRANCISCO SÁ....:.Por conseguinte, n. 
elevação de direitos em ouro abrange aqÍ!el
les a .·tigo.3 cu,j n. taxn. fór comprehendid:_l. 
nessa modificação . 

Posta a. votos, é approvada <1 primeira, 
parte da r e{'et•ida emend'1 do Sr. Rivadavia 
Corrêa e outros. 

E' igua.lmente n.::>provada a seguinte m<::
dltlcaçã.o da Commissão: 

«Rm voz de 250 réis -- diga-se: 180 réis.» 

O Sr. Bricio Filho- Peço a pa
lavra. 

O St.~. PJ.•esidente-Tem ap1lavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Bricio Filho- St•. Pl·esi
dente, requeiro a V. Ex. que mande pr.;cc
der <t verificação da votaçã3. 

Feita a verificação, reconhece-se que vo
taram a fa.vor80 Srs. Deputados e contra 36; 
total 11 6. 

São successivamente postas a votos e re
jeitadas n. 2a e 3"' partes da referida emenda 
sob n. 15. 

São successiva.ménte postas a votos e 
n.pprovadas as seguintes emenda.s : 

Sob n. 16, do Sr . .José LolJO e outros: 
« N. 13·!- Classe oa dn. Tarif<t d<1s Alf<m

degas- Accrescente-se: Sueco de uvas não 
fe l'mentado, kilo 450 réis.» 

Sob n. 17, dos Srs. Medeiros c Albu
querque e Neiva : 

«Ao art. ! 0 , n. 1-Accl'<Oscente-so no final: 
incluídas ent r·e as mercadorias enumeradas 
no art. Qo da. Tn.rifa das Alfandegn.s Ldas as 
bebidas aleoolicas que contiverem o absintho 
ou cgmesquer outra> esscncias nocivas.» 

Sob n. 18, dos Srs. Dnnshee de Abranche>, 
?v!alaquias Gonçalves e outros: 

«Accrescente-s3 ao art. 1°, n. 1, o se,;uinte: 
Elevado paea 200 r éis o imposto sobre o 
an:?~· modificada a r azão de lO para 15 "/ •. » 

E Igualmente approvada. a seguinte mo
dificação da Commissão á emenda acima : 

« Reduzindo-se a. taxa qne ella propõe a 
160 réis.» 

Posta a votos, é rejeitada a emenda sob 
n. I 9. . . 

E' a.nnunciu.da a votação da seguintecmen
das)bn. 20, do Sr. Tosta: 

«Art. O Governo é autol'izado a modi-
ficar a tarifa aduaneil'a. p:~.ra o fim de dimi• 
nuil• o imposto de importação a que estão 
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sujeitos os asmcares estrangeiros em sua 
entrada no paiz, reduzindo a taxa actual ao 
mínimo possivel, attcndendo iL variação da 
taxa cambial, de modo a licar efficazmente 
protegido o mercaclo interno . _ . 

Art. A reducção nat<txa nao se ttpph-
cará. aos assucm·cs originarias de paizes que 
premiarem. directa ou imlirectamente, a 
prouucção 01 1 exportação. . 

Art . O Governo poderá alt.erar a nova 
t:txa, si a necessidade da dct'esa do mercado 
interno o exigir.» 

O §r. Tosta-Peço a pahvra. 

O §r. Presidente-Tem a palavra 
o nol.,re Deputccdo. 

O Sr . '.!'ostu;(ljefa ordem)- Sr . Pre
sidente , venho oncaminlutr a Yotação desta 
emenda q ne autoriza ao Govemo a reduzir 
o imposto de importtt(,'ão wlJre o.~ assucares 
estrangeiros. 

Ningnem aprecia mais, confes.;:o, o amor 
dtl. Commissâo ele Finanças pela. causa pu
blica, pelo bem em geral do que o orador. 

:t-Ias, a illustradtt Commissão ha de me 
pormittir quo ou diga que não considero o 
tmlor !la Commissão de Finanças pelo bem 
publico, pelo interesse da industria assuca.
r eira !lo l:lmúl, não conshlero e.>te amoi' 
superior ao amm· dos proprios industriaes de 
assucM, dos proprios agricultores de canna, 
que, l'cmnidos em conroroncia assucareira na 
ciuacle tle Recifo, com o apoio ofticial elos go
vernos dosl!;staclos, resolYeram que se potll:iso 
ao Congres~o Naciona.l autori zasse ao Go" 
vel'Jlo a unitica.r as ta.rifas alluaneiras sobre 
o aswcar c~trangeiro. 

Ninguern, Sr. Presidente, confe~sa mais as 
luzes da ColPmissão de Finanç·a.s do ctue o 
humilde orador, que, aliá:;, é um obscuro 
membro ela. refm·i<.l<t Commissão e que e3tá 
sendo coasta.ntemento illumiuado pelos espí
ritos de eleição que a constituem. 

Mt\e< , ::<r. Pro.>idente, a, Commissli.u ha de 
me vermittir qu•J eu diga quo suas luzes 
sobre a questão não podem ser superiore; 
ás ü" Commissão de lnquerito, que durante 
um anno , debruçc>da sobre dados estatís
ticos, sohr·o informações positivas, chegou 
á conclusão ele que se devia <mtorizar are
duzir a hrif<t aduaneira, a bem da indus
tria a.ssucéLl'eira do Brazil. 

Nestas condic;ões, Sr. Presidente, foi que 
eu, n~t dupla cpmlid ade de presidente da 
Commissão cl~ Inquerito e presidente da Con
ferencia Assuca1·eü•a elo l:lrazil, apresentei a 
esta Ca.mal'it um pro,;ecto íl ue é justamente 
o que está convertido na emenda que c.~tá 

ulo .. ·; t J <1 : i ;! tl <~ <.'t C'JllSicleração desta Ca-

mara e em que da.va. as razões desta pro~ 
posta ao Congresso. 

Assim, pois, chamando a attenção da 
Camara para a grande respons<tbilidade que 
ella vae assumir pC'ra.ntc o paiz, p ~ ra.nte os 
industriaes do Brazil, appello dêt decisão 
da illustrada Commissão de Finança.> para:. 
a decisão dn. Camam dos Deputados, e es
pero que a Cmmtm, ponderando e;s<t grande 
l'csponsabilidade, resolva como fôr de justiça. 
(M11ito üem; muito bem.) 

O Sr. Francisco Sá (pela orclem)
Sr. Presiclcotc, informação; posteriormente 
chegada.s ao coahocimento da Commissão 
dão probabilidades de razão ao que acaba. de 
decla.ra.r o nobre Deputado peht Bithia . 
.. -o SIL BRICIO FlLHO- Tomo nota d :1 uecla
raçfto. 

0 SR. FRANCISCO SÁ- Com effcito, a situa
ção do Brazil na Conferencia Assucareira de 
Bruxellas é tal que permitte que, ao menos, 
como uma promessa, nós encaremos a pos
sihilidacle ele reduzir o imposto ile exportação 
o, tendo em vista as declarações que acaba 
de fa.zer o nobre Deputatlo, penso que a 
emenda deve s )r a.pprovada. (Muito bem; 
mtdto bem .) 

o sr: Presidente- Os nobres 
Deputados aca.bam ele ouvir a opinião da 
nobre rel~tor em contrario ao parecer da, 
Commissão. · 

Em f:eguida é posta a votos e approvada a 
refeL'ida emenda sob n. 20. 

O Sr. Urbano Santos (pela o1·
dem)- Peço que se consigne na a.cta que 
votei contra esta emenila . .. 

O S r. Presidente---: 1·'\. Ex . terá 
a l;011dade de mandar sua declaração por es-
cripto. \ 

E' a.nnuncütda a votação da 'seguinte 
emend<t do Sr. Diogo Fortuna o \outros,: 
sohn.2l: 

«Onde convier: 
Art. Fica isento de tlireito> e do exptj~· 

di ente, <í l'E!C[Uisição dos governos dos Estados, 
dos municípios o do Districto Federal, o ma
terial importado pJ.ra ser applicaclo pelQS 1 

mesmos em suas obra,, fdtas por adminis~ 
tração ou oontracto, e que tenbam pOl' tlm o 
sane:tmento, embellezamento, a-bastecimento· 
de agua, redes de esgotos, calçamento, in~ · 
clusive brltadores, motores r espectivos e ro~ 
los ou COJ)lpressores para macadamização, 
melhoramentos e conservação de barras e 
portos, conr>trucção de fornos para incinera.· 
çilo do lixo, pontes, ílluminaçiio, estratlas de 
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ferro c viação electrica, .inclusive o que se 
destinar ao desenvolvimento de forças plra 
estes Hns. . 

Outro>im, c pela mesma fúl'ma, ú isento 
o material destimúlo a hthoratorios de ana
lyses. c ao desenvolvimento (la instrucção 
ministcada directamente por aquellos go
verno::;.» 

O Sr. Presidente- Esta emenda 
tem pitrecer fav;;ravel da Com missão. 

O §r .• João Luiz Alves.
Sr. Presidente, começa agora a Cmnara a 
votar as omendas relativas ús isenções de 
direi tos aduaneiros. 

O systcma de isenção de direitos a.dLta
neiros vae se ahtstrando de tal modo, que, 
de 1m1 lado, o prejuízo para o fisco vae se 
n,volumando de modo a~snstador, e de outro 
lado, o prejuízo para o,; similares da pro
ducção n<tcional é evidente e manifesto, 
dada a coucurrencia ela proclucção estran
geira, preferida por causa ela isenção de 
direitos aduaneiros. 

Não venho negar o meu voto em 2" dis
du.'isão á emenda que vae ser votacla e 
outras, sinão salientar que dou o meu voto 
nesta Jiscussã.o , espemnçado de que em, ter
ceira <t Commissão de Finanças, att.•ndendo 
ás p.)nderações que j(t liz e que !'arei nova
tneGte pemnte ella, procurará restringir 
estas isenções de direitos aos generos o mer
cadorias que não toem similares na pro
dncção nacional em ordem a garantir esta 
producção. 

Assim, declaro que voto a favor da emenda. 
com a esperança de l[Ue sr:ja mcclificacht pela 
Conunissão em 3a discussão, e, si não o 1ôr, 
apresentarei emenda supprimindo essas 
isenções, contando desde já que a Camara me 
acompanllartí. nessa defesa patriotica da 
producção nacional. (1liuito bem.) 

O Sr. Bricio Filho (pela o1·dem) 
- Sr. Presidente, a emendit n. 2l estabelece 
<1 isenção de direitos e de expediente, tt re
quisição dos governos dos Estados, <los mu
nicípios e do Di.stricto Federal, pam o ma
terial importado para ser applicado pelos 
mesmos em suas obras. 

V. Ex. e a Camara elevem recordar-se, 
V. l•;x . principalmente, porque a Camara 
neste tumnltmw de trabalho não tem t 1mpo 
talvez para SJ lembrar do que eu íaçJ, no 
q uc~ procede hem, V. Ex. pol' cujas mãos 
tudo passa, devo lembrar-se de que relati
vamente ao assumpto tiYe a honra de apre
sentar uma emenda, que tem o n. 27. 

Essa minha emenda não ú tão ampla, não 
abrange a materia do modo pol' que o faz a 
emencla n. 21. 

Ora, acho a emendu que se vae votar mais 
no caso de merecer a acceitação da camara 
do que a por mim apresentada. 

Votarei, poi~, a favor de!la, não como o 
illustmdo representante de Minas que acaba 
de deixar a tribuna, esperançado de que em 
3a discussão a Commissão de Orçamento mo
difique o seu modo ele entender·, mas con
vencido, como estou, da n:2cessiclade da me- . 
dida ... 

0 Sn.. PAULA RAMOS-Apoiado. 
O SR. Bmcro FrLno- ... preferindo-a á que 

tive a honra clesuzgcrir. 
E' bom que não nos illudumos: em regra, 

estas iserwücs de direitos não dctermin:tm a 
diminuição da r eceita, porque, ou são appro
vadas e os governos dos Estados, dos muni
cípio> e do Districtos Federal mandam im
portar o matcri.ll, oa são rejeitadas, e as 
obras deixam de se!" feitas. 

Depois não convém estar a mar~elar só na 
proteccionismo. Jâ protegemos, elevand.o a 
50°/o os impostos em ouro de certo numero 
de mercadoria~ . J<t protegemos elevando o 
xarque á altura de presunto. (Riso.) 

Queremo.> agora proteger impedindo a en
tncla em nosso paiz do materialnecessario 
a obras de utilidade incontestavel. 

Voto a üwor dn, emenda, e acho-a tão 
neccssarht que a <tppruvo de preferencia á 
que tive a, honra de apres ~ nt<~r. 

Em seguida é posta a votos c approvada 
n, referida emenda ~oh o n. 21. 

São tamhem approvaüas as seguintes mo
dificações da Commissão (L emenda acilUél, : 
«comprellendido nest3 a mobilia e material 
escolar imporhdos pelos mesmos governos. 
São sambem isentos, o pela mesma fôrma, o 
material destinado às colonias coneccionaes 
e casas de prisão com trabalho e os animaes 
e material destinados a'JS corpos de policia. 
e de lJombeil'os, c o material destinado á. 
praticagem de portos»; 

«Ruduzida a 50 °/o a taxa do expediente».; 
E' considerada prejudic<tda u emeudit, 

sob n. 22, do Sr. Pereira Lima e outeos. 
E' annunciada a votação da seguinte cmen~ 

du do Sr. Luiz Do mingues e outros. 
«Onde convi á. 
Art. Fica isento de direitoc: , á requisição 

dos g.:Jvernos dos Estados, dos municípios e 
do Districto Foder<tl, o material importado 
pttra ser applicado pelos me~mos em suas 
obras, feitu' por administração ou con
tracto, e que tenlmm por fim o sanou monto, 
o embellezamento, abastecimento de agua, 
redes de e.:;goto, calçamento, inclusive bri
tadores, motore; respectivos e rô!os ou com
pressores para macadamizaçã.o, melhora
mento e conserração de barrus e portos, con
strucção de fornos para incineração do lixo, 
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pontes, illuminação, estradas de ferro e via
ção electrica, inclusive o que se destinar ao 
desenvolvimento de forças para estes fins. 
Outrosim, e pela mesma forma, é isento o 
material destinado a laboratorios de ana
lyses, ao desenvolvimento da iostrucção, 
ministrada 110r aquclles governos, c, final
mente, todo o material de immecliata neces
sidade ou utilidade de.iltes ou das respectivas 
repartições .» 

O Sr. Presidente-A emenda tle 
n. 23 e;;ül prejudicada em sua p/imeira 
parte ; Tou submetter a votos a segunda 
parte da emenda que tem parecer favora
vel da Commissão e é concebida nos seguin
tes termo> : « e finalmente todo o material 
de inunediata necessidade ou utilidade des
tes govet'nos dos Estados, dos municípios e 
do Districto Federal ou das r espectivas re
partições.» 

Posta a votos, é approvada a parte final 
da refL·rida emenda n. 23, redigida nos ter
mos acima especificados. 

São consideradas prejudicadas as emendas 
ns. 24, 25 e 26. 

E' annunciada a votação da emenda n. 27. 

O Sr. Bricio Filho-Peço a pala
vra pela ordem . 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Deput::tdo. 

O Sl.~. Bl.~icio Filho (pela ordem)
Esta emenda não está prejudicada. 

O SR. PR}}SIDENTE-:;.rem eu declarei. 
O SR. Bn.rcro FJLI!o-Das considerações 

que fiz ha pouco quando encaminhei a vo
tação da emenda n. 21, se deprehende que 
eu preferi a medida constante da referid::t 
emenda. 

Mas V. Ex. comprehende que naquella 
occasião não era o momento opportuno para 
rectuerer a retirada da emenda ; a hora 
adrquada é esta. ~<;'a razão pela qual venho 
:Pedir a V. Ex. que consulte á Casa si con
sente na r.3tirada desta minha emenda. 

Consultada a Camara, é concedida a reti
Tada da emenda n. 27. 

São consideradas prejudicadas as emendas 
ns. 2d e 20. 

Posta a votos, é approvadél. a seguinte 
e meada n. 30, offerccida pelo Sr. Thomaz 
Accioly e outros : 

«Onde convier : 
Continúa em vigor a disposição contida 

li.O art. 2", n. IX, da lei n. 1.144, de 30 de 
1lezembro de 1903, que isenta de direitos de 
importação e expediente os materiaes neces
f;:wios ao abJ.stecimento de agna nos m Uf\i-

cipios do Ceará c outros Estados flagcllados 
pelas seccas. » 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda n. 3 I, o:ffcrecida pelo Sr. Tos h c 
outros: 

«Continuam em vig0r os arts. 3°, 4•, 5° 
c 7° da lei n. 1. 313, de 30 do dezembro do 
1904. 

Continua em vigor o art. 8° da lei numero 
1.313, de 30 de dezembro de HJ04. com as 
seguinte modificações : 

!"-Onde se diz-art 3°, diga se: art. 2° 
das Preliminares da Tarifa. 

2"'-Em vez dc-5 °/o ad valore;~, diga-se : 
4 °/o ad ·l)alo1·em. 

3" - Redija-se assim o n. 17: arame f<tr
pado e ovalado, sendo este ultimo das se
guintesdimensões:ISxi6 e 19 x !7, inclu
sive moirões de ferro ou aço para cercas e 
os respectivos csticadores. 

4"'-Accrescente-se ao n. 20: ferramentas, 
enxadas, foices, etc. 

O Sr. Francisco Sã (pela m·dem) 
-Sr. Presidente, do parecer dado sobre esta 
emenda se omittiu a ultima parte: aquella 
que manda accresceiltar ao art. 8° da l\3i 
n. 1.313, de 30 de dezembro (}e 190-t, que 
concede diversas isenções de. direitos para 
as diversas ma.terias nella e~pecificadas,
«tambem a~ ferramentas. enxadas, foices, 
etc.» 

Devo declarar qu6, pelo !!!esmo motivo 
por que a Commissão dctt parecer f'avoravel 
á outra parte, o seu parecer é tambem favo· 
mvel a esta, 

o Sr. Presidente-Esta emenda 
vae ser vot[\.da por partes, :;;alvas as modifi-
cações da Commissão. , 

E' considerada prejudicada a \primeira 
parte da referida emenda. . . 

O Sr. Tosta (pelo, m·dem)-Sr. Presí:O., 
dente, padi 11 palavra para provocar d~ parte 
do honrado r<3lator da Receita uma e;<plica
ção sobre a modificação apresentada ao 
art. s• d:t lei da Receita. 

Eu pedi na minha emenda seguinte quo 
se dissesse: em vez llc « além dos machinis- , 
mm, apparelhos e olJjcctos constante.> · do 
at·t. 3° das Preliminal'es da Tarifa», se dis
sesse: «além dos maehinismos, apparélhos c 
olJjectos COIJ.Stantes do art. 2°>>, porque houvo· 
um engano na publicação d::tloi. O n.l'tigo a 
quo se refere a lei é o art. 2° e não o 3°; 
porque o art. 2°, como bem observa o nobre 
relato1~ da Iteceita, refere-se a machinismos, 
apparclhos e objectos para a lavoura, ao 
pass:J que p art. 3° refere-se a roupa dof! 
passageiros dos vapores trangatlanticos, etc. 
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Mas o honrado relator manda quo ::;e sup- E devo dizer mais quo não sou o unico a 
prim<L esta, dccbração : « .•. além do.> obje-. estar em taes condi(lões ; por alguns apa,rtc~ 
ctos mcuciomtdos no art . 2• das tarifas tac:> que acabo de ouvir, verifico que ha outros 
e tn,cs. » dos meus collegas nas mesmas condições . 

Sr. Presidente', qual .a razão por que, nn, O defeito é na.turalmente do nosso entea-
Jei actu<d, foi incluída esta disposição ~ . dimeuto; mas, como devemos votar com 

Foi pn.r<L cVÜ iH' n,:; duvidn,s que constante- consciencia, com perfeito conhecimento de 
mente estão os inspectores de altanclegas caus:t, veniLO pedir alguns esclarecimentos. 
leva,ntn.ndo, todas as vews que os lavradores 0 SR. l"RANcrsco SA _Basta ler a parte 
solicitam esses favOI' ;)S . finnl da letra A, que diz « .... a emenda sub-

Sobre est<L q ne:!tão de auxilio á. lavouN , é stítuirin, este regimem pelo do pagamento 
preciso que se dig<L com fL·amlllOZ<L: ou tome- de 4 % a(l valonm, supprimindo a. taxa de 
inos "· re~olução do proteger :::eriamente n, expediente, que não é um imposto.» 
bYoura, sem estes obst;tculos, ou entfto ris-
oucmos da lei u que :;c ehamn. medida de O SR. Brucro FILHO---:- E' bem de ver que 
1;1·otecr.,au; porque 2.ssim o:~ lav1·;iclorcs ficarão o relator, e apresentante da emenda. não 
::;n.bcwlo quo mLo contam absolutu,mente se- podem dar a> explicrtções di1 tribuna, visto 
não com os seus proprios esforços, ficarão que jú. fallaram. Em tndo caso podem 
sabendo que nada poderão esperar dos pode- SS. i>.: Ex. por meio de npartes esclarecerem. 
res con,,titui<los, a não ser quando constitui- Disse o illustre rel<Ltor que, proceden
:l'cm urna forç~. ca;paz de eleger reprcscntan- do-se á leitura dn. ultima parte da lettra A, 
tos ao Congresso Federal. (Muito bem.) fica-se int:;immente escln,recido. 

Foi a esta parte da emenda que o illus-
0 Sr. X-<'rancisco Sil (pel(t ordem): trc Deputado declarou que a Commissão era 

-Sr. Presidente, foi exacta.mente o 1lesejo de fa v ora vcl. 
peotegrr a hwoura e do se collocar de in- O SR. FRA~crscoSA'- A Commissão só é 
teiro <~ccórdo com o pcns<Lmento do núbre 
Deputado, que <L Commissiio propoz a. mo1li- fn.voravel a e:;se rJgimen pa.ra os iustrtl-
fica<;iio que esüL ua emenda. mentos n.gricoh~s e nãa parn. os 3G n.rtigos 

· da tarif<1. Com efi'cito, eom it redacção dada pelo no-
bre Deputn,do, a substituição da isençiio de O SR. Bawro FILHO -Assim, a Com
direitos pelo pagamento de 4 "/o ad valorem, mi~são entende que a emenda deve serre
não se referir(L sômcute aos instrumentos jeitada . 
destinados :.'davoura, se estenderá a todos os 
36 artigos da tarita, sobre os qun.es recahe a O SR. FRANcisco SA'- Não, deve ser 
isenção, artigos que nn.da toem que ver com aceita, com <~ modificn.ção proposta. 
interesses <Lgricolas, com interesses da In.- O SR. Bmcro Frr.rro - Deante das expli-
voura . cações dadas, não tenho duvida em acceitar · 

O nobre Deputa. do diz que, n.lém dos machi- a emenda, mesmo porque ahi vem a 3a·dis
niflmos , pu.garão f:úmente 5 % acl -valorem CLlssão e ne~se momento poderemos irazcr 
ta,c:~ e taes artigos. nossa collaborn.çã. '• no sentido de co !locar a : 

o SR. TosTA-Mas, como se trata de svndi- emenda em melhor situação para com os . 
J interesses do Thesour '· catas agrícolas de lavradore:-:, é claro que 

a isenção sô póclc sei' r elativa <t ohjectos de Em seguidn, sã.o successivamente p .stos a. 
lavoura. votos e approvn,das com as modificações da . 

Commissão, as outrJ.s p:trtcs da reFerida .. 
O SR. FHAi'\Crsco SA-~1n.s , si é relativa a emenda sob n. 31, oJferecida pelo Sr. Tost<L 

objectos de lavoura, não httnecessidadedessa c outros. 
declar<tção :« ... além dos artigos taes e tn.es E' annunciadn. a votação da seguinte ' 
das tarifas» porque, nnstc caso, esse «a.lém» emenda sob n. 32, olferecida pelo S1·. Bcne-· 
quer dizer que o fu.VOL' que se concede á la- dito de Souza e out.ros. 
vourn. não é somente a ell(t, mas se estende a Onde convier: 
todos ess .~s oütros él.rtigos pu.ra fins diversos. Art. Pagariio sómente 5% a1l valorem 

de impostos de import:J.ção mts alfandega.s 
O Sr. Rricio Filho (pela 01·dem)- os machinismos e instrumentos destinados á. 

Devo coufcssar a Y. Ex., Sr. Presidente, devo lavoura, comprehcndidos, além dos constan
as~egurar <í. C;t:>a, com a maior franqueza, tes do art. 2° tbs Preliminares das Tarifa:>, 
com a franque za que me caracteriza, que os seguintes: . 
na.dn, entcmdi, nn.üa n.bsolutmnente acerca das lo, locomoveis n.gricolas ; 2°, val vulas de 
explicações, qncr as formuladas pelo illustre borrachas par<\ bomlJn.s de ar e para outras 
reprr.sentante da lhhia, quer as fornecidas machinas de qualquer turma ou feitio · 
polo digno relator do Orçamento da Receita. 2•, tél<Ls de arame de cobre ou latão, cunes 
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de papelão ou couro p~.ra turl)ÍJJ~s e peças 
componente> de baterias de diffusao ; <1°, es
covas de <trame, ferro ou latão, ou raspa
deiras par"' a limpeza de tubos; 5°, mrtnome
tros pal'<L indicar pres,;ã.o do va1Jot e de 
v acuo, inclicadoras de tcmpsmtura; ti'' . tubJS 
de c,Jhrl~ , !'erro ou latão paea cttldoiras e 
para a;Jparellw'' <le concentração e evapo
ração; 7°, moinl!05 pn.l'<t quebra.1· e pulve
rizar assucétr; 8°, crivos e seus supportcs, e 
travessões pa.r;.t ii:n'mühas; 0°, tacua.s, moen
da.~ e cng:ren;1gcns co rn vs seus acccssorio;; ; 
10°, :1,ppal'Clhos de movimento ou trans
missão comprehendencb polias, eixos, m<tn
e::te.::, !uvas, chavet'l.s, :1.nnais, collares de 
sns]xmsão ; ll o, trílllos, com tod ;s os seus 
acce!,lSOrios, gra.mpos, ch<tpas de juucção, 
;nrafn::.os, desdos, contra-trilhos, cruza
i i·~ c~:ltos ou comç:ões, :1. ::nllh;•s p:l.r<t os desvi:Js 
e :tpparsllws de manu!.Jl· ~ts; 1.2° , locomotivas 
o v ~1.gõe.3 com seus accnssorios ; l :io, alambi
qnes e column(l,;; distillatorias com seus 
accsssorios ; 14°, f:Jrmas, passadeiras, crys
tr.llizadora Dara nar~ar e refinar <tssucarc 
cal esnecíal lXi.l'::, fli.brlcação ; 15", bomb<ts 
de fcrto ou ó'Lltro metal para qua.lquel' li
quido ou massa, ou ::obastecimento de agua 
quente ou fria; l()o, vidros e tubos de vidro 
para avparelhos de evaporac;ão e concen
traçã::J, para indicadores rlc ui vel de agua 
ou outw liquido dentro dos <tpparelhos ou 
caldeiras ; 17o, arame farpado e ovalado das 
seguintes dimensões-l8 X l6 e 10Xl7, in
clusive mourões de ferro ou aço para cêrcas, 
e os respectivos esticadores; 18°, os desna
turantes e carlmretante;; de <tlcool; 19", os 
toncis de ferro estanhado par<L o tran:;
port~! de alcool, c os apparelhos destinados 
às app!icações industri a,es do <J.leool; quando 
os machinismos, apparelhos e oi~jectos clis
criminados forem importad.)S por syndicatos 
agrícolas, ou directamente pelos agricul
tores e gerentos de emprezas a.gricolas, e 
bem assim pelos g,wernos dos Estados e dos 
m unicipios. 

O Sr. T<:>sta (pela o1·dem)-Sr·. Pre
sidente, antes de V . .Ex. submetter á vota
ção esta emenda, deve attender á exclama
ção feita pelo honrado relator do Orçamento 
da Receita. 

Entre as minhas emendas figura o n. 4 d<t 
emenda 36, que diz: <sAccrescente-se ao n. 20 
-ferramentas, enxadas, foices, etc.» 

Ora, o r elator declarou que, por omissão 
ou por engano deixou de ser contemplada 
no parecer esta parte da emenda. 

V. Ex . comprehende, Sr. Presidente, que, 
não sendo submettida especialmente á vo
tação esta parte da emenda, ficará prejudi
cado, porque, na liquidação final das emen
das ella não flgurar[t. Peço, pois, a V. Ex. 

que, antes do snbmuttcr <t votos a emenda 
n. :32, p:mha em vot;tç~o essct parte da 
minha emcncht. 

O ~~h·. Pre:siclen:te - V. Ex. quer 
que se voto a pw~c que m<tnia a.ccl"~scentar 
l!..S pn.la vra.s : « í'ürra. n1eu t(ts, enxada. -:: , foi
ces, etc. >.• ? 

A emend:1 n . 31 foi votada por pal'tcs e 
<tcceita p2la C:tmar <t co ; ~1 as mcdiHcações pro
~; -::stas pela Com missão; C>sa. parte j{t foi 
votada. 

Vai se votar ag-ora a emenda n. 32, cn,i<t 1" 
JXU'te :t Commissã.o consider:~ pt'ejndic;vtas 
salvo (lltanto ás p:t!aVl'as: « qtmnclo machi
nismos, appc,rcliws e objectos cliscrlmi Mtdos 
Iin'e!n importadas p::Jr syndicatos agrícolas, 
ou clirectamonte pelos agricultores e geren
tes de P.mprez:ts agricolas, e bem assim pelos 
governos dos Esb1dos o dos municípios. 

c\. Commissfw dlt parecer favor<tvel " essa 
parte da emenda que nã.o est<L prej udicadn, 
pel;t approvação d<t emenda n . 31. 

Posta a votos, é annrovad<1 a ultima 1;arto 
da reforid;L ememl<t sob o 11. 3Z . -

São consideradas prejudic<tclas as emendas 
sob ns. :-J3, 34 c 35. 

E' apnrovada a. seguinte emenda sob n. :36, 
do Sr. Tost a 01 outros : 

Contimmm 13m vigor os §§ 11 e 12 do 
art. 2° da lei ~ · 1.313, de 30 de setembro de 
1904. ·. 

E' tam'Jem approvada a seguinte modifica
ção da Commbsão: supprima-se a palavra-
coi-respondencia. · 

E'annunciada a votaçãodaseguinteemenda · 
sob n. 37, do Sr. Diogo Fortuna e outros : 

Onue convier : , 
Art. E' o Govern:J autorizado, \ na vi~ 

gencia da presente lei, a conceder isehç,ão de . 
cliraitos aos instrumentos de lavonra\e ma
chinismos destinados <LO fabrico e b011'~ticio 
de productos agrícolas, dírcctamente impor
tado;; peks ag-ricultores ou respectivas em
prezas, sendo o imposto de expeciente pago 
nos termos do final do art. da t arif<l. vi
gente. Nesta isenção se comprehendem os . , .. 
apparelhos p ~H'a o fabrico de lacticiníos, os. 
machinismo.> e apparelhoH para montagem · 
de xarquen.das, o arame farpado para cer
c<ts e o arar11e ovalado para tapagem de 
campos. 

O Sr. :!"residente - A emenda 
n. 87 cstct prej udica.da, sal v o na pttrte em 
que se r·efere a apl)arelhos e ma.chinismos 
pa.ra montagem de xarqueada, etc., que 
teve parecer i'avoravel dn. Commissão, pe
dindo que seja incluída na emenda anterior, 
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·que trata da isenção de direitos para ma
chinismos . 

Posta a votos esta ultima p11rte da emenda, 
~~ approvada. 

O Sr. :E,resi<rlen-te declara preju
dicada. a 1 a parte dto emenda dos Srs . José 
Bonif'acio e Calogeras, n. 38 . 

Posta a votos a seguinte 2a parte da 
emenda dos Srs. José Bonif'acio e Calogern.s, 
é approvada. 

Art. Ficam isentos de direitos aduanei
ros qmwsquer m<tchinismos e instrumentos 
ünportados pelos Estados, municípios e pa,r
ticulares, que se destinem ás suas fa.brica,s 
de sericicultura, desde que empreguem na 
nação e tecelagem unicamente casulos de 
producção nacional. 

São consideradas proj udicada~ as cmend<J.s 
ns. 30, 40 e <i l. 

E' approvada a seguinte emenda n. 42, dos 
Srs. C<Lrvalho Ch<wcs e outros. 

Onde convier : 
Ficam comprelwndidos entre os productos 

chimicos, a que se refere o § :~o do <trt. 2" e 
o art. 5° das Disposições Preliminares da 
Tarifa em vigor, o acido sulfurico, acido 
tartar ico, tannino, bi-sulfito de potassa e os 
fermentos seleccionados, quando f'o1•em im
portados pelas sociedades de agricultura. 
syndicatos agrícolas ou simples agricultores. 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda n. 43, oiferecida pelo Sr. Passos Mi
randa e outros : 

Onde convier: 
Ficam isentos de direitos os objectos des

tinados á Santa Casa de Belém, inclusive 
carros f'unebres, ao Orphanato Municipal da 
mesmtt cidade e ao museu Goeldi do P<1rá, 
inclusive materiaes de construcção. 

O SJ.~. Passos ~J:h·anda (pela 
,ordem) Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex. 
que se dignasse de dividir esta emenda em 
duas P<~rtes, a primeira constando do c1ue 
se . refere á Santa Casa de Belém, sobre a 
qual V. Ex. consultar.:~ á. Casa si consente 
na retirada ; e a segm1da constand.o do 
mais que far. objecto da emencht. . 

Sobre esta ultima 11arte, peço a V. Bx . 
que me conceda a palavra, em momento 
opportuuo, para eu encaminhar a votação. 

Consultada a Casa, é concedida, a retirada 
da 1" pa,rtc da emenda do Sr. Passos Mi 
randa. 

E' annunciada a votação da 2a parte da 
referida emenda n. 43, referente ao Orpha
nato Municipal de Belém. 

O Sr. Presidente-Tem<~ palavra. 
o Sr. Passos ele Miranda. para enc;wmlllar a 
votação. 

O :~~r. Passos J'l','[ir.::n,nda. (pant 
encaminhar ct votaçao)- Sr . Presidcate, por 
ser do conhecimento de todos os espíritos 
litlos desta Casa, não é mister, no momento, 
patentear o <1uc é o ;vrnseu do Pará, sob a 
dirccção ;l a, summidade scicntifica. que o pre
side. (!lpoiados.) 

1·:' um estabelecimento modelar e rcputa
dissimo. vcrdttdciro tiblo de lwnm pam o 
E~ ta ao c pam todo o paií-:. (Apoiados) Dentro 
ddle, so Lc hão de i1l)plicar, com toda a 
proprierbde, os opithetos que 1'or<tm ad,ic
ctivado;: pda illnstm Commissão a um 
mu .eu dig.uo de t oda. et )H'otecção, como c o 
paraen~n, c·mt,rmc se ve do par ecer refe
rente á emenda n. í l, os cui.thetos de scien-
titico e mwional. • 

Loto é dentro. Fora, não ha duvida que 
elle constitue um poderoso c fecundo ele
mento de prop:1ganda, pela puh!icaçào de 

·seus int:wess;,nte.s boletins o peüt respectiva 
tradncçiio em varias idiomas, llavendo pelo 
orbe inteiro a ü~ma de nossas riquezas, da 
supcra.bundancia, de nossos recursos. c dos 
proveitos e lucro:> qno poderiam ser obtidos 
por todos aquelles que viessem ex:nloral-o;> 
intcllligente e largamente . -

O ~Sr. Presidente-Peço ao nobre 
Deputado que restrinja snas observações a
simples encaminhamento da votação. 

O Sa. PAs:;os MIRANDA- E' o que estou 
fazendo; não posso encaminllar a votação si
não assim. 

Em 1903, nôs solicitamos esta mesma isen
ção de direitos; a Cam;ua nol-a deu, e tor
nou-se effectiva. no orçamento. 

Em l 904 c l 905 não foi possi vel cditlcar 
um novo cdiftcio ou cstabelecimentu 'lue 
comportasse todas as dependencias necessa
rlas <t novas collecções u o de-;cnvolvi:uento 
da' secções ,já existentes. Nós reiteramos 
agôra,e creio que a Camara ha de attender a 
este nosso pedido, nem s<J a esse, sinão tam
bem ao que se l'eferc ao Orphanato Muni
cipal de Beh~m. 

E' o que tinha a dizer. (llfttito bem.) 

O Sr. B:ricio Filho (pela ordem)
Sr. Presidente, acabamos ue ouvir enca
minhar a votaçã.o o illustrado representante 
do PM'á, def"endcndo a segunda, parte d~t sna 
emenda, visto como ellc pediu a divisi'io da 
mesma em duas partes, rcc1nerendo a r eti
rada da primeira. 

O parecer da Commissão é contrario ; en
tretanto, estou certo que tt C<tmara esti
maria ouvir a p~\lavra do nobre r eléttor, 
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porque S. Ex. tr:1ri:1, exr.ollcntos esclareci
mentos. 

Devo uizcr rJuc estou inclinado a votar a 
ü.tYor d<t emenda, m:\s da pal<wra do nobre 
rela.tor pódn acontnecr que outros colleg<ts, 
que assim não pcns<Lnl ttgm·a, se resolvam a 
í'azel-o. 

Mas. Sr. Prc~ideni.c. l.[nero que a tarefa 
scj ; ~ ü~eilitr11l;~ ; o illust.rado representante do 
J.>ar;i o Sr. Dr. J?ct~so,; ;\Iira.nda roq uercu a 
<li vi,:ii,o da emenda em duas })<1l'Ü1s ; pri
meira, disponüo que Hcam isentos de direitos 
•J;3 ohjcctos de:;tinado,: tt Sant<t Casa de Belínu, 
inclusive carros funcb1· es ; a outra estabele
cendo <tnc tlc<tm isento~ de direitos os ob
jcctos rlcstinauos <~o Orphn.nalato Municip:ll 
i.ln. mesma cidade o :w Museu do Par<L 

Como vê a Casa, tra.ta.-se de cousas distin
ctas ; pôde 1JCm acontecer que uns estejam 
inclinados a dar o voto fa vom vel á isenção de 
direitos para o material destinado ao Orpha
nalato, c outros estejam inclinados a d<tr a 
l'nesma isen~·ão para o ~!us em Goldi. 

E o facto de ~er votrtdo em globo, pôde 
ate prejudicar a parte da emendtt do nobre 
Deputado. 

Ness:ts er.ndições, Sr. Presidente, parece 
que a minha inter\·cn•:~~o (! tod:.t htv-omvel 
ao nobre Deputado; venho pe<lir a V. Ex. 
que a votação sej<t feita por partes, isto ê, 
quanto ao Orphanalato Municipal e quanto 
ao Museu Go!di. 

Aproveito a opportunidade para dizer que 
este museu honra o Brazil (apoirulos), é diri
gido por um homem da maior competencia, 
que tem Jeito importmltissimos trabalhos, e 
:tté annuncio (t Cas::t. uma coustt que lhe vne 
interessar muito-é que este homem, nesta 
êpoctt üe novas prophylaxins de transmissão 
de molestüts por inseetos, acaba de escrever 
um importantíssimo trn,balho sohre os mos
quitos do norte, com est::tmpas, ti;:; uras , ex
plic:tções e tudo mais . 

Dizem, St·. Presidente, que o novo director 
de hygiene foi ao rwrto estud:tr os mos
qui tos. 

Poi:> hem ; lá ello encontrará tudo feito 
pelo Sr. Gmldi. dircetor do museu, em favor 
do qual nós vamos votal' isenção de direitos. 

Submettida a vote::;, ·~ rejelta.do esta parte 
da emenda. 

O Sr. Passos :'\-.Iiranda - Re
queiro vcrillcação dn, votação. 

Procedida a verífic:t~ão, reconhece-se que 
vot<tr<tn1 a favor :lG Srs. Deputados, contm 
ti9. 

O Sr. PrHsidente:_Yae-se votar a 
ultirnu. parte da emendn-ísem;ão de direi
to,; do Mnsco Goeldi do Par;t. inclusive ma-
teriaes de construcção. · 

O Sr. João Luiz Al-ves-Peço a 
pala na. 

O Sr. Presidente-Tem apalaYra 
o Sr. João Luiz Alves. 

O Sr. João Luiz Ah"es (pela 
onlem)-Sr. Presidente, proponho ainda que 
se subdivida esta emenda em duas partes: 
1 a os objectos destinados ao Museu Goeld, 
<lo Par;í, ; matcriaes de construcção, outra 
p<trte. · 

O Sr. Presidente- Vae-se vota1• 
por parte.;;. 

Submcttida a votação a 1' pn1·tc que con
cede isenção de dü·eitos ao Jl:!useo do Pará, 
é approvada. 

Snbmettida a votos a 2" parte - inclusive 
materiaes de construcção, ü rejeitada. 

O Sr. llricio l.<'ilho - Peço a pa
lan•;.t. 

O Sr. Bricio Filho (pela 01·dem) 
- Requeiro verificação da votaç;ão. 

Procedida a verificrtção, reconhece-se que 
votaram a favor 46 Sl's. Deputn.dos,' con
tra 73. 

E' apP.rovada a seguinte emenda, sob n. 44, 
offerecifta pelo Srs. Passos Miranda c outros: . 

Onde convier: 
Fica111 isentos de dü•eitos os objectos desti

nados <j,s colonias indígenas c civilização (l~ 
indios. 

E' tambcm approvada a seguinte modifi~ 
cação da Commis:;ão á emenda acima: 

Desde que os ol~jectos sejam importados pelos 
Govc1·nos ou Estados. , 

1~' a)munciada tt votação '1 da seguinte 
emenda sob n. 45, dos Sr.s. F~·ancisco Veiga 
eoutrqs; .\ . 

«FicéJ.m isentos de impostos aduaneiros os 
materiaes importados para os ' serviços da 
Associação Paulista de SanatoriÓs cont1'a a 
tuberculose e dispensadas de taxas postiws 
as publicações de tlistdbuição gratuita da 
mesma associação». 

.E' cpnsiderada prejudicada a primeira 
parte da emenda acima, sendo apprqvada a 
rol'eeidp, parte que isenta de taxa,; postnes :;ts 
publi.cttções da Associação P<tulista de Sana-
tol'ios. · 

E' anprovada a seguinte emendn soh n. 46 
dos St•. Ribeiro Jnnqucira e outros : 

Ao art. 2° : 
Accrescente-se onde convier : 
E' o Governo autorizado a conceder isen

ção tle direitos <lc importação e expediente 
par::t o material importado pela Companhia 
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de Estrada de Ferro Leopoldina parn. os pro
longamentos, custeio e melhoramentos das 
suas linhas i'crreas, súmente para objectos 
que nilo tiverem similares na producçào na
cional. 

E' tambem approvada a seguinte mouifi
cação <la Commissão á emenda acima : 

Propõe, entretanto, duas modificaç:õos; a 
P, accrescentar-se: «todas as e.<tradas de 
feno que tenham feito ou fizerem nos fretes 
de goneros de prorlucção nacional reducçõ03 
equivalentes ás feitas pela Companhia Leo
poldimt» ; 2", em vez da isenção completa 
da taxa de expediente, redn:m-se e;;ta a 5 %. 

E' appt•ovado o seguinte substitutivo da 
Commissào, á emenda sob n. 47, offerccida 
pelo Sr. Candido Rodrigues e outro:> : 

«Os direitos de importação sobre automo
veis (carros ou embarcação) serão cobrados 
pela fôrma seguinte: auto moveis para trans
porte de passttg:eiros ou de cargas. 7 °/o ad 
·valorem ; trucks de automoveis, ttrnutdos ou 
desarmados, rodagem dcantcira ou trazeira 
completa, inclusive motor e pertences. sem 
prepttro, smn caixa de carro, 5 °/0 ad valo1·em; 
a,utomoveis que utilizem como combustivel 
o alcool puro, carburetado ou desnaturado, 
5 "/o ad 1:alorem. 

E' consideraria prejudicada a referida 
emenda Rob n. 47. 

São considerttdas prejudicad<ts as ememlas 
sob os ns. 48, 49, 50 e 51. 

. E' annunciada a votação da seguinte emen
da, sob n. 52, do Sr. Pereira de Lyra e ou
tros: 

As embarcações e carros automovcis de 
qualquel' especie, os motores, carburadores, 
fogões , fogareiros, lampadas e quaesquer 
utensilios que utilizam como combustível o 
alcool puro, carburetado ou desnaturado pa
garão sómente o imposto de 5°/o de expe
diente. 

E' considerada prejudicada a primeira 
parte desta emenda, até as palavras de qual
que,· especie, seiHlo n.pprovada a parte final 
úesta emenda, das palavras os moto1·es em 
deante. 

E' annunciada a votação <la seguinte emen · 
ua sob n. 53, ofterecida pelo Sr . .Neiva : 

«Ond.e convier : 
Fica o Governo autorizado, na vigencia 

desta lei. a isentar de direitos de importação 
as embarcações do remo c vela destinadas 
exclusivamente ao sport na.utico, com ban
cos movediços e seus accessorios ; remos, 
velas, 1orquetas, croquos, braçadeiras, mas
tros, macas, cannas de leme, guarda-pa
trões, fios de barcas para driças, e-;cotas, 
etc ·~ importados directamente pelos club> 
de rcgata.s.l> 

O S.e. Carlos Peixoto Filho 
(pela m·dem) - Leio no parecer acerc<t rla 
cmcnd<t 53 que a Commissiio «contr<t o voto 
do relator, não acceita, a emenda, conside
rando que os artigos que ella isenta de im
posto são de facil o lttrga construcção <lo 
paiz.» 

Não me é dado, por isso, appcllar p;tra ó 
relator parct vir uar uma explicação nw.i~ 
detalhada, ou uma prova mais concludente 
d.cssa aHirmação. 

Mas, pedirüt flUO qualquer dos honrados 
membros da Cornmis:-:ão 1ornoces:~e tt segu
rança dessa atlirnwti ,.,t. 

Si realmente es~cs ol~jcctos slí.o de larga e 
i'acil construcção no IJ<Liz, scrüt o caso de 
rejeitarmos a e menda, mas, em contrario, 
scrú, o caso do <1pp1·ovm·mcs. 

O Sr. P rcsi(lcn te- O parecer dn. 
Comlllissào (\ o !;Cguintc: «. A Commissão 
contr,t o voto do r elator, nào accoita :t 
emcmla, considera,rHlo que os artigos que. 
clla isenta do impm;to são de facil c larga 
construcção no pa,it.. » 

O Sr. Neivn (pam encaminha~· avo
tctçii'o)-Vou encarregar-me de dar a V. Ex . 
e á Ctunara os esclttrccirnentos quo deseja ; 
dir'ei pois,--em-cyni hcse, que as embarcações 
para as qmtcs eu peço isenção de imposto, 
para protecção <t esses clulJs, quo consti
tuem uma animação ft cultura physica e 
moral d<t mocidadade, em numero de ::l.OOO 
inestimaveis rapazes que Ü'elruentam os 
cluhs sportivos dm;ta cidade as de bi1ncos 
movediços que nflo se constroem iguae;:; no 
paiz e bem assim pt\J'<t os seus accessorios. 

Já ha tres anno;; aventei :tqui esta idéa, 
mas, retirei a emenda. que a tradu:da, desde 
q uc se disse que clh dava logar a abusos, 
a especulações commerciaes. Essa increpa
ção obviarei pelo rnodo por que, eu agora re
digi a emenda, que se vai votar, em termos 
de serem essas embn.reações e objectos di·1·c
ctamente importados pelos clubs e exclusiva
mente a ellos destinadas. 

Nestas condições, vê V. Ex. que não pórle 
havce lesões, e penso que a emenda deve ser 
approvad.<t, tanto mais quanto o illustre 
relator que tào distinctamente estudou esse 
e os demais assumptos a elle deu seu voto 
üworavcl e a Camara lut de sustonta.l-o, 
mesmo para não ir ao encontro do que tem 
feito os Presidente (la Republica e Prefeito, 
que toem concorrido espontaneamente com 
prcmios para animar esse apreciado spm·t 
que j<l e,;t:L tendo ta.mbem grande movi
mento nos Estados de S. Paulo, Espírito 
Sa,nto, B<thia, Pernambuco c outro:;, 

Julgo ter dado as explicações solicitadas e 
espero que a Camara c :leu íllustre lcadc1· 
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so j ulguem satisfeitos c venhant em auxilio 
de um ponto patriotlco e CJ'etlor- de geral 
pt·otecção na altnrn, !los cnthnsiasmos que 
despertam suas n.pplanrlühs pugna;;; . (llfuito 
bem ; mt~ito bem . ) 

O § r. Bricio i-Fil h o (peZa 01·dem)
Sr . Presidente, o iliustratlo leade1· occupou 
a tribuna para p ec1 ir cxplic~ções a respeito 
da emenda. 

Não é facto r:ommt tm. S. Ex. com as re
sponsabilid<vlm; que tem só pede explicações 
em c<1sos esDeciaes. 

Devo 1led;m:w a V. Ex. que sou f<~vora.vel 
á mediil<t , mas não é o meu Yoto que vae 
ilocidiL' Ua VOtação . 

O nobre De]Jtltado Jr,u <~ lista elos objectos 
mencionados na emenda c verificou que a 
mesma. se refere a embarcações; a r emos e n. 
vela, destinadas exclusivamente ao spol't 
nautico, figurando ent1·e outros obj e dos os 
remos, velas, forq netas, croques, braça
deiras. mastros, m<1cas , cannas de leme, 
guarda-patrões, fios <le lnrca para rlriças, 
escota~ , etc . 

S. Ex . viu no pn.recer que a Commissão 
di% «contra. o vuto do relator , não acceita a 
entend<t, considera.ll<lo que os artigos que 
elL isent~t do imposto são de larga e facil 
constracção no paiz. » 

Vendo o il.lustre leade 1· qne havia diver
gencin. no ;mio da. Commissã.o, pediu expli
cações <tcerca do motivo por que o relator 
nU.o pôde dar o seu assentimento ao P<Lreecl' 
da Commbsão . 

O SR. lJRDA::-\0 SA;-.;Tos - A cxplicaç:ão est<t 
dadu. no p:;,recer . 

O SR . Bmcw F ILJi<> - Nonlmm elos mem-
1)l' OS üa. ConunissfL~) acnt1itt ao cha.nu1.mento 
feito pelo illustrc leadc;·, ent1·eta.nto, ern 
log~r d~lles o fmtor th_ emenda deu expli
e<ttues unporta.ntes, o t 110 l!11Dortantes que 
eu, de a.ccôrdo com el!as, voto- pela medida. 

o. illnstre lecukr po;.·érll deseja v a ter oscla
re(:nnentos de alguns eles membto~ d<L Com
mi~<ão . 

Entretanto as ex,;Iic<Lções , <Lliá.s necessa
l'ia~: , desde quo o illustre l eaclr:;· declarou 
'lU O as ileseja. v a, 1üo a:ppareeem . 

O SR . NEIYA-.TiL dei <t exi)licM:ão . 
Po:;ta. a voto~ , ú approvada ' a referida 

emenda, ofJ'ereeida. pulo Sr . Seiva, por SG 
voto::: contra 2fo. 

E' consideradt~ prejudicada <L emenda sob 
n. 54 . 
. :'3ão sur:cessivamente posta~ a votos e re
Jettadas <Ls emendas sob ns . 55 e 56 . 

g' annunciada a votação da seguinte 
emendtt sob n. 57, o1ferecida pelos Srs . Pe-
reira Lima e outros : · 

«Ficam isentos de imposto de importação a 
meteria pl'ima e apparelhos para fabricação 
de explosivo.> nacionaes de reconhecida utili~ 
dade .» 

O Sr. Pereira Lhna (pela ordem) 
- Sr. Presiilente, a emenrüt de quo ~e trata 
teve o intuito de favoNocer uma industria 
existente, qual a fabricação de explosivos. 

A Commissão deu parecer contrario apre
sentando como mzão o facto de poderem-se 
«abrigar gencros de almndante importação 
com prejuízo do Thesouro, etc». 

Ora, esta razão não deixa de ter uma 
certa procedencia pela difficuldade, princi
palmente, de uma fiscalização severa . 

Nesta.s condições, eu, conhecendo que a 
maioria naturalmente será inclinada a vo
tar a favor deste parecer, no intuito de im
pedir esse abuso por falta de liscalização, 
req neiro a retirada da emenda. ( M~1.ito bem .) 

Consultada, a Cumara concede a retirada 
pedida. 

E' approvacl<l. a seguinte emenda soll 
n. 58, do Sr. Ri vada via Corrêa : 

Accrescente-se onde convier : O g<~do muar 
introiluzido pelas fronteiras do Rio Grande 
elo Sul, fica sujeito ao imposto applicado ao 
que é introduzido pelas outras fronteiras . 
terrestres e por via marítima. ·. 

O Sr. ~iv.a.davia Corrêa (pela 
ordem) - Ret1uer e obtem a retirada das 
emendas que o1fercceu sob os ns . 5D e 60. 

B' a.pprovaÇla a seguinte emeuda sob n .. 6I, 
do Sr . Paula Ramos : 

Art. 1°, n . 2. Accrescente-se: 97 e 101. 
como está na lei citada. 

Art . 1°, n. 45. Accrescente-se: uc accôrdo 
com as moditicaçõss feitas na lei n. 1. 313, 
de 30 de dezembro de 1904. ' 

Art. 1° (Rend<~ com applicaçã.o especial, 
2, n . 6) . Accre.;c:;ntc-se : sendo co1Jra\do sobre 
a borracha 18 % ad valorem . 1 

Onde convier : \ 
Accrescento-.se : Continuam em vigor os , 

ns . V, VIl e XH (inclusive mtwhinismos.partt 
as fabricas de fios ue algodão e lã) do art . 2° 
c os arts . 3° e 5° da lei n. 1. :313, de 30 de · 
de7.embro dJ 1904 . 

São tambeQJ. approvadas as modificações .. , , 
propostas pela Commissão á emenda acima. 

O S r . • João Luiz Alves (pela .· 
ordem) requel' e oMem a re!;iraúa da emenda 
que o1ferecou sob n. 62 . 

E' annunciada a votaçã.o da seguinte emen~ 
da sob n. 63, o:tferecida pelo Sr. João Luiz 
Alves: 

Art. COiltinua em vigor o art. 15 da 
lei n. 953, de 29 de dezembro de 1902 (frete 
de cereaes). 
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o Sr. João Luiz Alves (pela' E' annunciada a soguinte emenda, sob 
ordem) -Sr. Presidente, retirando a emen- n. 65: 
da n. 62, não tive em vista concordar com Fica reduzido <t 100 rt~is o porto das cartas 
os fundamontos da Commissão de Fimmças, expedidas parct o interior da Ropublic<L 
opinando pela sua rejeição. 

A competenci<~ do Poder Legi&lativo para 
determinar as tarifas pelos differcntes ser
viços, quaosquor que elles sejam, não encon
tra restricção na Constituição (la Republica. 
(Apoiados.) 

Sem querer, porém, o sem poder mesmo 
discutir o assumpto agora, venhê> declarar 
á Camara dos Deputados que a emenda 
n. 63, que mantém o frete de 400 r éis por 
sacco de cereacs, na Estrada de Ferro Cent1·al 
do i'lraúl, não fali mais do que reproduzir 
um[~ lei do orçamento de 1903, contra <t 
qual não se manifestou ontào a Commissão 
de Finanças, em virtude da imcompetoncia 
da Camara - em votar uma meclidr~ de 
protocção â producção nacional . 

Assim peço a Camara que approve esta 
emenda como complemento da.s medidas que 
tem votado. (lliuito bem.) 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem)
Sr. Presidente, esta emend<t é evidentemente 
umn, emenda que vem diminuir a tarifit de 
transporte sobre os cercam;, propondo que 
se appliquc com relação aos outros cereacs 
aquillo que se faz com relação ao milho, 
isto é, mande que se cobre na Estrada de 
Ferro Central do Brazil a quantia de 400 
réis por sacco de milho ile 62 1/2 kilo
gramnuts. 

Trata-se evidontemente de uma emenda 
de protecção á proclucção nacional. 

Om, Sr. Presidente, V. Ex. certamente 
tem ottvido dizer que sou um proteccionhta. 
moderado. 

Sou logico na minha posição, tenho grande 
horror de proteger inconvenientemente por 
meio de modificações da ]JJ.uta aduanoira.; 
acho que nas tarifas só se pôde bolir c.n 
certos casos e condições; m<tS o nosso mal é 
este, é o de querermo~ proteger só por uma 
fórma, só por meio de alteraçõe.,: das tarifas. 

Entret(tnto, lm muitas maneiras de prote
ger e uma dellas é justamente a que eon
cerne ao problemct de facilitar o transporte. 

Por consequencia, verificada a vantagem 
da emenda, convt;m votal-a, certos ele que 
temos a competencia de alterar tarifas das 
estradas de ferro do Governo. 

· Nestas condições, parece-me que a Camara 
pôde app1•ovar a emenda, indo na corrente 
em que e5tá navegando, isto é, com o intuito 
de auxiliar a protecção nacional. 

Posta a votos, é <tpprovada a seguinte 
emenda, sob n. 63, oiferecid<t pelo Sr. João 
Luiz Alves. 

E' rejeitada a emenda sob n. 64 . 

O Sr. Ro clolpho Pa,ixão (pela 
01"dem)- Sr . Presidente, tomo a liberdade 
de chamar a attenção da Camara para esta 
emenda, que manda reduzil• a 100 réis o porte 
das cartas ()Xpedidas para o interior da Re
publica. 

Senhores, o serviço dos Correios, como o 
dos Telcgraphos, nao foi instituído para 
dar renda ;~o Estado; o povo :pag<t imposto 
para usutr·uir estes serviços . 

Ainda ha pouco, o .Jornal do Commercio 
tr<LJJscreveu do 1'imes uma ligeira noticia a 
respeito do porte da.s cartas no B!"azil. 

Por ser intcress:mtc procederei á leitura 
do que escreveu aflllelle important ~ jornal: 

«0 Brazil pôde facilmente reclamar para si 
o ser o p<1iz em todo o mundo em que se 
cobram as mais elevadas taxas postaes. 

Uma taxa pam qualquer parte do interior 
da Republica e dentro dos limites muni
cipacs de qualquer cidade cus+.a actua.lmente 
3 l / 4 d. por meia onça (15 grammas). 

O preço de registro, tanto para o interior 
como para o estnngeiro, é de 3 l / '1 d. O 
porte sobre car t as estrangeir:.1s é de 4 7('>3 d. 
por mei:.1 onç::t (15 gra.mmas). 

I-Ia curiosas :.tooma.liitS no serviço postai. 
Assim, um envolucro ou um cartào postal 
sellad.o custa o mesmo que o vcüor do scllo 
com que é fra,nqueado.» 

Realmente, Sr . Presidente, o B!'azil é o 
p~üz Jo mundo ontlc <t correspondencüt custa 
mais caro! 

O povo, q UCl paga impostos por todos os 
htdos , sob todas as fôrmas, não tem ao 
menos direito a estes ssrviços que, como eu 
já disse, não são Cl~eados pa.ra d:u· rend<t ao 
Estado. 

0 SR . . Jos1:; !30NIFAC!O- Apoiado . 

O SR . RonoLPHO PAIXÃo-A emenda, cuja 
vobção acaJu de ser annunciada, merece o 
a,poio da Camara. 

VOZES- Apoütdo. 
O SR. RoDOLPHO PAIXÃo-Si a renda di

minuir no primeiro anuo, certo <mgmentarâ 
no segundo, dado que o menor porte redun
da.rá em augmento da correspondencla. 

0 SR. JosÉ BONIFACIO-Não ha duvida. 
O SR. RonoLPHO PAIXÃo-No tocante ao 

assumpto, não pJdemos ter em mim lucros 
directos, porém sim indirectos. (1lpoiados. 
Muito bem.) 
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O Sr. Francisco Sá (pela o?"dem) 
- Ouvi dizer que a Camam c•st<L im-

1Jressionalla com o annuncio de um grande 
;ze[icit no orçn mcnto ; nii.o sei si est:.L de ac
ellrdo com e;sa impressão uma mcdiua que 
detcl'mina immediat<L reducção n .L rcmd;,t 
dos Corrcio.'l. (Apoiados e '1 1·<7o apoiados. ) 

O publico j;L .se h:Lhit uoa á taxa que ;tctua.l
mente paga, de 200 réis. Acredito que, 
qu;tndo as cit•cumstancin,s do p;ü:r, furem 
ma.i:; propicias, scrü upportuno o momento 
p:tra determinarmos a <liminuiç:lo das taxa-;. 
Não creio que e;,;;e momento tcrtha cllcg<tdo 
c acho qne a appron,ç·ão de~sa diminuic;ão 
ser<L um clesserviço prestado ao desr>tlvolYi
mento dos Cnneio-; , porque, 1lesde que se 
augmente o de(icit que essa. rcp<trtigã.o já 
determina, naturalmcntn os poderes pu
blicos recuarão dea.nte das grandes des
pezas reclamadas pelo~ melhomrnentos ur
gente.>. 

c~SSÍ I11, julgO que ser(L Obra de patrioi;ÍSJUO 
r ejeitar neste moment•J a cmcud:t. (Apoiados 
e tlr10 apoiadns. 'l'rocam-se m11itos a]Jm·tes.) 

Posta a votos, é approvada a l'efcrüla 
emenda do Sr. Rodolp!1o Paix:ío, por 50 
votos contra 50. 

E' a.nnunciada a votação da seguinte 
emenda sob n. 66, !lo Sr. Tosta : 

Fica. reduzido a 100 réis o porte rla.s cartlts 
no perímetro urbano o a. 20~) réis o porte 
das cartas expedidas para o extel'ior da. H.e
publica. 

E' considerada p ·ej udicada, a primeim 
}Xl.rtc desta emenda e rejeita.da. a pa.rte 
tln;~J. 

]Ç considerada prejudicada a llc n. 67 . 
E' a nnuneiada. a. vota.çiio d11 emenda ~ob 

n. GS, do Sr. Tosta : 
O porte das ca.rtas expedidas p ara. o inte

rior da RepublicCL é ohrigatorio, não sendo. 
permittida a expedição d(t~ que não forem 
<tbsolutamentc franqueadas. 

O Sr. Tosta, (pela o;·dem) --Sr. Pre
Hillcnte, venho expiic:tr em duas pu.l<.tvras 
e não discutir a. emenda. 

"\.c&ualrnente, pôde-se expedir para o in
terior da Rupnblíca. cartas sem sello, mas 
quem as receb ::l é obriga,clo a p :~.gar o duplo 
do porte. 
A~sim, si eu quimr expedir uma carta do 

Estado do Rio para o de Minas, ;;e m scllo, 
po~so fazel-o ; mas o dcstinatario, receben
do-a , tem de pagar 400 réis. 

O Sa •. JoÃo Lmz ALvEs- Si quizer r e
ceber. 

lJ)r Sn. D"PUTADO- Isto não (~ direito. 
~ T1·ocam-se vw·ios Otltros apartes. Soam os 
tyrnpanos). 

O Sn. TosTA- Duas conse(ttiencias resul
tam dahi, Sr. Pre;iuente; <L primeira ()que 
muitos destinatarios neg<tm-se a receber a 
cttrh, porque não querem pttg~n· o duplo <lo · 
selto, c o Correio 1\.t% o serviço iuntilmcnt'l ; 
<L segunda é que muitas vezes o d•..>stina,tar!o 
p:tga o dttplo do sello, nHts, como nào so 
i rn porttt de :fló\ca.lizar o serviço do Correio e 
não a.ssistc ú, appo<ição <lo scllo sobre ;_~ 
c:n·ga pelo empregado enc:H'l'egado de !'a
~el-o, <tcon tece que mui ta:3 vezes este scllo 
duplo, em ver. dc vir prtr~~ o Coneio, cnt.r:t 
pam o bolsJ do empregado def'ra nda r.lor das 
rendas pnblica.s. (Apoiados e aJ1r.o-/es.) 

H:1. aind<.t um:t oul;ra con~cquencia, Sr . 
Presidente ; ha muittt gente <1110 escr·evc 
cartu.s anonymas ... 

OSR .. Jolo Lmz Arxbs- :,:st ~•s podem v ir 
tambcm comsello. (Ha outros apartes.) 

O Srt. TosTA-... diff:1m·.mdo <tt<~ o <lesti
nata,rio q uc n recebe, e paga. o dnplo do 
sello pltt'<t ler. (Trocam-se ;;mitos ajím·te,;. 
Soa;;L os tympanos.) 

Pois b c;~:n , Sr. Pre~idcnte, a minlta cmen<L1 
tem por fim evitar tu.to isto . Qnem qnizer 
mand<tr c:trtas anonynns, políticas, p:1rti
culares ou de qualquer natureza, que ao 
menos pague o scllo. 

Estou convencido, por informações offi
chtes que tenhq, de que o porte obrigatorio 
trará o angmento da. renda. . 

Creio, porque é ver(lade qne con;;ta <le es
tatísticas que tenho, que rhmwtc o anuo du
zentas e tantas mil cart:1s for·<tm pa.r:.L o 
interior sem scllo; m3,s qua.nt<Ls cleix::tr <~mlle 
pngar c qwmta.s o e;apregado arreeadou 
para si, como procurador em c:ws<t propria?. 

Fallo com sincm·ida.de. Acredito qne <L 
Camnrtt hem servil•ii. aos inte~·es,scs publicos , 
a,pprovando a pc'oviliencia que se contüm 
mt minha, emenda. ' 

\ 
O Sr. Francisco Sá (pda o1·de;n) 

-Sr. Pl'esidente, o transporte de ca\),•tas, 
niio franquead;t.s, com obrigação de pn.~, a
mento de taxa. ohrigatol'ia, de taxa dupla, 
c~ processo adoptaclo em todos os pai'zes 
( a]Joiados ) ; é proces;o estabelecido na. Con
vençã.o Postal de \Vashington , é processo 
necessario pa.ra. o desenvolvimento da cor
respondencía postal. 

Diz-se muitas vezes , mesmo entre nós, · · 
no C<tso de colonos, que teem parentes no 
estrangeiro, qisp .;ndo de muito Ill:enos re
cursos, c que e:;crcvem suas carta.s p ara 
ser pago artui o p01·te pelos qnc teern mais 
l'CCUI'SOS. 

Os abusos a que se referia o nobre Dcpn
ta.do são faceis de ser evita.dos c reprimi
dos. A carüt, quando ~~ rece bid .t sem p:l
gamcnto da ta..·w,, leva o signal de não pa-. 

I '· 
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ga.mento ; a agencia postal conhece perfeita~ 
mente q ae não foi pago; e, por conseguinte, 
nào entrega a carta sinKo depois de pago o 
porte devido. Si o empregado r ecebeu c 
não entregou o porte, deve ser e pôde ser 
panido. 

Demais, Sr. Pre sidente, a medida pr·opost<t 
na emenda virá t!iminnir <Linda mais a 
renda poshl ; c, si ü p<tra continunrmos 
assm, nara continuarmos nc.;sc caminho, é 
melhor acceit::lrmos o principio dos c1ue ui
zem qne o s·~rviço postal nií,o deve ser fonte 
de rcnd<~ c sim fonte de deFcits. 

O Sr. '-'~ergne de .1\.hreu (pela 
ordem)-Sr·. Presidente, quero nma infor
mação: lJergunto Bi, nest<t Cu.mara, que é, 
pn.ra ccr·bs l'claçõe;;, uma repar·tiç,fio publica, 
tem ingresso qualquer peti0ão ou docurnento 
sem scllo ~ 

Pcr.gunto por que razão o Correio hét de 
ser obl'igado a dar and::nnento :1 ..tm:.t. carta 
sem se !lo 'I 

O SR .• Joio L1;r7. ALvEs-.\. c:.wtn. não é 
Ccltregue cmquanto não ü pago o sello. 

0 Sit. VERGNE DE ABrtEu-~ão deve entre
ga.r, não deve sujeitar- se a um tr<tb<dho 
inutil, <t um tralJallw as vezc;; prejudicial, 
como é a entr·ega de dcscompostur~t~ an·· 
onymas . 

O Sr. BJ•icio Filho (peln Ol'ilem)-
Sr . Presidente, venl1o encaminhar <1 vota
ção, e creio que com o mesmo direito dos 
S1·s. Dcpcrtados que me precederam. 

Sinto não p :3der acompanhar· o illustt·e 
membro da Commissão de Orçnmento, o 
Sr. Tost<t, não me sendo possível dar o voto 
1hvor<tvel á emen1la de S. Ex. 

Em poucas paln. vras vou dar as rn.zões por 
que <\SSim procedo, mesmo porque me pa.
rcce que, embora. a Camara já. tenha tido 
<tlguns esclarecimentos de importancia, mai:; 
este que vou dar não prcjudic<1I'<l. 

Formo ao la.do do honrado relator daRe
ceita; 

Sr. Presid.entc, formo ao lado do il!nstre 
r3lator da Receita. A disposição que a 
emenda do Sr . Deputado . Tosta visn. sup
primir é uma disposição respr.\itada pela 
Convenção de Washington, li uma disposi
f(ão que figura nos regulamentos postaes dos 
paizes 03 mais aden.n ta dos. 

Sr. Presidente, a manutenção dn. dispo
~lçao que a emenda. visa derrocar é um 
serviço prestado mórmente ao pobre, ao 
de::;gra.çado, ao miseravcl, que muitas vezes 
não tum 200 réis para mandar uma carta c 
que, no emtanto precisa escrever. 
· E' preciso qae reeonher;amos que não po
Jemos regultw as condições de todo o mundo 

Velo Vll 

pela nossa, porque hét muita gente a quem 
200 réis fazem muita falta ; ha, muita gente 
que quer escrever, fazer um pedido, que 
c1ucr dirigir carta a pcssmt collocada e, no 
emtanto, não tem recursos })<LI'<~ pagn.l' <1 
taxa postal. 

_\gora, o nobre Deput ado dedaron que isto 
pódÓ dar logar a abtisos na repa.r-tíçâo. i\'[a.s 
como? Em primeiro loga1· argamentcmos. Si 
esta disposição não vigorar, si não for per
nüttido enviar cartas pam ser pelo dcstina.rio 
paga a importaneia respectiva, muita gente 
deix<trá. de c ,.crcver, havendo, por conseq uco
cia, uma diminuição d.a r enda !los Correios. 
Em segundo Ioga;·, diz o nobre Deputado que 
o empregado encarreg;tuo da üistrihuição 
das mn·tas, muitas vezes guarda o pro1lucto 
!la multa pnga. 

Ora, Sr. Presidente, em primeiro logar. 
isto não é regra :rcral ; con~idorar-se isto 
como regra geral seria levantar uma injurin 
(t classe dos carteiros, classe laboriosa, hon
rada, que mourcja pelas ruas, cumprindo 
nobremente o seu dcYer c expondo-se ao sol 
e <L chuva. 

O SR. TosTA-Xcm cu disse isto. (Trocam
se apal'tcs.) 

0 SR. PRESIDEN'l'E-Pe(\0 ao nobre Depu• 
ütllo p<tm rcstringil• as suas consitloraçõcs. 

0 SR. BRIOJO FILHO-Estou encctminhanüo 
:t Yotação de accôrdo com o modo por que 
procederam os oradores precedentes. 

Concordo que pó1lem ha.vet· abusos; sou o 
primeiro a confessar que lla. empregados 
dcsidiosos, que nã.o cumpr'cm com seus do
veres. :Mcts, Sr. Presidente, ét rcp,~rtição não 
tem meios de fiscalização ? 

Então a ca.rta não sn.lw da repartiçfLo 
com a not<t que tem de ser paga r, taxa de
vida c a competente multct? Si a repartição 
está pm· tal modo de>orgauir.ada que não 
pode fiscalizar este serviço, então está des
organir.a!la para o resl;o do serviço; e, ne~tas 
condições, os desfalques se darào com a 
maior facilidade, <tlém do que ha um selln 
especial para. estas taxas, scllo que, umtt 
vez sahid.o drts repartições, importa mt 
obrigação lla volta da. impol'tancia correla
tiva. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, os termos em 
que a questão estr1 eollocada . 

Agom diz o nobr·e Deputado: isto sujeito. 
muita gente a receber cartas anonymas, e 
pelo morlo por que se pronunciou parece que 
S. Ex. tem recebido muitas. (Riso.) Todos 
nós as recebemos ; não ha })Olitico que não 
as receba.. 

Bast::t que cu Ycnha. ;t tribuna c contearic . 
interesses de particulares, hasta que me ma
nifeste, por exemplo, contr<L burgos agri-

22 
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colas, contra isto ou aquillo, para que no dia 1 E' approvada a. o<egtünto ememla, sob O · 
seguinte as cartas anonymas rebentem em '11. 71, dos Src;. Alencar Guimarães e outros: 
minha casa. Al~nns mais espertos, que de- «li:' concellida a fi'anquüt postal ao Boletim 
sejam que as suas cartas sejam lida>, teem do Museu Para.náense.» 
o cuidado de grudctr o sello. E depois não E' approvadct a seguinte emenda dos Srs. 
teem obrigação tle receber essas cn.rtêtS. Medeiros e Albuquerque e Neiva, sob o 

Quando vejo que a lettra é grosseira, o n. 72: 
typo duvidoso, declaro ao entrega dor que «Ao art. lo, n. 13. Accrescent<J.ndo-se: Fi
não quero receber a carta, porque não cam isentos de sello os livros e impressos de 
sou obrigado a receber a correspondencia qualquer natureza, remetidos para as biblio· 
de modo quo, ou ella é devolvida para a tl1ecaspublicas da União e dos Estados.» 
r epartição com a importancia do sello espe- E' tambem ttpprovada a seguinte modifi
cial, da t~txa devida com a multa, ou, Sr . cação da Commissão á emenda a.cima: Depois 
Presidente, tem de ser entregue a propria das palavras «Estados» e municípios. 
carta {L repartição, para que alli seja feita a E' rejeitad<J. a emendét sob n. 73. 
correcção devida. I E' a.pprovada a seguinte emendtt dos 

Ne>tas condições, vê V. Ex . que não pro- 1

1
srs. Medeiros e Albm1nerque e Neiv~t, sob 

cedem os argunwntos em f<tvor da emenda. n. 74: 
Approval-a serht tirar ao pobre, <Lo eles-!; «Ao art, 1 o, n. 13. Accr escente-se: As taxas 

graçado, o direito de se col'l'esponder; ha para qualctuer paiz da Amcrica do Sul seeão 
muita gente fóra, em Portugal, por exemplo as mesmas que para a correspondencia in
que tem parente.> n.qui e não tem reclli'~os l terior do Brazil, creando-se para isso typos 
para mandar uma carta. 1 :lo sellos C'>peciaes . » 

O nobre Deputado não quer que prevaleça .:·~ · rejeitad<~ a emenda sob n. 75. 
a disposição em vigor com receio elas cartas E' <tpprovada a seguinte emenda, sob 
anon:;mas. A emenda de S. ;.;x. abrange as n. 76, dos Srs . Calogeras e outros: 
cartas com sello insuíficient2? Não. «Ao art. 1°, n. 29 (imposto des~llo) accres-

0 autor da c<J.rüt colloc<t apenas o sello conte-se : red11zido a 100 réis o cobrado 
de :2:Jo réis quando tem mais de 15 gram- actualmente sobre cheques de bancos.» 
mas, e por isso a mesma não cleixr~ de se- E' approvado o seguinte substitutivo da 
guir. Commis,;ão â emenda sob n. 77: 

A emenda do nobre Deputado abrange « E' o Goterno uutorizado a r eformar ore-
este caso ? • • . gulamento expedi elo )Jelo decreto n. 2.791, 

Nesü1s condições, Sr. Presidente, as cartas de ll de jarp iro de 1898, par<~ o fim de rever 
anonymas podem ser retimdas da circulaqão as t<J.xas da imposto de tmnsporte na.s os
desde que a. em~1danão abrange as cartas,tradas de ferro , cobradas na !'azão de. 20 °/o 
com portes msufncwntes ? pelo preço c~as passagens, ate o maxnuo de 

E o que iria acontecer é '1 ue cartu.s, at•) iA3 sobre o valor excedente de I$ do bilhete 
com o sello apenas de :20 r ,js, seguiriam de qualquer classo ou denominação, singelo 
para o destino que seu autor entendesse, on do idn. e volta. 
paganda o seu destinatario a tl1xa devida. O imposto wJbre o transporte pan qual-

Assi'11, Sr . Presidente, a appruvação desta quer paiz estrangeiro seeá sempre cobrado, 
emendn. vem derrocar a. pl'Otecção e o am- <J.inda quando o viajante se dirija m~ transito 
paro aos desgraçados que teem direito, para porto pacional, não sendo a passagem 
tambem, a enviar um<J. correspondoncia. directa par~ este.» 

Espero que a Camara. negará o seu voto. B' considerada prejudicada a · ·1wferida·. 
(:'.Jnilo be;n; m~!ito bem.) emenda sob rt. 77. 

Posta (t voto8, é rejeitada a r c.·;poctiva E' rejeitada a emenda sob n. 78 . 
emenda, sob o n. G8, offerecidêt pelo Sr. Tosh. 

i ' annunciada a votação da seguinte emen- O Sr · llricio Filho (pela M·dem) 
da, :,ob o n. G0, do Sr . Alberto :Yiara.nhão: r equer vef'ific<J.ção da votação . , 

Onde convier: 
«TÇ conceuida franquia postal á correspon

dencia do Instituto Hi>torico c Geographico 
do Rio Granue do Norte e ít Revista do 
mesmo instituto». 

Proced:mdo-sc â votação por partes, é re
jeitada a primeira parte da emenda acima 
e approvada a parte final c:mcedendo a fran
quia postal á Revista do mesmo instituto. 

E' réjcitadaa emenda n. 70. 

Feita a verificação ,reconhece-se que a 
emenda foi rejeitada por 107 votos contra 
cinco. 

W annuneiada lt votação da seguinte · 
emenda n. 79, offcrecida pelos Srs. Sergio 
Saboia e outros : 

«Ao art. 1°, n. 30 (imposto sobre trans
lJorte) <J.ccrescente-se : reduzido de 50 % 
cobrado sobN passagens diarias effectuadas 
em virtude de assignaturas mensaes pagas. 
de um<J. só vez. 
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O Sr. .João Luiz Alves ( pela 
ordem)-Sr. Presidente, amtha de ser rejei
tada a emenda do Sr. Deputado Bricio Filho, 
reduzindo de 50 °/o o imposto de transito em 
estradas de ferro, no interior do paiz. Va.e 
ser votada. a emenda que reduz de 50 o I o o 
imposto de transporte apena'l para os dia
rios de Petropolis. 

UuA Voz-Para os ricos. (S·ussurro.) 

0 SR . .ToÃO LUIZ ALVES-Creio que <tS con
dições ile fortuna e bem estar dos frequen
tadores de Petropolis não aconselham a con
cessão de semelhante favor·. (Muito bem, 
muito bem; nl'to apoiados.) 

O Sr. Francisco Sá (pela m·clem) 
- St•. Presidente, é um equivoco em que 
labora o nobre Dcputa.do e que tenho visto 
repetir t"óra rlaqui. Não é exacto que a 
emenda cogite da r educção do imposto que 
pagam os diarios <le Petropolis. 

UMA Voz- O clfeito é esse. ( JWuito bem; 
não apo2ados. ) 

0 SR. FRANCJSCO SÁ- A emenda trata da 
r ;Jt.lucção do imposto sobre passagens diarias 
effectuadéts em virtude de assignaturas 
mensaes, p<tssagens compmtla.s para todas 
as estações de verão, como Mendes, onde se 
recolhem os meno.J abastados de fortuna. 
(Apoiados, muitos não apoiados.) 

Ha para isto uma razão: 
Aquclles quo compram passagem por meio 

de a,;s ignntura, não sómcnte solfr·em omu 
mais elevado, mas aindét antecipam o paga
mento de imposto de transito. 

Est<t rn z~\o bastaria para aconsellt::.r a 
approvaç~ã. o d : ~ emenda qne não se r efere 
<tbso!nt n.mente lt:JS di:.trios r lo Petropolis. 

Postlt a votos, (: rejeitacl:t '" nmcmd<t n. 79. 

§ 2. o Só se concederá o tr<1nsporte gra
tuito pam os enfermos que tenham de ser 
gratuitamente tratados, em virtude do seu 
eshdo de pobreza, nos ma.nicomios <t que se 
refere este artigo. 

O Sr .. João Luiz Alves (p ela 
ordem)- Sr. Presidente, esta emenda com
põe-se de duas partes. Quanto á primeira, 
eu a reputo prejudicada., e, quando V. Ex. 
assim: não entenda, eu requeiro a sua re
tirada. 

O SR. PH.ESIDENTE-Ella está de facto pre
jur.licar.la : eu ia declara.r. 

O SR . .JoÃo L ui?; ALv!,;s-Quanto á segunda 
parte eu proponho que se conceda transporte 
gratuito nas estradas de ferro da União aos 
enfermos de alienação mental, destinados aos 
manicomlos mantidos ou subsidiados pela. 
União ou pelos Estados. 

Actn3.lmente, Sr. Presidente, esse trans
porte é caríssimo ; e por isto eu peço a 
isenção do pagamento <"ts passagens dos in
digentes que são transportados para os ma
nicomios da União e dos Estados. 

Trata-se de serviço de beneficencüt pu
blica que j{t peza sobremodo no orçamento 
quer da União, quer dos Estados. 

Penso quo a emenda, como está concebid<1, 
póde e deve ser acceita. 

Pensa a Commissão que não, porque nós 
não podemos concerler transporte gratuito 
nas estradas de ferro e sim o Executivo. 

A.cho que esta doutrina nã:o é a. mais con
sentanca com a competencia do legislador, 
a quem compete estabelecer a norma de 
pag<tmento ou não de serviço publico como 
é o serviço de transporte nas e,;tradas de 
ferro. 

Nestas condiçõeo:, pe~~o a approvação da. 
emenda. <C> §r. B.ricio Filho (1Jela ordem) 

requer a verificação da votação. E' considerada prejudicada a 111 parte da. 
Procedendo-se á verificação, r econhece-se emenda n. 80. 

terem vot<tdo a ü1vor 31 c coutrJ. s:; Srs . De- Posta a votos a 2• parte da. emenda n. 80, 
putn.dos, total , 114. reconhece-se terem votado a favor Gl e 

l.;' n.nnunciada <t votação da seguint8 contra 38 Srs. Deputados, tot<.tl, 99. 
emenda, sob n. 80, do Sr. João Luiz Alves: 

« Acct•escento-se, depois do art. 4°: 

Art. O imposto de tmnsporte é de lO "/o
Art. Nas estradas de ferro da União far-

se-ha o transporte gratuito de alienados que 
se destinem aos manicomios mantidos ou 
subsidiados pela União ou pelos Estados. 

§ 1. • A concessão do transporte gratuito 
dependerá de requisição dos chefes de policia 
dos .Estados ou do Distrlcto Federal ao di
rector da estrada.. 

O Sr. Presidente -Não ha nu~ 
moro. 

Vete-se proceU.er á chamada. 
Procedendo-se á chamad<t, verifica-se te~ 

rem-se ausentado os Srs. Aurelio Amorim, 
João Lopes, Affonso Costa, l~paminondas Gra~ 
cindo, Raymundo de Mimnd.a. Leovigildo 
Filgueiras, Augusto de FreitttS, Moreira. Go-
mes, Galdino Loreto, Bulhões Ma.rcial, Oscar 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, 
Erico Coelho, Bezamat, Astolpho Dutra, 
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Fra.ncisco Bern<Lrdino, Lamounicr Godofrcdo, I O SR. CARLOS PEIXOTO Fn,no-0 apa.rtc é, 
Carvalho Britto, Pa.du::L Rezende, Hermene- pelo menos, impertinente, ~infío aggrcssivo, 
gildo ele Moraes, Lindolpho Serra c Germano c cu tenho bastante hombridado para. retor-
Hass!ocher. qun· ... 

O SR. PRESIDE~1'E-HesporHlcra.m á ch:J.- O SR. BRrcro FlLIIo-Tcnho bastante <li-
mada 113 Sl'.>. Deputados . gnidadc para manter o meu aparte, c col

local-o no tJonto em truc o tiz. ú aparte não 
é a,ggrossi 1' 0. ( 1'1·ocam-se m i ti tos out1·os apar
tes. ) 

Va.o-sc proseguir nas votações . 
Os senhores que approvam a 2a parte da 

emenda n. 8~) , qneiru,m levantar-se, para se 
proceder <í vcrifica,ção . ( Pa-Hsa.) O SR . PrtESlDENTE-,-i. ttcnç-ã.o ! 

Vot<tram a. ÜJ.Yor ü4 Srs. Depuütdos, contra 
:~.2, t r-tal, 95. . 0 _SR . C.\Rr.os_ PEIXO,TC! FtLI!O-'Exo~·ço UJll 
- "'\"o ha nmnct·o . vae-sc pr~ccder a nova dit·c~éoqnc me e con1e~11lo }Joio Rcguncnto, 
, :, '

1
. da c cnwndo ser este precisamente o momento 

chcom.t ' · , . . c•n quo nos devemos mostrar dispostos <t tra-
PrJcellenuo:~e tt cha.mada, ve~·1fica-se . te- lntlhar. (Apoiados; muito be;n.) c\ssim, l'Cquciro 

r• .:m-sc auscnt:tdo os Sr.~ . Aur elw Am_orun, I prorogação da hora. para eontinnarmos na 
.Jorge de ?vforacq, Fredcr1co Borges, Joao Lo- dbcu~são iniciada. (Jluito bem ; ;;mito be1a.) 
pcs, Eloy de ~ouza, Alfonso Costa, Pereira. · 
de Lyra., I<..'p:.tminondas Gracindo, Raymundo O S r. :;)'J:ore ira da ~ilva. (pela 
d~ l\Iira.nda.. L~Yigildo Filgueira<:_, _ G:1rcia •j ;·de,;t) - Sr . Pre;;í<lcute, cu me acha.-<t iH
Pires, Sa.tyro Dms, Augu_sto d.c Frmtas, P~- scripto pam ütllar. Tive <t pn.lavra . A )Je
r::mhos ::\Iontenegro, :v1orem1 Gomes, Hercd1a diuo do v. Ex. interrompi o discurso, a.tim 
<le S{t, Eul~õe.; , Marcial, qscal' _God.oy~ A~- de tomar parte nas yot,•çõcs; creio IJUe nãu 
gu~o de Vasconcellos, S<t Fren·e, F1dolts t inlm ohrio-a~ão de iawl-o. 
Alves, .João Baptista, Belizario de Souza, o • 
Bezamat, Ribeiro Junqueira, Astolpho Dutra, O Sn. . PRESWE:'\TE -Pelo novo regimento , 
Lamounier Godofredo, Calogeras, Hermene- tem. 
gildo de Moraes, Costa Netto, Li.ndolpho Serra., O SR . MoREIRA DA SILVA- Ai tendendo ;1 
Paula. Ramos, GCI•mano Hasslochcr, Domin- círcumstancia do adiantado d:.t hora, pediria 
gos :Nla.:>carenhas c Campos Carticr. aos meus cqllegas q uc, de accônlo com o· 

illustre Sr . Carlos Peixoto, me pcrmittissenr 
O Sr. Presidente -Re;;pondel'am á continuar amanhii o mcn discurso, ohri-

_cha-x.ada 90 Srs . Deputados. gando-me eu a r.~zer um rJcqucno resumo do 
Fica adiada a. Yotação . meu pensamento nessa occasião. · 
Estando adeantada a hora, vou designar a 

ordem do dia ... O Sr. Presidente-O nolJreDe}:m
tad,l por J-Ii1~as pt·ccis<t declaml' por quanto 

O Sr. Carlos Peixoto Filho tempo quer a prorogação . 
-Peço a palavra pela ordem· O SR . CARLOS PEIXOTO- Por uma hora. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra O Su. PRESmEr;TE- O art." 118 ,do Regi-
o nobre Deputado . mento dispõ13: «Antes do Presidente come

O Sr. Carlos Peixoto Filho 
(pela ol·de;;<)-Sr. Presidente, estamos todos 
os dias a ouvir o a ler na imprensa censu
ra.s em relação ao atrazo dos nossos tra.ba
lhos, e creio que isto justific<L sohradamcntc 
o .).'cqucrimento quo vou fazer, para que 
V. Ex. consulte ... 

0 SR. BRICIO FILHO- Agora, á. ultima 
hora!? 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHo-Em que 
admira isso ? 

Em pri~1eiro logar o juiz da convoniencia 
do requor1mento e da necessidade de o fazer, 
sou ou ..• 

0 . SR. BRICIO PILHO-E O juiz do meu 
aparte sou e11. 

ça!' a dn.r <t ordem do dia da sc.;;são seguinte, 
poder<i CJU1tlcp1Ct' Deputv,do pedir U: 

1 
proro- '., 

ga.ç-.ão da sess~o para se ultimar o J1{3gocio 
de que se est1vcr tratando; e o PresHicnto 
consultará o.~ Deputados presentes, qmilquer. 
qne seja o Se\l numero, pur meio ile votação, 
independente de discussão, si a sessão deve 
ser prorogarla» . 

O SR . BRrcw FrLuo-Peço a palavra, pq!a. 
ordem, a proposito de disposição r egi· . 
mental. 

O SR . Pn.ESIDJ-:NTn - V. Ex. quçr levaniar· 
uma questãq de Ol'dcm <L proposito da pro
rogação da hor::t ? 

O Su . Bmero FILHO-Sim, senhor. 
O SR. PHE!>IDENTE- Tem a palavra, pe:u. 

ordem, o nobre Deputado. 
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O Sr. Bricio Filho (pela 01·dem)
::>r . Presidente. tt disposição do art. 118 do 
Regimento é dn,ra : 

« Antes do Presidente começar a dar a 
ordem do di:L tln, sessão seguinte, llodorà 
qualquer Deputado pedir a prorogação da 
sessão partt se ultimar o negocio de que se 
estiver tratando ; e o Presidente consultará 
os Depuiado.> presentes, qualquer quo seja o 
seu numero, por meio do votação, indepen
dente de discussão, si <:~, se~;são deve sct' pro
rogada .» 

Que esta vamos fazendo ? Votando o pro
jecto dn, Receita. Ao ser votadtL a emenda 
aproscnt:tda. pelo Sr. lleputtLdo João Luiz 
AJ.vcs, veriticou-::e n{•o haver nnmero na 
Casa. A' vista di~>so V. Ex., de accôrdo 
com a disposiç,ão regimental, mandou pro
cedm• ú, chamada, que accusou a pre
sença de numero legal. Procedeu-se á 
vot;tção e veriücou-se não haver numero. 
V. J•;x. mandou pmcoder novamente (L cha
madtL, verificando-se então não haver nu
mero. A ii'Io.~ il declarou que, por estar a 
hora, <tde;mtadtt, ia lcvant:l.r a sessão. Foi 
ncs~e momento, depob de V. Ex. haver 
profel'ido a phrnse-vou lev-;mt:tr a scss·iio
que o illustre li'adc1· 1·eqnereu a prm·ogaçã.o 
da hora. 

Pergunto: o assumpto de que se estava 
tratando no momento em que o nobre de
putado requereu a prorogação da hora era a 
discussão do projecto rcorg1wizando o Banco 
da Repuulica ~ 

O SR. \V:K.'\GESLAo ilRA7.- Era. A · dis
euss5.o íoi interrompida para terem logar as 
votuções . Quem estava com a palavra ora 
o Sr. deputlvlo l\Ioreira da Silva. 

O SR. ilRICIO Fn,uo- Nii.o era caso de 
prorogação ela hora; nào se dava, a hypo
thesc de estar na tribuna o Sr. Moreira da 
Silva; não foi o inesmo avisado pela Mesa 
de que a hom estava 1lnda, o seu discurso 
não chegara ao üm da sessão. (Trocam-se 
muitos apartes qtw Í11terrornpem o onulm·.) 

nem sei, pelos apartes · que são dados á 
direita c ;t esquerdn., que lut divergcncias. 
!':'preciso, porém, ni:io levarmos a consa tão 
longe ; e vrcciso que nos lembremo::; de quo 
quem está hoje. na commoda posi~~ã.o ao la(lo 
do Governo, 'pódc amanhã est<tr da b::tnda 
tlos opposicionistas, vorque tudo se muda 
nesta Rcpublica, as posições entre nós são 
instavcis. (Ha muitos apartes.) 

Não h:t duvida, Sr. Pr·esidentc, üe que 
precisamos trahaltmr ; mas a culpa ue não 
termos trabalhado P,tú agora niio cabe com 
eerteza ao humilde representante do Per
nambuco que se achéL üa tribuna ..• 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Nem a 
mim. 

O SR. MoREIRA DA Srr.YA- Nem a mim. 
(H a out1·a.s apcwtes.) 

0 SR. BHICIO FILHO- • , . C que tem pro• 
curado ser assíduo íts sessões. 

Não é agora, Sr. Prc;idente, depois de 
uma sessão afanosa, depois de nnn votação 
demorada, quando todos se acham fatigados, 
não é agom quo a prorogação da horc~ vae 
aproveitar. 

Si a Camara quizer, pôde fazel-o-. A 
mai Jria tudo pôde ; tudo í'az. Pôde fazol-o; 
mas sendo o requerimento anti-regimental 
peço queseregistre o facto como um syrn
ptoma de prevenção ..• 

VOZES- Oh! 
0 SR. BRICIO FILHO- •.. como UIU aviso 

das transformações por que naturalmente 
tecm de passar os trabalhos desta Casa. 

Recebamos o facto como um signal avi
sador naquillo quo elle significa, no quo 
vale, no que merece bem a nossa attcnção. 

A prorogação de hora pôde ser requerida 
por quem ti ver maioria para votar a modida
niío contesto este direito, mas 11retcnde; 
obtel-a fóra elo Regimento, sem ser para 
ultimar o assnmpto de quo se estiver tra 
tando, isso não, isso absolutamente não. 
(Apartes.) 

Ao s<.~hir da. tribuna, Sr. Presidente, apro
veito a opportunidadc para declarar que es
tranhei ver o illustre leader, em geraL tão 
affavel, em geral tão amavel, tão capti
vante, a ponto de ha, dias, ter merecido de 
minha parte delicados conceitos, que mante
nho, para declarar que estranhei ver o leade1· 
transformado, com o ar carregado, a ponto 
de receber um meu aparte, dado no exerci
cio de um direito, sem a intenção de o mo
lestar, sem uma expressão aspcra, sem uma 
palavra de oifensa, com demonstrações de 
prevenções, considerando-o unut interru
pção intempestiva, inconveniente c aggres
siva. 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILUO-Attribui O 
tom de V. Ex. a este proposito. 

O SR. BRrcro Fn.rro-Esporo poder apar
tear cmquanto o Regimento expressamente 
não o prohibir. 

O SR . CARLOS PETXOTO FILHo-E ninguem 
contesüt este direito. 

O Sr. Presidente -Respondo <tO 
nobre Deputado quanto <í. questão de ordem. 

A ordem do dia constava dtt votação do Ol'
çamento da Receita e da coutinuaçào da dis
cussão do pl'ojccto sobre o Banco d<~ Repu
blica e outras discussões. 

O Sr. Deputado lVIorcira da Silva iniciou o 
seu discurso sobre ;t reorgani7.<~.ção do Banco 
da Republica, 



·' i74 ANNAES DA CAMARA 

A pwlido da Mesa, e esta o fez b<tseada llO 
Regimento, S. E:':. interrompeu o seu dis
curso. A vota<;lio foi até quasi 4 horas. 

Attendeado ao adeantado dtt hora, üt a 
Mesa. da:· ~L ordem do düt para a sessão se
guinte, qmtndo o Si' . Cttrlus Peixoto, den tl'o 
da :pre:lcripr:ão regimcnt<Ll, pediu '' p~tlavra . 

Do que se üt tr:.tbr em do B::tuco da Repu
biica, cont:mw•Iclo o Sr . Moreit·a d<t Silv::t o 
seu discurso. 

O SR . Bmcro l"ILIIO dá um aparte. 
O SR. Pc:EsiDE:\TE - O quo se ia tratar 

era disto ; não se tr<•.ta.va m êtio de vota.
ção, mesmo porquo. como V. Ex. sabe, ]Xtra 
cts voütções, nãu põ<k ser pro rogada a. hora. 

Eu podb \l;.cr '" rmlavr,t ao nobre Depu
t tl.do por S. Paulo, visto qne S. Ex . a inda 
jJOderia clispôr de 15 miuutGf; para fallar, 
com a tolorauda h~tbitualmeuto dispensada . 

Sendo certo, po:·(nn, que a hora. e:; ta V<~ 
qnasi e-;got<trla, resolvi designar <t ordem elo 
dia para a. pro~dm<l, sessão. 

l<t fazd-o qE;m<lo o nobre 
:.VIinas, o Si' . C::n·l::Js Peixoto 
a palavra para requerer a 
llor a da sessão. 

Dér;:nri.<ttlo por 
pediu e obbve 
prorogaç·ão ~ l;--u 

Devo declamr, ainda uma vez, que S. Ex. 
procedeu de accilrdo cem o Regimento, 
stricta.meute dentro do Regimento; pelo que, 
vou submetter a votos o requerimento for
mulado. 

e, ao terminar a hora, vendo-se que o tempo 
minguava para ultimar-se a discussão do 
assumpto, si pccli:::se ::t prorog<1ção da hora, 
nesse momento, muito bem. :Mas, V. Ex. 
ex-o.ffkio tomou a deliberação de dr;clarar 
implicitament<J que nós j;i tin hmnos sufilciell
tcme:lte traballmdo, que a hora. est<1va 
aüean~ada e que ia. <br a ordem do dia para 
a sessão seguinte. 

);ão h'.L , portanto, da parte dos que levan
taram objecções :10 requerimento destina<lo 
a prorogar a hora, n:mhum proposito de de
momr o andamento doJ nossos traba.lllos ; 
si honve~se este })roposito, este seria-o que 
ningnem attribuir;t <.t V • .Ex . - d<.t ::\1esa 
q ua.ndo declarou : 

« A hom está muito ;tdcantada ; vou de
signar a ordem do dia para. mna.nilã. » 

Portanto, quem dis$e que nós j<t tí
nhamos sufficicntenwnte trabalhado foi <t 
Me:;a, ,,,ffi l'man<.lo, de::mte do relogio que lhe 
fiea. de:1•Jnte, que no momento o que lho 
caiJHt em d.il.r a ordem <.lo düt para os tra
b;tlhos de mnanhã. 

O tJUC {()7, o llom·ado leader foi, sem que 
esta ;·u8sc sua. ilüenção, porque :·;tl.:omos a 
corrccçâo com tptc se eomluz o digno Depu
tado p:n· ).Iinas, foi-di:da eu-corrigir .de 
algnmil. scrto o ammncio d~L Mesa e fazer 
ver que o yaso não e1•a para dar a ordem 
<lo dia de amanhã, que o tempo ainda ahi 
estava nãp só nos poucos minutos ·que 

- restava.m, mas aüvla naquelles que se alon-
0 Sr. B arbosa Li:m.a (pela o1·- gariam, através de uma prorogação, para 

dem)-Sr. Presidente, o recurso, de que lan se ultimar negocio cuja urgencia era tão 
çou mão o honr·ado Zeade1·, é incontestavel- pequena , tão discutivel, que V. Ex. não 
mente mais liberal do que aquelle outro de trepidou 0111 passal-o para o dia de ama
que S. l~x . igualmente se poderi<1 ter valido nhã. 
requerendo, em occ<tsião op:portuna, o encer- Voto pela prorogação, \mas permitta-me 
ramento da discussão sobre o projecto de V. E. , Sr. Presidente, que dqixe registradas 
reorg<mizaçã.o do Banco da Republica. Acon- as considerações que V. l~x . teve1a benigni
tece, porém, Sr . Presidente, que V . .Ex. tem <lade de oq-vir, ]mra qtte fique l~cm claro: 
mais úe uma vez d~t<lo provas de, que se in- que uma. coisa ê requerer prorogação para 
teressa,tanto ou mds do que quem quer que se ult imar um negocio em andamento', 
muito se. intere;se lJClo and~tmento ra.pido, tendo-se dado a pa.lavr<~ a um De;putado;· 
qual deve sel' o dos nossos trabalhos, neste que continmtria com ella até o fim; e outra ·. 
iim de i'lessão. coisa é, de algum<t ~ortc. corrigir, sem que 

Reab1enw, de V. Ex . , t em partido cem- houvesse JÜSI:l0 algum intuito mais ou menos 
stantemente- c ainda hontem partiu - um Tnaligno, o procedimento da Mesa, annun
appello expres::;o aos Srs . Deputado:>, cuja ciando que era chegada a lwra ele dar a 
ausenci<1 conhecida é motivo de por muitos ordem do dia para amanitã . ( ilfuito bem; 
dias, não tu sido possi vel u. votação nesta. mt,ito vem . ) · 
Casa . 

Insus})eito, porta.uto, como incontestavel- O ~~r. Pres ide:ute-A :\ilesa tem ' 
mente o é V. l~x ., no tocante ao ze lo com sempre obJ'igaçã.o, quando dá a hora , ou 
que se csf<h·c:a parn. que os nosws trabalhos qmtndo esta se app?oxima, de annunciar que 
não se demorem, é fa,cto que, u.o termimn a vae levant<•r <L flossão , designando a ordem 
votação do projecto de Orçamento da Receita, do dia da seguinte, seja qual for o interesse 
não deu V. Ex . a. palavra ao Sr . Deput;tdo pelo ttdia.nt<+ mento dos trabalhos. 
por .s. Paulo. . I:to não impede ,absolutamente, que qual-

Tivesse a Mesa conccdtdo a palavra ao J quer Sr. Deputado peça a prorogação d.a 
Deputado, para este reencetar o seu discurso hora. O devpr da Me,;a é fazer a declaração 
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que fez, mas qualquer Sr. De1mtado t em a 
faculdade, que lhe d~1 o regimento, de re
quere!' pl'Orogação da sessão. 

Foi por iss•J que dei a palavra ao Sr. Depu
tado por Minas, que apresentou seu pedido, 
perfeitamente regimental. 

Os senhores que approvam o requeri
m ento do nobr e Deputado qucira'n .levan
tar-se. ( Pmtsa.) 

Foi approvado. 

O §r. Thollnaz Cavalcanti 
(pela ordem )-Sr . Presidente, peço que V. 
Ex. faça constar dét acüt que vot"i contra a 
prorogação. O maior interessado na questão 
é justamente o nobre Deputado que tem de 
fallr~r ; desde que ello declarou que se 
achava fi.ttigado pelas votações , do mesmo 
modo que <J, Ca.mara, e que preferia conti
nuar aman11ã, achei por isso que devia votar 
de accôrdo com o iltustee Dcputn,do que 
ost<'t inscripto para fallttr. 

O § r. Brlcio Ji::<--,ilJ.ho (pela o;·dem)
Sr. Presidente, peço <t V. Ex. que faça 
constar da acta tple ta.mbem votei contra a 
prorogação. 

O Sr. Pre sidente - Queiram 
VV. EEx. man<Lw smts declarações por 
escripto. 

Continúa com a palavm o Sr. Mol'eira da 
Silva. 

Vêm á Mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES 

Declaro que votei contra. o n. 1, lettr~t a, 
da emenda que augment[l. ét 50 °/o a. taxa 
ouro dos impo.3tos aduaneiros . 

Sala dasses.'lões, 7 de novembro de 1905.
Hereclia ele Sá. 

Declaro que votei contra a emenda. n. 20, 
doprojectJ n. IG7 A, ele 1905 (RC'ceita). 

Sala elas sessões, 7 de novemb1·o do 1905.
Urbano Santos. 

O S:n.-. Moreira d a. :Silva.(·) (con
tinuando)-Sr. Presidente, é •Wil(eutomente 
sob a pressão do voto da C<tmara que me 
levanto para continuar o meu discurso. 

ParEce que não tenho sido dos mai:; folizos 
em relaçilo aos meus illustros collogas. 

Ha sempre aqui uma boa carg<1 de s.vm
:pathias, de modo que se co, tuma a ser ama
vel, delicado, attcncioso pa.ra com o orador ; 
:pam commigo, entretanto, a dureza foi a 

~ .. (•) E ste di scurso não foí revisto pelo orador. 

tal ponto,quc se reuniram os nobres collcg: <ts, 
que não teem o habito d.e fttzer a honra 
de me ouvir, e permaneceram no r ecinto, 
afim de me constranger a falia r. E quem 
sabe si ao chegar eu ao fim, não estarão 
a inda pt'csentes para qu~ eu sejn. obr~1;ado a 
nma segunda prorogaçao ~ Ou e:1tao me 
dcixltri'í.o, como tantas vezes, fttllanuo a~Jenas 
para a ::VIesa e para um ou •Jutr·o, que sacri
tlc<t o seu bom tempo a ouvir os meu '; pobres 
discursos. 

0 Srt. CARLOS PEIXOTO FILHO-Não t~poi a.do; 
V. !<;x. me conta sempre no numero de seus 
ouvintes , não é verda.de ?- · 

0 SR. :MOREIRA. DA SILV A-:8' exacto . 
0 SR . .JA~IES DARCY-Ainda ha poueos dia.s, 

estive cu aqui até 6 horas menos 23 minutos, 
tendo o prar.cr ele ouvir a Y. Ex. Appctrece 
a.:;sim um segunJ.o. 

O SR. ;\{OREIRA. DA SILVA-Sr. Prc :;identc, 
vou continuar. 

Eu i<t ennnciar este pensamento q:nodo 
fui inten ompido por V. Ex., afim de dar 
Jogar á votaçfw. 

O regimen republicano não admitte <t ore
ação e manui;enção de bancos officiC~.es, de 
banco.; do R.;taclo; e dava como razão motivo 
já conhecido de V. Ex., isto é, que o Est ado 
não faz negocio, não é commerciante, não 
póde absolut<tmente ser concurrente á'i in
dustrias ([os indivíduos delle componentes . 

Dir-me-hão que em outros paizes ha ban
cos officiaes , bancos do Estado. 

Convenho, mas é uma contradicção com o 
rcgimeu republicano, que nó3 devemos pra
ticar com sinceridade. 

A Repnblic<t quer que cada individuo con
corra. com uma contribuição para <t manu
tenção do Est : . ~do, exig-e-a ele todos que dolle 
obteom ser viços. 

8staclo Cllle recebe dinheiro a deposito, que 
desconta lettr r.s ou effeitos commerciaes, é 
um Estado commerciante. 

Podi<t, é certo, havei' bttncos officLtcs nos 
paizes mon:Lrchicos, principalmente na ln
glatel'ra, ;1:~ Allemanha e ainda mais na 
Russia, porcrue o cbeCe elo Estado tem clous 
patrimoúios: o social, i :lto é, o quo pertence 
ií. soberania., e o particula t• , isto é, aquelle 
que elle gere [~ .. ma vo ntade . 

O Banco da !nglaterra, por exemplo, não 
é feito exclusivamente pelo Estado, é uma 
crcação da, soberania, mas com prttrimonio 
di.sti11cto do do Reino Unido. 

O Banco <h H.ussia é uma secção do The
souro daquelle paiz, é uma par te illtegran~e 
do patrimonio do czar. l!; !le o gere por mew 
de seus pr epostc:s, sem que tenha. de dar a 
mínima satisfaçao a alguem. 
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No nosso :paiz, que adoptou o regimen re
nublicano,não pôde succeder isso por um mo· 
ti v o simplissi.mo, ü que o E~tado só pôde fazer 
aquillo que est<i prescripto na Constituição, 
e esta não autoriza de modo algum que o 
Congresso X;wiomtl, que é o poder encarre
gado de legislar, possa crcar bancos officiaes, 
O que não cst<i delegado a qúa.lqucr dos 
llOdercs politicos d<~ União, prcmme-se que 
~dm~a aqucllc que o faz. 

E' certo 1lnc nós -tivemos um banco officia.l 
durante o imperio, mas foi creatlo por D. 
João Vl, no exercício da. soberania, o elle 
podia íiJ~zel-o. O imperio, apezar da Consti
tuição não ter delegatlo a qualquer do; po
deres políticos a í'aculdalle de cre:tr bancos, 
não o liquidou ; mas porque? P.orque pre
cisava liquidar contas do primitivo Banco 
do Brazil. 

A Republica encontrou o Banco do Brazil; 
fundou, para liquidar este, o Banco dos Es
tados Unidos do Brazil. Mas, vendo que um 
e outro não caminhavam convenientamente. 
rcs,,Jveu f'nudil-os e dar existencia ao Bancó 
da Republic:L. 

Portanto, na actnalidadn, nós, com relação 
ao Banco da Republic;J, do Brazil, não legis
l.amo:; :-:in;J.o para liquidação de direitos e 
acções do Thesouro "1\acional; o só na quali
dade do lic1uidante de.~ses direitos é que a 
nossa intervenção póde operar licitamente. 

Não podemos, port<mto, agora, que o 
Banco da Republica do Brazil entrou em 
franca e ultima liquidaç:ão, intervir, de 
modo'~ prorogar a liquidação que já. esUt 
!eita. 

Nesta questão do banco devemos acreditar, 
c eu acredito piamente, que aquelle que 
:mdou lJem foi o nosso adversario radical ; 
!'oi o Sr. Dl'. Andrade Figueü·a que, na re
união dos accionistas, prop z que se ele,;essc 
a suanova dii·ectoria e recebessem o banco 
rpw o Governo j;1 havia liquidado, ou que o 
ljovm·no jú. havia dado prir liquidado. 

F<~ço lembrar a V. Ex., Sr. Pre>idente, 
que a lei de setembro de 1900 autorizou o 
Poder Executivo a assocütr-se, como pessoa 
;j urídica, dbiincta da do Estildo, da da tnião, 
l.l. emprestar·, ;J. auxiliar o B11nco da Rcpu
lJliea com um milhão de lilJre>s ~;torlinas em 
dinheiro e com outros favores, com a con~ 
dição, porúm, de ficar <~ gestão do banco sc,b 
a acçã.o dirccta do mesmo Poder J:<;xecuGivo. 

Esse convenio, ossa. concordr1ta tem a na
tureza, .juridica de moratoria, de concorrlat<L 
de moraiJcJria ; os credores concederam uma 
moratoria por cinco annos, mcriiante a de
ducção do valor das acções, com que cada 
um dos a.ccioni~ta$ ent1•ava, c a gerencb. do 
banco en~regue ao Governo ; mora.toria e 
concordata que foram celebradas a 10 de ou
tubro de cinco annos pa~sados. 

O banco, portanto, confcssadamente entrou 
no rcgimen da insolvabílidade ; insolvavel, 
deveria ter siclo decretada a liquidação for
çada., si não fossem as circumstancias de 
o maior credor, aquelle que entrara com a 
maior quantia. par<L auxiliai-o, sm· o Estado, 
que se arrogou o direito de a.pprovar os es
tatutos. Mas, note bem V. Ex. : a adminis
tração pulJiica, a União, sü pôde approrar o~ 
estatutos ua qualidade de credora, de quem 
empresta dinheiro a outrem, ele quem im
põe condições ao seu devedor. "1\ã.o é, por
tanto. a situação passada parecida com a 
actual, pois que foi o }Jra:w estabelecido para 
a concorclatn. ou para a moratoria ; ou o Go
verno está pago integmlmente do que adoan
tou, do que era credor do banco, ou não 
estti pago. Si está pago, nada tem que ver 
com o lJanco.A propostaAndrado Figueira era 
a que solvia a questão da melhor fô1·ma pos
sível, pob que os accionistas chamavam a si 
o direito de examinar a gestão financeira, 
da dirccção uo Governo, c começar vida 
nonL por uma noYa directoria eleita. Não 
snccede actualmcutc o mesmo caso que 
.;ncceden naquella época; hoje o caso é intei
ramente diYerso, porque não se trata. mais 
de liquidar o que já deYia estar liquidado. 

Si está liquidado, entregue o Governo o 
banco 1aos seus legítimos possuidores; si 
não c~;tá liquidado, o Governo não tem () 
direitq de fU.zer reformas e eshtutos, per 
isso q 1.1e está pr3visto na lei de . 1900 e nos 
estatutos do banco que o accôrdo entre o 
Governo, accionistas e credores será proro
gado q.t é que o Governo se pague do ultinl.o 
vintem que o banco lhe ~~ devedor·. O Go
verno, porém, está pago, segundo parece de 
todas as importancias que forneceu ao 
banco , salvo de uma, que é das inscrfpções, 
dos 20 % das inscripçõe ;, cr1w dev:ia;n ser 
lictuidados dentro dos cinco anno;;. Poréill, 
el!.e diz: eu pago, mas exijo qtw o banco me 
caucione tudo O· SJn activo para, o pn.gaJ(lento 
dessa ultima importancia. \ 1. 

V. J1:x. vil, Sr. Presidente, r1 uo h a um 
novo contracto neste caso e que na riquezas 
gliitrdadas no banco que sobram para opa
gamcqto do Governo. 

Sr. Prosidente, a Com missão de Finanças, 
muito competente para dizer sobre finanças, 
rcgimpnt<tlmcntc não o é para di:ler sobr~ a 
constitucionalidade do projecto em díscus:;ão. 

A Çommissão, extremamente beneyola 
para com o Governo, desejando fazer-lhe <~ 
vontacle, condescendeu ao ponto de dispensar 
o exame do Tribunal de Contas para as 
quantias despendidas pelo Governo por ín
termedío do banco, e dispensando esse exame 
sabia pllrf~itamentc que a seríc de trans
acçõcs opwadas no Banco da Rcpublit[L du
rante .a existencia do accôrdo, que o banco 
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era uma irmanação,uma repartição pnlJlica monto directa, nem indirectamente, nem 
sujeita [L fiscalit.ação do Congresso Nacional, tão pouco por prvcesso fiscal regular dn. 
e salJia aind<L que nenhuma imporbncia, Com missão de Finanças! 
quer fosse p:1ra a. receita., quer para a dcs- Est.a com missão ignoea si realmento vale
peza, podia ser despendida dentro do rc- 13.000:000$ aquillo qua a Republica tem de 
gimcn legal sem autorização legislativa. pagar 20.Ó00:000$0JU. 

A Commissã.o :>abcndo, entretanto, disso. Sr. Presidente, é preciso qtie os membros 
porquanto ella é composta dos mttis cmi- do Congresso Naciomtl tenham em muito. 
nentespoliticos desta casa, sa.bendo de tudo desprezo o pov;, que os elegeu, fingindo que 
isto, dispensou a intervenção do exame legal estamos em regimen livre, reg-imen q ne 
pelo Tribunal de Coirtas, e dispensou a si exige que ningem contribua com seu di
mesmo esse exame material, qun lhe com- nheiro para as despems publicas sinão em 
petüL ützcr, desde que vinha solicit<tr uma virt1ulc de voto do Congresso Nacional; que 
liquicla,ç:ão de contas entre o Banco da Repu: o Thesouro não entregue os dinheiros dét 
blica c o Poder Executivo. B.epublica. slnão em vi!'Lutle de voto do Coa-

Não quiz cxn.nümLr as c:m~<1S e não nos gresso. 
disse si ~:; despez~s que o b~nco fez dumnte I Nós ton!-amos a. respons,ttbilidade de man
este rcgunen estao de accordo com o re- dar valmnzar 13.000:000$ por 20.000:000$, 
gimen da fiscalização Iegisla.tiva, quanto â augmentando mais 2.500:000$, o que perfaz. 
receita e â dcspeza. o total de 22.500:0iJ0$000. 

Nada. disso nos disse; veio apenas dizer que Si vivesse mos em um pliz de fiscalização 
os 13.0-.0:000$ resultantes de uma liquida- popular, de intervenção popular, com cer
ção, verificada pelos proprios intere3sados, teza este facto não succederla. 
verific<tda pelos uccionistas que natura! mente O pJvo indignado viria nos expulsar desta. 
desejavam que em vez de 1:3.000:000~ rosse Casa, dizc;Jdo que nó3 ern.mos socios ao me
muita mais, acceitaram essa liltnidação de nos nos favore> prestados ao Banco da Repu-
13. 000:0008 feita, aos interessados,. directos b!icn., porqne ninguem acredita que um 
resp::msn.Yeis, e n.inda fizet·am presente de homem conscleutc, que um homem respon-
7.000:0008 {L parte que nos devia pre;tar savel, que um cidadão que t em con,;ciencia. 
cont:ts. do que ê e do que vale, s~m ver nenhuma 

Podemos votar um projecto, nós, represen- conta, sem sab<ír qual o proce ;so de uma 
tantos da Nação, responsaveis pela. arrecada- liquidação, sem saber si os g,1storel porta
ção e boa applicação dos impostCJs , pud .:mus ram-se bem ou portaram-se mal, ant •s ,,ob a 
votar sob a fé exclusiva dessa commissãJ, pressão da fama má que corre entre uns e 
que, estou certo, não e:<aminou, não sabe o outros- tenham a coragem inaudita de 
estallo dessa llquida~~ão, um projecto em que tirar do povo quantia enorme para distri- ,·· 
se faz prcse,1te de7.000:000$ aos accionistas buir somente pelos podiwoso3. 1 

do Banco da Republica, quando diariamente Indague V. Ex., S1·. P1•esidente, quae;; são 
negamos aos necessit:1dos o pagamento que os n.cclunista~ do B<J.ncJ da RepubliM e veri
lhes dcvemcs? ficará pela simples leitura da acta, pelo 

7 .OOU:OJO$! E' quanto a Commis;ão propõe nome dos indivíduos que llt compareceram, 
que façamos presente aos acciOiÜStas do que ca•ltt um d;lles é um interessado em 
Banco da Republica! E' licito que no regi- receber m<J.iot· quf\lltia do que aqu.)ll<t com 
men republicano façamos presentes u.os l'icos que entrou comprando as acções des'valori
e arramllwmos as economia; dos pJbres ~ zadas d0s pobres que eram d8scendentes da
Podemos fazer presentes com dinheiro que quelles que concorreram pam a cr·eação do 
não é nosso? Banco da Republica. 

Convem lembrar que os <tctuae.; accionistas Sr. Presidente, esta questão é preciso ser 
do Banoo da Republica são especuladores, l~vada ao conhecimento publico. 
que comp ~'<Ll'<lm por preç'o misera,vel a Não nos bast<t faltar para dons ou tres 
vlUvas, a pJbros e necessit<Lúos, saas eco- Deptttados que, resignados o paciutes, se 
nomias deposita.ll<Ls no prmütivo Banco da acham no recinto, ou para prorogar a hora, 
.Rcpublica, antes do smt estttdo de insolvabi- óu pELra honrar o ora,dor com a sua pre
lid<;dc confJssa. E, é a essas acções com- sença. 
pradas por preço miseravel , por . espe- E' preciso, Sr. Preside ate, que se. torno 
culadores,que Yamos accresceatar 7. OOO:OUU$ conhecido qw: nós, os mombt•os do Congrc3so 
par~L valoriz::tl-as, alêm de 2. 500; 000$ em Nacional, sem conhecermos o estado d'~ uma. 
dinheiro?-! liquitlação, sem sabermos o valo e de cudtt um 

13.000:000$ p Jla valorizaçãode um pati'i- eJielto commercial que f<tz.lXtl'te do rebota
monio defraudado; 7 .OOO:OUO,;; pari~ valori- llw de u ua liquidação, sem sabrli'lnos tpml o 
zação de uma liquidação que Hão sabemos valor que ahi está, tenhamos a audacüL de 
qun.nto vale pJrfptc delta não temos C•)Uheci- dizer: vtLle 13.000:000$ aquillo que não Sit· 

v~. vn P 
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hemos si V<clc 1.000:000$. E apezar das infor
mações dos interessados nos dizere;u que 
vale apOclaS 1:3 .OOO:OOO.f;, aind~t <tCCi' t'SC!E:Ht •. L
mos 7. OOO:OOOs; él.inda a,ccrescentamos 1m1is 
2.500:0008 c~n · dinheiro. E' preciso lernbra.r 
que nós Dào ~abenws llo que é i'oito de 
1.000.000 •Jsterlino empl'estfttlo. J.l ;:wem 
pre~to u c:,niAi! de~;b quantia'? OTl' ibunaJ de 
Contcts e.~aminon si foi hem ou mal empre
gad<J. esta impo1'ta.ocia '! Os ;nembros da Com
miss?io de F'lnanças, que nos solicitam o voto 
par<L a :Lpln·ovação do:; estatutos do novo 
Baneo rict Republica, nos ctssognr<Lrn em que 
foi cmmegaclo l. JOO. 000 esterlino ·1 O Tri
bunal de c :mtas, os membro:; lia Com missão 
lb l•'inanças ueste Ca.· <.L, que no; solicitn.m 
<1 :~pprov;tçAo dos e;t:Ltutos, podem nus dizer 
em rpw foi empre<.f<1do l.OllO.OOO esterli
nos'? jJo,.lom nos dizer e;JJao 1oi admini stmda 
es ta quaoti<l, ( 
. "í.inJ.a mai:;, Sl'. Presidente: onde estio as 
inscripções que devia.m ser vil' par•a o p<.Lg<.L
mento de divid;ts acümes pelo valor no
minal ? 

Püdn o Tribuna l do ConhH nos dizer; póde 
:1 Commissão d.o Finanças 11os dizer si as in
scripções fbmm empregadas na liquirlação 
de dividas aeiuaes, como permittüt a lei, 
pelo valor nominal ou si fomm compradas 
em especie na Bols<1 por quantia miser<Lvel? 

Pois si estas inscripções não valiam um 
vintem, compradas por quantia miseravel 
na Bolsa pelos proprios diroctorcs do B<tnco 
da Republic::t-solJ nomes estranhos, por ih-

·--. terpostas pessoas,-compmdas pelos mem
. bros da directoria, do banco que entraram 
para a,lli miserave~s e vão sahir ~e lá :icos? 

V. :;,;x. sabe perfeitamente que nao prtmam 
pela riqueza os indivíduos qu:J lá teem en
trado e V. Ex. sabe tctmbem que elles não 
sahem de lá pobras ! 

Não será este processo de comprar inscri
pções a haixo preço por interposta pes:>oa e 
vendei-as a alto preço, tambem por inter
posta pessoa ao proprio banco q t~e estão 
gerindo, não seriL este processo, rop1to, que 
tem dado em resultado estes faetos 'I 

Não foram elles que á ultimêt hor• Jize
ram a. elev<.Lção do preço das mscr1pçoes ao 
ponto d3 considerai-as a.o par, para pagarem 
uma pl'estação de 20 o I o ~ ! _ . 

Não são elles que fazem press'to sobre nos 
para que votemos de;lres ;a os est<üutos, 
afim do colherem o lucro r esultante do 
preço das inscripções a baixo preço, quere
ceberão pelo valor nominal de cada uma 
ctcllas e ainda com os juros? 

Sr. Presidente, es·Ga questão do Banco da 
Republica nãopóde ser liquidada pala f'órma 
por que o vae se? do. . . 

Estou convenc1do de que, ma1s dm menos 
dia, este povo pacifico, cordeiro. ha de ter 

um movimento do féra, o movimento ag· 
gressi v o da í'éra que es ttL com íbme e que 
prccistt s:tciar-se em <.Liguem ou em <.L1guma 
eonsa .. 

Nós é quo estamos ensinando ao povo o 
ca,minl1o da revoiuç~ão e o esütmos f<.Lzendo 
pelo systoma do governo da l<1droa.gem. 

O Sa. J:J.\ttnosA LIMA-:'viuito bem. 

O SR. :vrorn:mA DA SrLV.\ -- Não t enhamos 
l~~·oss<L, não obriguemos cs IJcpnt<.Ltlos que 
querem examin~tr <1 questão no ponto de 
vista do licito e elo honesto a. calarem-se, a 
fugirem ela. tribuna, <1 ficarem iwlados aqni, 
sem tel'em quem os ouç;~, , depois de nm<~ 
prorogação de hora. forçttrh, p<.Ll'i1 vel' :,;i se 
encerra a discussio antes do povo e!Oni;ecer 
que se trata d :3 um 11rojccto que despoj<L o 
TlusclU'o publico de fabulosa. quanti<t. 

Sr. Presidente, nlio se trata sômente deste 
f<tcto, sinão ta,mbem de saber qua-l o p<1tri
monio novo com que entrtt <1 União como 
socia do Banco dtt Republicét. 

Sabe <tl:;uem em quanto monta este p<ttri
monio novo 1 Sabem:.s apnnas do seguinte: 
é que a União comprará o espolio do Banco 
da Republic<t com 20 o I o em dinheiro [L com
pletltr-se com os restos da liquidação, na 
parte que lhe toc:1r. 

:Mas, q}mes são cs bens, direitos e :1cções 
com qne o Governo entra. para essa sociedade 
para c01ppletar o c;1pital1 

Qual ioi o -processo adaptado para a vel;'i
ficação,para <1 avaliação desses bens, direitos 
e acções 'I A Co:nmissão de Finança·• poderá, 
dizer-nos '? Não o poderá ; olla compõe-se de. 
homens de bem que não serão capazes de 
dizer o que não S<Lbom. 

Pois, sr. Presidente, " no projecto de es
tatuto;; estú. o seguinté: o Governo entra 
com 20 "/o sobre as 12.500 acções e com
u1ekt o rest0 com o capital {;(insistente em 
dirélitcs e acções do Bctnco liqui\:lando. 

Que valor teem esses dire itos ·c acções , que 
os é1Ccionistas não fazem que.>tão\ de l'eceber 
pchts 12.~00 acções? Si osaccioni~tas pedem 
que o ca,plta.l do 13 .000 contos, )iquídav,el 
hyp.Jthcticamente, seja va.loríz<.Ldo em 20.000, 
e não perlem quo o Govarno faça. abatimento 
sobt·e <t importanci<J. do :patrimonio em liquí· 
da.ção, é, com certeza., pois se trata. de b'lte
ressados e o iotereJse tem olho vivo\ . por
que essa importancia de direitos c àcções 
tem maior valor que os direitos e aéçõe~ 
sobre os 13 . 000 contos dos accionista.s, é que 
a parte da União vale muito m:1is do que· <1 
dos accionistas. 

Frisemos o caso como si fosse vet'dade o 
que consta dos papeis que nos viera.m com 
a mens<:.tgem. 

Si os (Lccionistas pedem que 13 seja.m va
lorizaclos em 20 e não pedem que o patri· 
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monio do Governo s(lja valorizado em mats. e procedcssemos tão descuithtd<tmentc {teercr~ 
é porque o valor deste é J_?aior que o. da- dos interesses qud um fossem confbilos, <L 
quelle, é p~rque lucr<trao 7.000:000$ na conse(tnencia seria outra: o constituinte iria 
quota parte que lhes pertence na liquidação perante a j u~tiçn, criminal e requerüt que 
e outro tanto no valOL" pelo qual recebem a rosscmol:l conuemna:im por esteilionatarios, 
quota parte do p1trimonio pertencente <L por hn,vermos, com abuso de confian<~a em 
União. n<is posta, ampliado a retirada de dinheiro 

Si n. dos accionistn,s vale 13.000:000$, a do alheio. 
Governo, que entrou com a metade mt for- ivLts, Sr. Presidente, como não somo:> r es
mação lla primeira assossiação, vale o ponilaveis p .~'ra.nte a justiça civil, como a lei 
mesmo; entretanto, os accionistas não re- nos eon-;tituin irn~sponsaveis, não esciLpa
clamam contra a valorit,ação, acham que remos lJar<t o ft!turo do qmtlificativo que 
pódem receber assim. merecemos: - Congre.-;so de cstellionn.t<L-

Os accíonistas, que euxe1'gam bem onde rio.,: ... 
està seu intcre~sc, recebendo o patrimonio, 
ainda impõem uma condição: é conforme for 
veriiicado pelo conselho fiscal. 

Quem elege o conselho fiscn,l '? Os accionis
tas, mcnm o Governo, porquanto este, pelos 
estatutos, tnm dii·eito a intervenção muHo 
limitada na administrttção. 

A verificação vae ser J:eita pelo conselho 
fiscal, elcit11 pelos accion istas u de accionis
tas composto; elle htt de lhtr V(l,lor extrema
mente baixo e de accôrdo mesmo com a <t va
liação dos proprios accionistas. Ganham 
elles e, entretanto, confque quantia entl'am 
· elles agora 1 

Com nenhuma. Não entram com parcella 
algunm de dinheiro, mas só com acções que 
compraram por cotações miseraveis, c estas 
acções ficam valorizadas não só no capital 
correspondente á metade da quota eom que 
entr:•, o Governo, como ainda mais pelo 
excesso dos valores a liquidm;, si é verda
deira <t liquidação feita entre os accionistas 
e o Governo. 

Nós podemos votar inconscientemente, 
assim, a approvação dos estatutos do novo 
Banco do Brazil1 

Penso que não, já o clisse e affirmo mais 
uma vez ; só e exclusivamente o ü1zemos 
porque este povo é de cordeir•os. E' só por isto 
que o Congresso leva a audacia a approva1' 
contas de que não tomou conhecimento. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Apoiado. 
0 St~. MOREIRA DA SILVA-E' SÓ por isto, 

:porque, si nós esti vessemos pura e simples
mente deante de um particular r1ualquer e 
sem vermos absolutamente o estado da liqui
dação do devedor, nos arrogasse mos o diM 
reito de approvar suas contas, sem dellas 
tomar conhecimento, estou certo de que não 
~ó o constituinte revogaria o mandato, como 
nos responsabilizaria pela differença que 
encontrasse entre as contas do seu devedor 
e as que approvassemos. 

Faria mais ainda si nós estivessemos espe
rando uma posição nova, si estivessemos 
esperando um emprego, uma reeleição por 
parte delle ; si fosse com esperança disto 

O Sn. . ll,\RDOSA Ll~rA -- ::Vlulto bem. 
0 Stt .. \!OlmlRA DA SILVA-.•. porque este 

é o q ualific:tttivo proprio para individuo~ 
que ;;.p ~Jrovam cont::~.s 1J uo ni'io conhec:e>m. 
que app.'<.vam conté\s contra expre.ssa. dispo
sição da Constttuiç,fírJ que nos rego. 

Est:t di~ que a de;;peza c <t receit;1 são 
obra nos-;2. ; diz r1uo nenhum pagamento, por 
mini mo tp e :>ej :t, poderá ser reali t.ado, a 
não ser sob o exame do Tribunal de Contas 
e, entl'Ctltnto, as contas que approvamos 
não pas3aram por lá, o que ttuer dizer que 
o tribuna l nãn teve conhecimento, niio pôde 
pôr sen voto, nem aé! menos seu protesto 
]Xtm que a conta se pagasse com responsa
bilidade de quem ordenou o pagamento ou 
a. deS1Jeza. 

Para que Yamos nós dar autorização~ 
Para que~ 

O novo Banco da Repuhlica continúa a ser 
socio do Governo da União, independente de 
prestar as contas passadas e de determinar 
o novo capital com o qual vae entrar em 
nova vida. 

Vamos far.er mais ainda, vamos dispensar 
a intervenção do Tribunal de Contas, que a 
Constitniçã.o manda que seja conhecedor, 
tanto da receita como da despeza. 

O St{,. BARBOSA LDfA - Pois si esse C: o 
ponto principal. .. 

0 SR. MoREIHA DA SlLVA- Dispensamos 
essa intervenr;ão, e dispensamos como 'I 
Dispensamos por intermedio de uma Com
missão que não pôde absJlutamente asse
gurar-nos que t ·.nha conhecimento dessCI.s 
contas! 

De que conta <t Commissão tomou con!1ecl
mento? nc nenhuma. Veiu aqui uma men
sagem, acom panhada. ~e actas de uma 
assembl0a geral de accwmstas, e de um pro
jecto de estatutos ; e é sohre isso, sobre esses 
papeis que a Commissão fez obra. 

0 SIL BARBOSA LDIA-Por signal que era 
uma mensagem até errada na data. 
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O SR. ;\lor. .r::m:\ n.\ S! I.Y.\.-E' exacto ; em 
vct. dn 20, eHt~tva a. data de 0. 

Parece in cri vcl q nc i~to e5tejn. :m pas>ando 
no Bl'azil, RcJmblica! 

l\o Imperio, que ncis os republicanos 
accm:amm: muita' vezes de pouco escru
]mlo, no inl})erio n_!io ti vemos nunca occasião 
de f~t zer ceJtwra tao aspcra ! 

y. Ex. sabe, e o nobre Deputado pelo Rio 
GNul!lc d.> Snl qne elucidou com brilhantismo 
extraordinal'io ... 

O SR. H.uwosA Lm.\.-;\1uito ohrigarlo. 
O Su. l'vioREIP.A nA SILVA- ... com o bri

Jkmtismo lltte lhe é p ::Jculiar, estit qtwstão, o 
nobr:J !Jeputaclo nos mosüou claramente 
qual era o estttdo do Banco do Bmzil na 
passagem dos tempos coloniaes para o pri
meiro imperio. 

o SR. BARBOSA LrliiA-E ao mesmo tempo 
qual era 11 altivez do Congresso naqnella 
.:.poca, dirigido por um Bernardo de Vas
concello.>. 

Barbosa Lima, .-ou as~ignalar este pont0 
de responsabilidade para o Governo da Repu
blica, pela má gestão dos seus pl'epostos ; 
vou assignalar o facto, que já foi assig-nalado 
pelo nobre Deputado; em parte, o facto de 
que foi nomeado syndico da liquidação du. 
Sorocabana juntamente com o ThcSouro. 
Não indago da legalidade du. nomeação, nem 
quero saber si foi legal a nomeação do .presi~ 
dente do Banco da Republica; o que vou a1fir
mi1r é o seguinte: 

A primeira, ante;; de tatla.s as obrigações de 
um syndico, é, indubitavelmente, a arreca
dação, a integralisi1çfio do ca pita! social. 
Quando um syndico entra em exercício das 
suas funcções, o seu primeiro acto, antes de 
cogiütl.' de qualquer outro, é formac o es
polio liquidante; é integmr o capital social. 

Pois bem, Sr. Presidente, o Banco da Repu
blica, em vez de trabalhar para a integração 
do capital social, aproveitou-se da circum .. 
stancia de que as acçõel !lesta companhia 
eram ven!lidas a b11ixo preço, enteou no mer
C'1do fazendo pequena alta e comprou, por 

O SR. MonEmA r DA SILVA-E' exacb, ia milhares, acções, de modo que os di versos 
tambem lembrar isso. 1 pi1trimonios de emprestimos })OI' obriga-

Entretanto, na nosslt ép::~ca,no nosso tompJ ção aJ p.>rt<Mlor, foram parar em sua burra, 
a}iprovamos clesp ~JZ <l,S que não sabemos constituinclo-sr, o Tlle~OUI"<> o unico crotlor 
quem f',Jz, como fez, ~ pa.ra. que fbz; e si da c[ivida por obrigação em ouro aos íngle
houvc lucros particulares dos prestadores zes e aos allemãc;, tendo por intermediarias 
dessas contas, si houve venda licita. na vend11 os mesmos inglezc>. Não só pagoU 

E' extraordin<trio, Sr. Presidente ! est11 di vida que não tinha nenllum valor; 
A Constituição d.iz qqc o emprego publico, p Jr que era . constituída por obrigações 

a funcção publica (• <teto de nossa exclusiva anteriores a lei. de 18!)3, que declara que os 
creação, assim como 111lxaç'i'í.o do> respectivo~ debentto·es emit.ticlm; anteriormente a sua 
ordenados. data. que não fosse registrado at~ sei' mczes 

Nós delegamo;; attt·ibuição para gerir o depois, ficariam 1snjeitos a 1111111 multa, o 
Bilnco da. Repuhlica, alnga!lo <tO Governo, \{)Jl'tadór o.u cmis.>or de títulos desta. na.tu
delegamos attribuiçãJ. :1 esse mesmo Go· tez<t, ao' quadruplo .. do s·m valor. 
verno, enfio s.abemos eomo foram creado~ \Ay~oril~ade ad!flinist.l'at~v.a, _a autoridade 
os cargos de dn·cctiwils, c nem quanto esta po.j~c!al , a\autorrdadn· JUdrcwrt~ que-' ttver 
J'ixaclo annualmente pwa a respectiva re- noti.cta de ··quo se acha em crrculaçao um 
muneeaçào. · tituto desta natureza deve proceder imme-

Não ser•ia muito si dl!sse gr11nde remltado diatamente :t busca e apprehcnsão· deste 
o Banco, m11s é com segumnç:a demn.>iado, mesmo titulo c impor a pena e~tabelecida 
quando o Banco tenha !Üttlo prc.;uizos, saber n~t lei de 1893. 
que cada um dos diJ.1cctores do Banco da Mas, '.Sr. Presidente. o Banco comprou, 
H.epublica, p ~t'cebe fiO:OO~$ pJt' anuo ! fez tudo isto. 

!':iem tm· obrigação de tel' representação A dem.tnci<t foi <w Poucr Judiciario, e esse 
especial, tend·J <t vida !los ln,nqueil'o ;, mas poder não tomou CQnhecimento, por ernquan
rlos b;~nqneit·os que não precis:l.m ter• repre- t0, ao menos, do t'ite:.to. 
;mutação oflicial e que, 'tlém disto, teem uma Avalie V. Ex. da çorrupção d.;s nossos cos
porcentagem c:>pecial ,~obre as liquidações tum:)s, pela falta, de 'ihdependencia do Poder 
que fizerem, ainda. se rodeiam de grande Judiciario, pois que, i;;(esses títulos ao por
numero de rnnccionarios de sua conlia.nça, tador, em vez de tm~em sido enviados ao 
inclusive advogallos, aos quaes fà~em hono- Thesouro, por conta~ ao Baneo por transa~ 
rarios principesco~, nab;1bescos. cção; si em vez disso se recollwsse il.s mãos de 

Eu não dcvi<1 nem queeia approximar, s i- qualquer particular, succederia o mesmo que 
quer, a questfLo da liquidação do Banco su- succedcu ao Sr. commenda.dor Poyttres, de 
jeito ao nosso ex:tme directo, a questão da S. Paulo, que. teve os seus títulos a:J_pl'ehen
.liquidaçáo da Sorocabana . Mas, tmzida a di !los, ficou sujeito t't multa, tl'at.ou de defen_ 
debate a r1uestão pelo nobre Deputado Sr. der-se, e afinal achou uí11 meio de exoner<~r.:.. 
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se da responsabilidade, Cl'eio que, perdendo 
os titulas, o ficou contente por não ir para a 
cadeia .. 

Tratando-se do Banco da Republic[l., do 
Thesouro, [1. transacçã.o é validu e boa, os 
juizes nã.o tomam conhecimento algum das 
denuncias que l'cgulal'mente lhe chegum as 
mãos, r elativamente a estas transacÇões. 
. c\.Clue:n aproveita a compra, tle debcntw·es 

ouro, procedentes do emprestirno dO Banco 
A!lemã.o c do Bn.nco Inglez ~ Ao The~ouro. 

J~ aproveita de que modo? 
Pela violencia, que o Poder Judici<~rio que 

(~ coacto não lhe púde lrnpor us pena.s esta
belecidas em lei. 

Mas,· aproveita a fttvor do Thesouro, só
mente? Não, aproveittt a todos aquelles pe
quenosaccionistasque nn.scidn.des do interior, 
j:lor amor de p Jssuir acçõJ::l de uma estr:.tda 
de ferro, possuütm mn<t,duas, tres ou cinco 
ac~:ões, em sua maior purtJ acções que fi
co,eam desvalori 7.itdas em virtude do que 
!'!e fez com esses títulos, os quaes não l'C
cebem vintem por vintem, <tté o dia do pa.
ga.mento. 

V. Ex., Sr. Presidente, si soubesse que 
esses debentw·cs nadn. valin.rn, c que pouco 
tempG depois de abert[l. a liquidação da So
rocn.bana eram cobradas até corno bonificação 
do capital que se lhe adiantara, como por 
~tntecipação do pagamento, tlcn.ria pasmo, 
porque o titulo debenttwc tem dons vulores: 
um, o nominal pelo qual elle é emittülo; 
e o outro venal pelo qual elle é dado. no 
s~u prill!_eiro momento, e pelo qual entea na 
cu•c ulaçao. 

O valor dos dobenturos ora, nenhum na 
~)pJca em que o Governo os comprou e os 
pagon <t preço exorbitante. 

· -.. O SR. PRESJDENTE-Previno ao nobre Depu
tado que <t hora tla prorogação está termi
nada. 

O SR. MmwmA DA SJLVA.-Sento-me, <t es
pera do nova proroga<~ão que será natural
mente pedid<t por alguem, caso so me não 
permitta conclilir a.manhã n.s minhas consi
dCI·ações. 

O !Sr. Presidente-V. Ex. ficará 
inscriptopara f<~llar amanhã pela segtmdavez. 

O Sr. Barbosa Lima (pela m·dem) 
(')-Sr. Presidente, como h a pouco, na mesma. 
occasião, com a mesma, opport1mida,de, pediu 
u. palavra pela ordem o honrado leadcr da, 
maioria, nào é muito que o f<tçn. eu tam bem, 
na mesma conjunctura c na.s mesmas con
diçõe3 em quo S. Ex. usou da üi.culdacle re
gimental. 

.(•) Este di•cuuo nlio foi revioto pelo orador. 

Quero súmentc que, n.o terminal' da sessão 
de hc;jc, se registre na. a.cta do;; no~sos tra
balhos, que um grande numero cln Depu
trdos, que ra,rissimn.s vezes ficam acrui no 
recinto, (t esttt hom, e que muit.o in~istem 
para que continuemos a trab(tllutr porque 
iriumos muito fawr, que o não fizemo~ e 
cpte mn.is ainda devemos ua.r ao p:tiz o 
exemplo rle que a prorogação se impõe como 
unica stthid<t afim do cura!' mos os mn.les 
oriundos da, ausencia constante deste recinto, 
essa grunde maioria tfio logo vota. <t medida. 
da prorogaç:fio desert[l. o recinto para nos 
deixttr fica,r n.qui l'CÜtt7.idos ao mesmo nu
mero dos que lmbii;ualmeiüe tomam a scrio 
o tmiJ<tlho legisüttivo. 

l~i(lllC consigJJado pois : o que se <llteria. 
não er<.~ ohter informn.çõe,; e eschteecimcnto:> 
llauridos na collahoraçã.o de todos aquelle.-.; 
que combn.tem o pro.:ecto em debato, o que 
se queria não era saber o rumo que esse de
bn.te leva va. não er<t acomp;tnhar as infor
mações, os dauos, os commentarios especi
almente forneeülos por M}nelles qne <t qual
quer hor[l. de nos~as sessões se propõem a dis
cutir o;; assumptos em debate; o que so 
queria er·a d.<tl" m<tis um te~temunl10 de 
1orç[l. ... 

O SR. ~IORElRA D.\. SrLVA-Foi dado. 
O SR. Rumos.\. LoiA-... propondo que se 

podia vencer pelo esgotamento, c vencor 
dando ainda mais o testemunho rJOlll escanda
loso, ru bramcntc esc;tnrla.loso ele ((un se não 
faz o menor caso absolutanwnte de esclarecer 
os assumptos ou de ser por elles esclarecidos, 
cada um votav<t gritando, blatera.ndo em 
<tltn.s vozes, todos fallétv<tm <tJ mesmo temp') 
-que não era possível deixar de continuar a 
trab[l.lhar n, estn. hor<t deste dia, um dos nl
timos tht sessão. 

Feito isto, o que parecia ? Que se ia traba.
balh<tr. Foi o que se nfio fez; foi se .jantar; 
deixou-se o or;vlor p<tl'<~ que e>gotasse a sua 
operosa actividade, vexando-.>c a, um dos pou
cos Deputados assíduo.; a.os tralxtlhos desta 
C<tmftl'<t para o qnal V. Ex. nunca precisou, 
em ho<1 hora o dig;1, p<tSS<l.l' telegr(l.mma so
licitando, como muita veíi tem sido condu
zido a fazer, que houvesse ele vir cumprir 
aquelle clcmentarissimo dever (le est<tr· 
aqui para discutir, vota,r e t~tzer [I.O menos 
acto de presonçn.. 

Fique registrado na, ach o precedente as
signa.htdo pela vet. pl'imeira ... 

O SR. :\foREIRA DJ;. SILVA - Contra a von
tade do orador. 

0 SR. BARROSA LDL\. - ••• que nã.o ::;e pc
di u prorogaçi:i.o da hora pam r1ue estct proro
gação ti ve.;so seu n.lcn.nce moral, sua verda
deira interpret<tçã.o no momento em que se 
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debate o mais vergonhoso dos <~ss umptos que 
teem sido trazidos ao solo da Camara ... 

O SR. DAVID CM1PISTA (com ene1·gia) -Não 
é vergonhoso o assumpto. 

Nunca relatei, nem rdla.tarei assumptos 
vergonhosos. 

0 SR. BARBOSA LIJ\fA-Eu não disse que o 
assumpto !bsse relatado de modo vergonhoso; 
eu dis~e tJUe o assumpto sonegado ú. discussão 
de um ponto ele vista das trévtLS feitas em 
torno de um banco escuso e escandaloso ,em 
uma homem que se quer ter opinião sobre 
uma cousa que está enco!Jerta pela ca.pa das 
conveniencias partidarias, disse que um as
sumpto nestas condiçõe.3 é assumpto mctis 
capaz de emocionar a opinfão de uma popu
lar)ão honesta e que este assumpto poderia, 
pae<L bem e honra de to(los e deve, por honra 
do Congresso da Republica,ser illuminado até 
os seus ultimos escaninhos, até as suas ul
ti.mas peofundezas, para que se não pudesse 
d1zer, como :-;e ha de dizer, queiramos ou 
não, que o q ne s·:l r e sol v eu resolveu -se nas 
trévas . 

I 
O Sr. Presidente- Lembro ao 

nobre Deputauo que ufi,o ha nada em dis
cussão. 

0 SR . BARBOS.~ LL\lA--0 q11e se resolveu, 
-resülveu-se na;; trevas. 

Está om discussão uma questão de ordem 
sobre a, interpretaç·ã(J a ;[ar e sobre a signi
ficaç5.o a emprestar a ~uma prorogaçãq de 
hora concedida depois elo Presi1lente ml!lun
ciar que .i<t por dem<~is t ínhamos traba
lhado e •1nc por não haver mais nada a 
fazer ia dar a ordem do dia . 

Fique assignalada esta etapa; as outras 
haverá quem as assignn.le para bcill daRe
publica, porque <L Repnblica, qu;Lndo não 
se fizer ac1ui dentr·o, se fitr& lá fóra . (Muito 
hem .) 

O §r. Dav.hl Ca,xn.pista (pela or
dem)-Sr. Pre.>idente, Y. Ex. comprehende 
que, como relator do projecto em discnssã10, 
preciso dizer alguma J p<Llavras muito ligei
ramente. 

Paço a V. Ex. que faça consignar em acta 
quo S c~mpre e~tou presente !.Í. UÍSCilS.>ãO até á 
ultima hora. (AlJoiados . ) 

Quanto ;J,s palma,toadas que o nobre DJpu
tado pelo lUo Geall!lc tlo Sul a.pplícou á 
maioria da Commissiio, ellas nã.o se appli
caram em mim, porque não as mereço; 
aliás não me sujeitaria t.t ellas . (M'uito bem.) 

O Sr. Carlos Fl'ei:x:oto Filho 
(pela ordem) (*)-Sr. Presidente, V. Ex. per
mittirá que eu falle dizendo que estou pre-

- (•) Este discurso não foi revisto pelo orador, 

a, 
sente . Quem ler as palavras do Sr. Barbos _ · 
Lima empregando o indefinido -se- sup~ 
porá muito naturalmente que, tendo eu re 
querido a prorogação da hora, me tivesse 
retirado logo após. 

VozEs- Ninguem poderia suppor isto. 
O SR . NEIVA-V. Ex. é dos lear.lers que fi. 

cam n.té o fim. 
0 SR . CARLOS PEIXOTO FILHO- Não se po

deria suppor outra cousa desde que S. Ex. 
diz: requereu-se prorogação da hora; não 
se fez isto para se discutir, mas para se dal' 
uma u,mostra de força . 

O SR. 'BARBOSA LTMA-A grande maioria 
dos que estavam presentes foi-se embora. 
(Pausa.) Devo declarar que V. Ex., como 
leader que é, e o nobre relator do projecto 
sempre estiveram presentes até á ultima 
hora. 

Eu me referi á grande maioria que acom
panhou com grandes applausos as pu.lavras 
d.c V. Ex. e em seguida desertou do recinto. 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO-V. Ex . me. 
consinta dizer que quem lêr as suas pala
vras e, á vista da redacção que usou, dirá 
que eu me i·etirei . 

O SR. BA'RBOSA LIMA- E' equivoco de 
V. Ex . 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHo-Ora, fui eu 
quem requereu··.a prorogação de hora e so~ 
bre mim poderá\recahir a culpa de ter re~ 
quet•ielo a prorog~ção, mas não « p<Lra dis· 
cutir o assumpto» '~ (Ha apm·tes.) 
\ Aprov·eito a opport unidade para signi
ti\::ar q uc. nós, que !)stamos aqui presentes, 
estamos dispostos a fh,,zer tantas prorogações 
quh.ntas Iiéçessarias. Não as pediremos abso
Iutmmente }Jorque o Sr: Moreü·a da Silva, 
a.o sentar-s~. declarou-se fatigado, dizendo 
mrs mo que fallou violentado pela delibe
ração da Camara .. 

Foi meramente por uma attenção pessoal 
a S. Ex.'.que não requeri outra prorogação. 

O SR. BARf\OSA LIMA-E nós estaríamos 
aqui p;~ra · yoiar contra. (Ha apa1·tes.) . 

0 SH .. CARLOS PEIXOTO FILHO-A minha 
<leclaração,i:>'ois, é te]\dente: primeiro,a fazer 
constar da acta que es·tive presente; segundo, 
desfeito assim: o equiveco, a tornar claro 
que o intuito qu ,_; me levou a requerer era 
perfeitamente legitimo\: a prorogaçio foi 
legalmente l'equerida. Si ninguem põe isto 
em duvida, fico satisfeito de ter rectifi
cado e ra,tificado estes conceit'ls,(Muito bem.) 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
-Sr. Presidente, é simplPs e rapido, E' 
apenas para fazer constar da acta que es- · 
tive presente á sessão .até o fim. 
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O Sr. Presidente - Antes de dar 
'~ordem do dia, devo dizer, depois das pala
vras elo nobre Dopuü~do pelo Rio Grande do 
Sul, que a Mesa tom a convicção de não se 
ter afastado ela correccão que tem sempre 
mantido, acceitando o requerimento do no
bl'e Deputado por Minas para a prorogação 
da hora. O requerimento foi apresentado 
muito regimentalmente porque o que es
tava em discussão era o projecto de reor
ganização do Banco da l~epublica e conti
nuando com a palavra sobre ella o nobre 
Deputado por S. Paulo, o Sr. Moreira da 
Silva. (Muito bem.) 

A Mesa, repito, não se af~stou do Regi
mento (apoiados) nem da correcção que tem 
mantido e contimmrá a manter. (Pausa.) 

A ordem do dia da manhã é a seguinte: 
Primeira parte (até 3 1/2 horas ou antes) : 
Continuação da votação do projecto n, 167' 

deste anno, orçando a Receita Geral da Repu
blica parn. o exercício de 1906 (2• discussão); 

Co11tinnação da 2" discussão do projecto 
n. 219, de 1905, approvando os estatutos do 
Banco do Brazil, elaborados pela assembléa 
geral dos accionistas do Banco d:1 Republica 
do Brazil, nas sessões de 29 de julho a 9 de 
agosto do corrente anuo, com emendas do 
Sr. Erico Coelho e voto em separado e 
6mendas do Sr. Cialeão Carvalhal ; 

2" discus oão do projecto n. 233 A, de 1905, 
autorizando o Presidente da Republica a 
abrir o credito necessario para p11gamento 
aos operar.ios extraordinarios do Arsenal de 
Marinha da Cauital Federal, até o tlm do 
corrente exerêicio, com substitutivo ela 
Com missão de Finanças; 

3" discussão do projocto n. :241, de 1905, 
autorizando o Presidente <ht Republica a 
abrir ao Ministerio da, Guerra o credito ele 
217:946$600, ::;upplementar ao art. go § 15, 
da lei n. 1.3!6, de 31 de de:wmbro de 1904; 

3" discussão do pro.\ecto n. 242, de 190:5, 
autorizando o Pl'esidente da Republica a 
abrir ao Minísterio da Guerra o credito de 
620:028$150, supplementar ao art. 9° § ÇJo -
Soldos e gratificações - da lei n. 1.316, de 
31 de dezembro de 1904; 

2a discussão do projecto n. 201, de 1905, 
autorizando o Presidente da Republica a 
abdr ao Ministorio da Industria, Viação e 
Obras Publicas o credito de 40:000$, supple
mental' â sub-consignação-Transporti:J de 
immigrantes estrangeiros ou nacionaes por 
mar e por terra-da verba 6• do art. 13 da 
lei n. 1.316, de 31 de dezembro de 1904; 

2• discussão do projecto n. 243, de 1905, 
autorizando o Presidente da Republica a 

abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 
59:100,$415, ouro, supplementar ao n. 31 do 
art. 19 da lei n . 1.316, de 31 do dezembro 
de 1904; 

2' discussã'l do projecto u. 251, de 1905, 
autorizando o Presidente da Republica a 
abrir ao MinisteriCJ da Fazenda o credito 
extraordinario de 52:664$073, ouro, e 
712:572~ 100, papel, para atteneler ao paga
mento d<~s dividas de exercícios findos; 

2• discus,ão do projecto n. 209 A, de 1905, 
mantendo o direito á promoção de guardas
marinha a1umnos aos aspirantes do 3° anno, 
matriculados durante a vigencia do actual 
regulamento da Escola Naval, de conformi
dade com o disposto no art. 80 do decreto 
n. 3.652, de 2 de maio de 1900, com parecer 
e emenda da Commissão de Marinha e 
Guerra; 

Discussão unica do parecer n. 137 H, dt; 
1905, sobre emendas offerec.idas na 2a dis
cussão do projecto n. 137, deste anuo, que 
concede vitaliciamente aos officiaes o praças 
de pr:1t dos corpo; de voluntarlos da patria 
que ainda existem, e bem as:lim aos membros 
dos tribunaes inilitares em campanha o soldo 
um' inteiro de seus postos naquelle t emp:.;, a 
contar da passagem desta lei, e dá outras 
providencias ; coril parecer e substitutivo dtt 
Commissão de Finanças; 

Discussão unica do parecer n. 120 E, de 
1905, soiJre emenda ulferecida na 3a discussão 
do projecto n. 120, deste anuo, augmenbndo 
os vencimentos dos empregados ela Inspecto
ria de Saude elo Porto de Manáos ; 

Discussão unica do parecer n. 240, de I!:l05, 
sobre emendas offerecidas na 3a discussão do 
projecto n. 131, de 1904, que concede a pen
são mensal de 500;i; á viuva do ex-Senador do 
Imperio Dr. GMpar da Silveira Martins ; 
com parecer c emenda da Commis.;ã,o de 
Pensões e Contas ; 

Discussão unica do parecer n. 223, de 1905, 
sobre éL emend·.~ offcrecid;t na 3" discu~são 
do pi'ojecto n. 289 D, de 190,!, que concede a 
pensão mensal de 500$ ;t viuva e filhos do 
tenente-coronel Innocencio Fabricio de ivla ttos, 
e dando outras providencias ; 

Discussão unic<t do pl'ojecto n. 246, de 
1905, relativo à emenda dest11cada, de ac
côrdo com o Regimento lnterno, na, 2a dis
cussão do projecto n. 131, de 1904, conce
dendo a pensão m .msal de 300$, repartida
mente, ás filhas solteiras e aos filh os menores 
do finado general Dr. José Cesario de Faria 
Alvim; 

Discussão unica do projocto n. 225, de 
1905, autorizando o Presidente d<~ Republica, 
a conceder um anuo de licença, com orde~ 
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P discussão do projecto n. S5 A, de l905, 
concedendo a DD. Eulalia de Saldanha da 
Gama e Maria .Toaquina de S<ddanha da 
Gama, v:uva e 1illm ~oltcira do Dr .. José de 
Sahb11ha du. Ganut, cnH[Wtnto viYas forem, 
a pensão mensal do J;)ll!) <t c:LLl <\ uma ; 

1" discussão do projccto n. 2~l8 A, de 1905, 
mandando abonar <W:; CJUpre::;ailos da Admi
nistl'aç,ão dos Correios <1c Minas Geracs. a 
titulo de ajuda de cu~>to, nm<t quantia cor
respondente aos ec~pocti \'Os Yencimentos em 
quatro mezes, aiim de mudarem-se de Ouro 
Preto para Bello llorizonte, com parecer e 
eme·Hia da Gomnü .. ;:õão de Finaw~as; 

P discv ssào tl:J proj ceto n. :J7 A, de 1905, 
<laudo novas attr!lmicõus ao Conselho Su
premo da Côl'tc de ApÍ;wlln.(iío. c ontnts pro
videncias, com IJa.!'Cf'i'Jl'e~ dar,; Commissõcs de 
Constituição c .I nstiça c do Finanças ; 

2a discussão tlo projecto n. :3:32, de 1904, 
reTcrtendo em favor de !J • .\1aria. Augusta 
Hemiques de Souza, emquanto solteira, a 
pen~ão rnen~al de x:is, que percebia sua 
linada. mãe u. Custotlb C<tt'Olill<t August<t 
tle Souza, víuva do !Jr. Braz Florcntmo Hen
riqucs de Souza, lente catl10dratico da Fa
cuidade de Direito do Recife, com pareceres 
das Commissões tlo Pensões e Contas c de 
Fazenda. o Industl·ia ; 

2" disl!ussã.o do proj ccto n. 247, tle HJ05, 
n.utorizando o Covernu a dar ao bachttrel 
:Hanoel Tavare.; Cavalc:anti o premio de 
viagem a qtw tem direito. 

2a discussão do projecto n. ·~w. ele 1!)05, 
fazendo reverter cat lavor tle D. Raymnnda 
l\Iaria das Dores Rocha, vi uva tlo tenente
coronel honorario do exereito Horculimo 
Martins da. Rocha, n pensão mensal de 8'1$ do 
que gosava em vida aq uellc oHieial; 

Discussão unica do prQjccto n. ~74, de 1905, 
autorisando o Presidente da Repttblíca a pro
rogar por mais um anno, sem Ycncimentos, 
a licençotL em cujo goso se acha o llr. Sa.mucl 
da Gama e Costa ;\f::Lc-Dowell, lente da Fa
cnltlade de Direito do Recife, p<Lr<L tratar da 
~lla saüde onde lhe conYit~r ; 

Sogunrht parte (à> 3 I /2 horas ou <mtes) : 
Discussão uuica ela emenda do Senado a.o 

projncto n. 25 A, tleste anuo, fixando a ibrç<L 
mwal pa,ra. o exeecieio de I!:JOf:i ; 

Discn~são nnica. da omendtt do Senado ao 
pro;,ecto n. 82 ll, deste anno, que fixa as í'or
<}U.S de terra para o exercício <1e I !)06 ; 

Discussão uniea. da mnendn rlo Senado ao 
projecto n. 20 13, deste ::tnno, que divide o 
territorio tla. Rcpublica em districtos eleito
raes. 

Lcvantn.-sc <t ses,fto ús 5 horas c ~lO minu
to> da tarde. 

nado, a Arthur 2\fcmles Nogueira, tclegra
phista de 4" classe da Repartição Geral dos 
TelCJgraphos, para tr<tt<tr de su<t saucle onde 
lhe convier; 

Discussão unica !lo projccto n. 107 A, rb 
I ~)05, autorizando o GoYerno a d<H' ao Dr. 
Alburto do P<wla Ro<lrigues o pec;nio de 
viagem <t que t ·m direito, sendo concedida 
a quanti<L de 4:.200:), papel, lJai·a a :m :1 ma
nutenção; 

Discussão nnic<t do projecto n. 1:~:í, de 
l D05, autorimndo o Presidente da Republica 
a coneeder ao tt'JJcntc-cor.mcl Augu:::to Xa
vier Carnei1·o d:t Cuntm, colleetor <htR rrmdas 
ferler<ws do m unicipio de Olinda, Estaüo rle 
Pernambuco, um ttnno de iicenç<J. , c:om or
denado, par<t trat<tr de sn;L ~<.tn dc onde lho 
CDilVÍel'; 

Discussão unica do projccto n. :?3.'2, ele• 
l9ü5, autorizando o Presi<:lente da ltcpublica 
a conceder um anno de licent;a, co~n orrlc
!li\do, ao engenheiro-civil b:wharel C!at.Hlio 
Li rio dos Reis, chefe tle ~ecção do prolonga
menttJda i•;strada <le F!)rro tle Hat. uríté, lH.nt 
tratar de sna saude onde llw conv:inr; 

Discuésão unica do pro.:ecto n. ~237, de 
1905, autorizando o Pre8idcnte da Republica 
a conceder a Godofredo de Abreu c Lima, 
1 o offici'l'l da Administração dos Correios de 
Pernan)bnc . .~, licença por .,eis mczes, com 
ordemt4o, para tratamento de sua sautle; 

3n. d:scussão dC' projecto n. 21;1 , de 1005, 
rodo.cc;ão 1mra 3~ discussão do :<nhstitutivo 
da Cornmissã.o tle Finanças, cr&'l.ndo- na Sc
cretarié). do Supremo Tribunal Federal mais 
um logae de offici<tl e outro de amauuense, 
com o; vencimentos da lei, e tbndo outras 
providencia.'\; . ;, 

3a clíscussão do pr.,jccio n. l-14 B, de 1005 
(tlo Senado), aut .. orizantio o GÇ>verno fL ma~ .. u
dar cojuputar na aposentadoria tle . . Jmw 
Estanisjâo Pereira de Andrade, ex-pagétdor 
da Estrail<L de Ferro Central do Brazil, o or
denado e a gratillcação que norcebir~. no 
exercicjo do referido mtrgo; · ·.· 

l" discussão do projecto n. :3o A, rlc 19(!5, 
cqui.par:mdo cs conrcrentes de P e .~"· clttsses 
das ca:pata.zias dtt AU'andeg[L do Rio de .Tâ
neiro <4os de la c 2• classes da Estrada de 
Ferro Contr ai do Brazil, eom pal:eécr e 
substitutivo d<t Com missão rle l<'inani;-as; . 

P tliscnssão do projecto n. lG6 A, de ,wo\, 
manda11do p<Lgar, pelos coíi·e.~ tla !Juião, a. 
gratiticaç:ão tlevida aos profission<tes incum
bidos üa lisr:alizn.çlio do ~:;erviç~o de as:;istcn
cia a <Llienados llOS estabelecimentos publi
cos Jo~ Estados, com parecer c emenda tla. 
Commissão de J<'immças ; 
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Presidencia do .':Jr. Pau.1a Guinwníes (Presidente), Alenca;· Gttimaí'<ies {1° Se•:rctcwio) e 
· Pat~la Guimm·,res (Presidente) 

Ao meio-ditt procede-se <t chamada, a. q no 
respondem os Srs. Pnul;t Uuinmràes, .Julio 
de Mello, Pereira Lima, Alenca.r Guimarães, 
Thomaz Accyoli, \Vanderlcy de :vielldonça., 
Joaquim Pires, .í•:ugenio Tourinho, .Jorg-e de 
Moraes, Luiz Dm11 iu:.mes, Fr·anciseo S:l, Ser
gio Sitboia., Gonçu.lo Suuto, Eloy de Sou;~<t, 

. Izidro Leite, Tcixcim. de ~:i. , Al!'onso Costa, 
Celso de So1tza., Hricio Filho, Pereira de 
Lyra. Cornclio d<t Fon;;ec;t, l>omingos 13on
çu.lves, Ep<tminondas Gmeindo, J~uzebiu de 
Andntde, Arroxellas Galvào, O!iveim V:tl
Jadã.o, Noiva. Garcüt Pires. Vergne de 
L~bron, Pinto Dauttt;;, 1U res B<tc·hosa:; Tolen
tmo tlos S:mtos, Para.nhos MontenegTo, Ro
drigues S<tldanha. :CVI<u·colino .\fom·a, Ber~ 
nardo I-Lrta, Het'l!dht de Sei, Fidelis Mves, 
Galvão Bapthta, Be;~anmt, Juliu S<tntos, 
Henrique Borges, Maurieio de Aureu, Cltrlos 
Teixeim Brandão, Bernardo Monteiro, .José 
Boniütcio, Ribeiro.Jtmquoira, Astolpho Dutra , 
Carlos Peixoto Filho, Carneiro de R:.•zende, 
Bueno de Paiva. Joito Luiz Alves, Adalberto 
Ferraz, Oleg<trio :VIaciel, Wencesliio Braz, 
Rodolpho Paixão, Pa<l1m Rezende, Galeão 
Carvalhal, Moreira d<t Silva, Fr<tncisco Ro
meiro, Ferreira Hraga, F1·aneisco Malta, 
Hermenegil<lo de Momes, Lindolphu Serra, 
Carlos C<tntlcanti, .Marçal Escobae, Barbos<t 
. Linu, Germano Hass1ocher, Domingos Mas
carenhas, V e~pa.siano de c\.lbuq nerque e 
Homem de Carvalho. 

Abre-se a se·;são. 

E' li'ln., e sem deb<tte approvada, a aeta 
da sessão antecedente. · 

Passa-se ao oxpetliente. 

O S:g_•. ~~lc:ncar Guimarães 
(1° Secretario) pl'vcede á leitur<t do seguinte 

EXPEDIENm 

0/Ucio: 

Do :Ministorio da Marinha, de 7 do cor
rente, enviando a petição em que o commis
sario de 4"' classe 2° tenente Santino Saraiv<t 
de Fada Castro pede pagamento de um 
terç~o da;; etapas durante o tempo em que 
se1•viu nas flotilhas de ~Iatto Gro:.;so e Ama
zonas, etc.-A's Commissões de "Marinha e 
Guerra. e de Finanças. 

V oi. ·VJI 

São lítio> e vão a imprimir, para entrae 
na ordem dos trab;ühos O> seg<:intes 

PRO..JECTOS 

:'-1". 2l4A-!00:) 

J-laí·ecer sol;;·e CiJtendas of!eí·ecirlas 'it -:'"t 2a rli$• 
c'l.lswo do projecto n. 21-1, des:c m n10, qtte 
fi.r:a a dcspc:m do Jiinistt;;·-io da Jústiçct e 
J.Vfl[JOCÍOS fnte1'Í01'CS JlC!í'll O e.ce;·cicio d r1 
1DO!J 

A Commissiio de Orç<1mento, iendo examir 
nado Ininnciosamente as emendas offereci
das na 2' discussã"O do projecto ll. 214, deste 
anno, sobre a fixação d<t despeut a l'ealizar 
pelo Yiinisterio <ht .fnstiçct e Negocios Inte
ríores no exercício viu douro, vem sn brnettcr 
o seu jui:w (~ decisão da Camara dos JJepu
tados. 

N. 1 

Ao n. 8. Acerescente-se: :\Iaterial - Attr 
gmente-se a quantia de 10:000;? para om~
menta~·ão do salão das sessões. renovaçao 
de mobilias e reparos nas dependencias da 
Camara. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1G05. 
-Atencm· Gttimanies . 

A Commissão acceita <t emenda, atten
dendo <t que ella tradur. necessid:tde real. 

N. 2 
Ao n . lO acereseen te-se: 
Para pagamento a um 2° oillcial, da difi'e

rença de vencimentos entre esse cargo e o de 
1 a otficial que actualmente exerce, 1:000$000. 

Sala das sessões, 24 de ontulJro de 1905.
Cm·los Cavalcanti. 

E' sabido quo os funcciona.rios percebem 
vencimentos fixados em lei, de accôrdo com 
a categoria do emprego que exercem.Sendo o 
funccionario a que se refere a emenda 2" offi
cial, a este cargo corresponde o vencimento 
que percebo. 

Assim, a Commissão não acceita a emenda, 

N. 3 
Ao n. 11-Accrescentada v, quantja suffi-:

ciente pam a gratificação mensal de JOOS 
24 
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ao empregado que auxilia o consultor geral 
da Republica. 

Sala das sessões, 24 de outu uro de 1905.
J, A . .iVeiva. 

Em regra as gratificações são dadas pro 
labore aos funccionarios da administração 
publica e por excepr,'ão aos que prestam ser
viços extraordinarios nos car;1os que oc
cupam. O empregado que auxilia o consultor 
geral da Hepublic;1 percebe os vencimentos 
do seu cargo na secretaria, sendo o serviço 
de auxiliarem substituição ao daqnelle cargo. 

A Com missão não acceita a emenda. 

N. 4 

Hubrica 15" - Accrescente-se na tahella 
annexa ao mesmo projecto, onde se lê
Verbas diversas, depois dos dizeres-Grati
ficações para rcsidcncia de oiiiciaes-o se
guinte: comprehendtdos os capitães e subal
ternos das compLmllias e· esquadrões. 

Sala das sessões, 23 de ou~ubro de 1005.
Thomaz Cavalcanti. 

Os ot1iciaes a que se refere a emenda não 
estão nas condições dos que são contemplado. 
na tabella annexa ao projecto. As gratifica
ções para residencia de officiaes só são dadas 
aos de patentes sup()riores, e não lta razão 
para que se extenua essa medida aos capitães 
e subalternos. 

A Commissão não acceita a emenda. 

N. 5 

A' rubrica 16"- Casa de Correcção : 
J~leve-se a 3$ a diaria do ajudac1te, escrivão, 
almoxarife e pharnnceutico e Eõ 2$500 a dos 
amanuenses e professor. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1905.
J, A. Neiva. 

No :projecto n. 168 A, do corrente anno, 
em andamento, ,,iJ,o dada~ providencias com 
ri3lação a este estabelecimento. Convem 
aguardar a solução do mesmo projecto. 

A Com missão não acceita a emenda. 

N. 6 

Verba 17•- Guarda Nacional 
Consigne-se, onde convier, a quantia de 

80:200$ para ser applícada assim: 
49:000$ para o expediente dos com mandos 

superiores da guarda nacional nos Estados 
ll.e Jl.1inas, S. Paulo, Bahia, Rio Grande do 

Sul, Pernambuco, Par;í e Rio de .Janeiro, 
sendo 7:000$ a cada um; 

31:200$ para o expediente dos com mandos 
superiores da guarda nacional nos demais 
Estados da União, sendo 2:400$ a cada um. 

Sala das sessões, 24 de outubro de 1905.
Rebouças de Carvalho. 

A maioria da Com missão não acceita esta 
emenda, visto que, nas condições <tctuaes 
do paiz, 6 impossível extender igual me
dida a todos os municípios da União c seria 
injusto attender a uns de preferencia a 
outros. 

N. 7 

(Rubrica 18") 

Substitua-se, para corrigir um equivoco, 
a emenda que m<mda dar á Junta Commer
cial, para mobilbrio, etc., a quantia de 3:600$ 
peht seguinte : 

Onde convier : 
Para <tcquisição de mobiliaria, objectos de 

expediente e gratificaçào de um auxiliar de 
escripta da Junta dos Corretores da Capital 
Federal, rlnNnte o exercício, 3:600$000. 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1905.
Leite Ribei1'o. 

Pelo decr(lto n. 2.813, de 7 de fevereiro de 
1898, ficou determinado que a .J unt'" dos Cor
retores desta Capital funccione em uma das 
snlas da Praça do Commercio. Acontece, po
rém, que o compartimento posto á rlL:posi
ção da junta carece de mobiliario. 

A maiori~da Commissão entende que pôde 
ser acceita a emendit supra, attenclcndo a 
que se trata, de uma clcspeza., que, em sua 
maior parte, tern de ser feita de m\1a só vez. 

N. 8 

Ao§ lU, art. 1. 0 -Archivo Publico Niwional· 
-Material--onde diz: «Para compm é cópia 
de documentos importantCJ,, pertencentel a 
particuh\l'es e continuação de publicações de 
documentos historicos, etc.» v.ccrescente-s.J : 
incluidrta quantia de 1:200$ para a gratifi
cação ao empregado que exercer as fmtcÇÕflS 
de secretario. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1905.
Sergio Saboia.-Felisbello Freire. 

Importa a creação de um loga.r o que se 
psde na emenda. Pelo decreto. n. 1.580, de 31 
de outubro ele 1893, não tem o archivo secre
tario-e, portanto, nenhum direito assiste a 
perceber a gratificação o empregado que 
exerce!' essa funcção. 
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A Commissão não acceita a emenda. 
N. 9 

Ao art. !0, n. 19-Archivo Publico: 
Materütl-Para .a compra e cópia, etc., 

accrescente-se in fine: e a gratific<1ção an
nual tle 1:200$ ao archivista que ;,erve de 
secretario da directoria. 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1905.
Cruvello Cavalcanti. 

A Commissãojulga prejudicada esta emen
da, em consequenria do parecer dado á an
tecedente. 

N. lO 

Hospicio Nacion<d de Alienados, § 20. 
Na consigna,ção- PesW<1l de nomeação do 

director - diga-se: 253:800$ - em vez de -
168:960$000. 

Na consignação - Alimentação e Combus
tivel,-diga-sc: 950 réis por alienado ou em
pregado, por dia, em vez de- 348:900$000. 

Na con.;;ignação Fazenda, calçado, avia
momo, la,vagem e engommado de roupas
diga-se: 87:700$-e;ll ve:r. de-45:000$000 . 

Na consignação-Ma,terial para as officinas 
-diga-se: 10:000$-cm v er, de-5:000$000.-
Eloy de Souza.. -Jorge de .k[oraes. ·· 

Coosideranuo <1 w3 excede de mil o llllmero 
de alienados existentes no hospício; 

Considerando que a quanti<• de 168:960$ 
consignada para o - Pessoal de nomeaç,ão 
do dit•ector-não é bastante Jmra pagar 03 
vencimentos do pessoa,! necessario, visto 
como actnalmente o t ratamento de aliena
dos é feito por systema diverso do outr'ora 
empregarl.o, sendo por isso preciso maior 
numero de guardas; 

. Tulganclo, porém, a Commissão, exee>si v a 
a quantir• pedida para esse fim na l" parte 
da emenda, oiferece a seguinte :mb-emenda. 

«Em ver. tle l68 :9fi0.'j; na consignaçAo-Pes
soal de nomeação elo director - d.iga-se -
180: 960~000,» 

Qua.nto ú. 2" parte da emenda., a Commis
::;ão não a acceita, por isso que em um esta
belecimento comD o Hospício de Alienados 
não se deve dar dia,rias a estes e n.os empre
gados. 

Quanto ás 3" e 4", eonsidern.-as prejudica
das, por julgar snfflcientes as quantias res
pectiva,mente dadas no projeeto. 

N. 11 

(Rubrica 2P) 

çoados para o serviço de desinfecção dos 
portos dos Estado;:;. 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1905.
Dunshee de Abrancl~es. 

Tendo em consideração que a verba de 
8G9:800$, cujo restabelecimento é proposto 
na emenda supra, era destinada no orça
mento para o aetual exercício para appli
cação mais geral do que a que está indi
cada na mesma emenda; considerando mais 
que a referida importancia não teve appli
cação durante o corrente exercício, entende 
a Commissão não haver inconveniente em 
renovar a dotação. mas augmentada para 
500:000$, porque a actuuJ é insufflciente' 
afim de que fique habilita,do o Governo a 
attender a necessidades urgentes, de ha 
muito r eclamadas. E como, além da emenda 
aprçsentada pelo illustre representante do 
Maranhão, outras foram otferecidas com re
lação ao me>mo serviço, a Commissão pro
põe o seguinte substitutivo: 

Para acquisição de lanchas e apparelhos 
aperfeiçoados para desinfecção nos portos 
dos L•;stn.dos e o respectivo custeio, especial
mente nos de Pernambuco, Maranhão, Ala
gôas, Amazonas e Paraná, a, quantia de 
500:0:)0$000. 

N. 12 
Ao art. 1°, n. 21- Saude publica-verba 

- Material - Estado de Alagoas - accre
scente-se : 25 : 000() para compra de t<ma 
lancha, combustível e lubrificante>. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1905.
Wanderley de Mendonça. 

A Commissão comidera prejudicada esta 
emenda pelo substitutivo apresentado (t 
emend<t do Se. Dunschee de Ahr<tnches . 

N. 13 

A' rubric<t 2F accrescente-se : 
Augmentada a verba -Material - de 

30:000$ para acquisição, custeio e conser
vaç:ão de uma lancha a vapor para o serviço 
de saude do porto de Man<ios. 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1903.
Aw·elio Amo1·ün.-Jorge de 1lfomes. 

A Com missão considera prejudicada e>ta 
emenda pelo substitutivo apre3entado á 
emendado Sr. Dunshee de Abranche>. 

N. 14 

Onde convier: A' rubrica 21.-Accrescente-se : 
Restabeleça-se a verba de 369:800$ para No material geral augmentada a quantia. 

acquisição de lanchas e apparelhos aperfei- de 50:000$ para acquisição, custeio e con· 
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servação de uma lancha a vapor p:tra. o ser
viço da. saude do porto do Recite. 

Sala das sessões, 23 tle outubro de l!J05. 
-Jfalaquias Gonçalves. 

N. 18 

Rubricn 21 

Onde convier : 
A Commisdão considera prcjut.licada e,ta 

emenda pelo substitutivo apresentado à 
emenda. do Sr. Dunshec de Ahranches. 

Para melhoramentos do L::tza-
reto U.e Tatnoc<t, no Pará.... 40:000$0CJO 

i'<. 15 

Pal'a o pessoal destinado 11 con
servação da. ilha c predios em 
que o mesmo se ltclla inst::tl-
lado.. .. . .. . . .. .. . . .. .. .. .. . 0: wo:sooo 
Sendo: A' rubrica .21.-Accrescente-sc: 

Augmentada (L Yerba «:JI::ttC'rial» de 20:0008 
IJ,~ra acquisição. custeio c conservação de 
uma lanclHL a vapor para o serviço de saude 
do porto de Paranagtul, Estado do Pal·an{L. 

Sala d<ts sessões, 2.3 de outuht·o de 1905.
Alencar GttitJuo·aes,- Ct.ti·lo;; Cavalcanti.
Carvatho Clta·ves .-Candido de Ab1·cu. 

A Commissiio considera prejuüicada esta 
emenda pelo ~ubstitutivo <LPrcsentado á 
que 1oi o1l'erecida pelo S1·.- Dunshee de 
Abranches. 

~.lG 

A' vm;ba 21a, 1° districto sanita.rio. Espí
rito Santo. -Accrcscent.e-se: 

Cm remador, com adiaria de 2:;, (lurante 
360 dias. · 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1905. 
Ben1m·do Horta.-11íorei;·a Gomes. 

Attendenuo a que o augmento de um re
mador, no porto da Victoria, concorre para 
melhor desempenho do serviço s:J.nitarío, a 
maioria da Commissiio acceita a emenda. 

N. 17 

Rub1·ica 21 

Accrescente-se onde convier: 
200:0:JO$ para montar um laboratorio de

pendente do de Manguinhos, destinado ao 
·estudo de molestias e preparo das vaccinas 
e sôros c.mtra as epizootias e estudo das 
.enfermidades dos vcgetaes. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1905.
VictOi·ino Monteiro.- · Caloge1·as. 

A Commissão não acceita esta emenda 
como está; por isso offerece o seguint.J sub
,titutivo: 

«Fica o Governo autorizado a despender a 
c1uantia neces:saria par<L estabeleciJr no Labo
rn.torio de Maoguinhos um serviço dc•stinado 
ao estudo de moles·~ias epizooticas e das en
fermidacies vegetacs. » 

guarda fiel d:1 e:~ütÇão sanittL-
rüt a 200s.. . .. . .. .. . . .. . . .. 2: 400$000 

4 serventes ·ou trrLb~Llha<Lrcs, a 
120$(480$).................. 3:7608000 
Sala das sossõm;. ~3 de outubro de 1905;

Passos 1lfinmda .~Cc1rlos de ~Yovaes .-A1·thw· 
Lemos . 

A maiori<t da Commiss'io não accelta esta. 
emenda, por is.;o que a quantia destinada ao 
hospital de T<ttuoca é ~ufficiente par<t a sua 
conservação. 

N. 19 

Consig.ue-se, onde conviCl' , a quant!a (le 
oito contos e quinhenl;os mil I'(~is (8:500~000). 
igual à <J.UC é consignacht am~ualmente á ~s
cola Polytechnica, para gra~1~car <;tO .secre
tario da Faculdade de MedJcHU\ do R10 de 
Janeiro e seus auxiliares, velos trabalhos 
extmordinarios que toem durante todo o 
anno com o cre,;cillo numero de alumnos ma
triculados. 

Sala d!1S sessõc;;, .'2-1 de\ontubro de 1905.--, 
Corrêa Utttra. _ . \ _', 

Esta nmend<L nao pode ser accmta. A 
qu<tnti::. j;onsignada ua. Escola ~olytechnic<t 
é destinada aos funccionarios empregados 
em exercícios praticas. Não ten\ paridade 
o serviçq or(linario exigido pelas matricula~ 
de a1mllflOS em qmtlquer faculdade. 

N . 20 

N. 24 (lo art. lo, diga-se: Faculdade do 
Medicina do Rio de Janeiro: Diminuidà, de, 
2:400$ dos vencimentos que percebia 1:!-lll 
consoi·vador adUülo , por ter fallecido. A ü
gmentada de 7:400$, sendo 1:000$ na ~ub
consignação-objectos de expediente, livros, 
etc., i:QOOS na de limpeza e reparos de ap., 
parelhos, etc., 4:400$ para gratificações. 
sendo 1:200$ para o encarregado do hervario 
c 3:200$ para o substituto da 1" secção, que 
está substituindo o cttthedratieo de ana-
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tomia descriptivn., na. f<.irmn. do art. 30 do 
decreto n. 3. 890, de l de janeiro de 190 l, 
ora no 1 o, orn. no 2" anno. 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1905.
Julio Santos .-111mtdciu de Abn3tL 

A emenda acim:1 nào deve sJr acceita. 
Consta ella. de duas partes. Na pl'irneira re
produz o que está no projecto o na segund:1 
propõe que se.ja augnwntada <~ rubrica 24 
com a ünportancia de 3:200$ para o sub
stituto da l " secção, que está substituindo 
o cathedratico {le anatomia dmcriptiva. 

Como se vô, <t pr·lmoir:1 parte é desneccs
::;aria. 

A segunih~ parte é a reproducçi[o da 
emenda que foi offerecida na sessão pas
s<tda ao projecto de:>te mesmo orç:1mctlto, 
emend<t que, acceit:1 pela Camara, não teve 
o assentimento do Senado. 

N. 21 

Ao n. 24 do art. l •- Faculdade de Medi
cina do Rio de Janeiro- ·Destac1ue-se do 
«Material» a quantia de 3:GOO$ annuaes para 
continuação dos trabalhos de que foi eucar
l'egado A. Childe, por aeto de V de junho do 
corrente anno, quanto í~ reproducçã.o. por 
meio de desenhos, dos casos morbidos ty
picos que apparecerem nos serviços cll
nicos, trabalhos que foram solicitados pela 
quasi unanimidade dos lentes e que o dire
ctor da íaculdadejulgou, em oflicio de 26 de 
maio de 1905, serem «de grande vantagem 
para o ensino». 

Rio, 23 de outubro de 1!)05.- Ileredia 
de Sd. 

A Com missão em sua maioria não ::.cceita 
esta emenda, por julgar que esta despe:.:a é 
adiavel. 

Rubrica 36 

Augmentatla para 2:000$ mensaes a verba 
destinada ao Dispensaria de s. Vicente de 
Paula. A subvenção só seril mantida em
quanto o Díspensario prestar soccorros aos 
indivíduos que delle precisem, sem atten" 
ção ás contis;;ões religiosas a quo per
tençam. 

Sala das sessões, 24 de outubro de l 90:5.
iJiedei1·os e Albuque1·que. 

Não tmulo logrado maioria, visto como 
se manifestaram quatro votos a favor e 
quatro contra, resolveu a Commissão que 
fosse a emenda supra submettida ;t delibe
ração da Cam<~ra. 

N. 23 

Rubrica n. :16 

Verba-Soccoros ·Pu blicos: 
Consigne-se a importancia de 12:000$ para 

auxilio aos hospitaes da Santa Casa de Mise
ricordia da Parahyba do Norte. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1905. 
hidro Leite .-Abdon i11ílane.z.-Pmtla e Silva 
-Simeão Leal . 

As condições a que tecm chegado diver.;;os 
Estados do Norte, em virtude de continuas 
seccas, os reduzem a não poderem pre
star auxilias a instituições de caridade como 
são os hospitaes que se incumbem do trata
mento dos menos afortunados. 

Assim, a maioria da Commissão acceita 
a emenda, não como está. mas com a se
guintereducção: em vez de 12:000$, diga-se: 
6:000$000. 

N. 24 

A' rubrica 36~-Accrescente-sc: 
Auxilio de um conto de réis measaes ao 

Asylo de iviendicidade do Ceará. para a assis
tencia publica aos pobres do mesmo Es
tado. 

Sala das sessões. 23 de outubro de 1905.
Thornaz Cavalcanti.-Francisco Sá.-Thoma:; 
Accioly. -Se~·gio Saboia.- Eductnlo Studm·t. 
-João Lopes.- Fredel"ico Bo1·ges. -BezerrU 
Fontenelle . 

A maioria da Commissão não acceita a 
emenda, porquanto trata-se de uma insti
tuição que deve ser mantida pelos cofres 
do respectivo Estado, a cnja mendicidade 
presta auxilio. 

N.25 

Rub1·ica 36 

A' verba- Soccorros Publicas - Ao cnvez 
de 152:000$, consigne-se a importancia de 
155:000$. sendo 5:000$ par:1 auxilio das obras 
de conservação do Hospital de Misericordia 
do Maragogipe, município do Estado da 
Bahia. 

Sala das sessões, 24 de outubro de 1905.
Priscu Parai;;o. 

A maioria da Com missão entende que esta 
emenda não pôde ser acceita, porquanto os 
auxílios para obras em hospitaos de miseri
cordia teom. sido dados sómente para os es ta
belecidos nas capitaes dos Estados. 
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N. 2G 

Ao art. 1°, n. 37-Augmentado de 180:000$ 
para as obras da Policlinica do Rio de Ja
neiro. 

Sala das scssõcs, 2;1 de outubro de 1905.
Caloge;·as.-Josd B oili(acio.-Henrique Sal!es. 

Os beneficies que a Policlinica do Rio de 
Janeiro tem p1·cstado <í, grande população 
desta cidade são conhecidos. As obras <1 que 
se refere a emenda foram encetadas á custa 
do patrimonio da instituição e para a sua 
conclusão é peüid:1 lt qnaJltia. nella. indicada. 
O cdificio destinado <'t Policlinica estâ sendo 
construido n<t . '1. venida. Central, em terrenos 
cedidos pe la Uniào FederaJ, como consta do 
titulo de cessão gTatnita lavrado em notas do 
"tc1.beliião Tup ina.mM, desta cidade. A cessão 
foi feita sob condiç"iío de ser mantido para to
dos os e !feitos o domínio pleno áa União sobre 
o terreno conucdido, sendo o edi!lcio nelle 
construido desii11ado ao funccionamento da
quell<t institni•;ão, l'evertenllo teneno e edi
ficio á União Federal, para. fim congenei·c, 
caso a mesma instituição perca a persunali
dade jurídica. 

Congresso ?\acional, que devem ser iniciadas 
na vigeucia desta. lei, diga-se : 1.000:000$ 
para o inicio das obras elo edificio do Con
gresso :Naciomtl, inclusive desapropriação 
dos terrenos neccssarios á respectiva con
strucção, que ser(t começada no exercício 
desta lei e de conformidade com o projecto 
que for preferido pelas Mesas do Senado e 
da Camara em coucurrencia publica, que 
s~rá aberta pelo Governo em janeiro pro
ximo e pelo prazo de quatro mezes. 

Sala das sessões. 23 de outubro de 1905.
Erico Coelho.- Jlfedei1·os e AlbHque1'qtte.
Joao Lui ; .t:ves. - Angelo Pinheiro iliachado. 
- ]ames Da;·cy.- Carlos Cavalcanti- Car
valho Chaves.- Ccmdido de Abrett.-r1ni~io de 
r1brett. 

A Com missão ttcceitlt a emenda. 

:::\.:lO 

.-\ o art. 1", n. 37 - Augmcntacia de 50:000$ 
pn,:_ a os r o1Jaros do proprio onde fnncciona o 
In~tituto Historico e Geographico Brazileiro. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 190,5.
A' vista do exposto, a maiorüt da. Com- Calogeras .-Jose JJoni(acio.-llenriqtte 8alles. 

missão entende que a emenda deve ser 
acceita. 

N. 27 

A' rubrica 37-0bras-Accrescente-se: 
180:0:)0$ para conclusão das_obras do edi

ficio da. Policlínica do Rio de Janeiro. 
Sala das sessões, 23 de outubro de 1905.

Pereira ele Ly1·a. 

Esta emenda está prejudicada. 

Onde convier : 

N. 28 

RubYica 87 

150:000$(!00 para a continuação das obras 
ele construcção do novo Desinfectorio Cen
tral. 

Sala das sossões. 24 de outubro de 1905.
Dunshee ele .lbnm éhes . -SM·gio 8aboia.-Gon
çalo Souto .-Jocío Gayoso.-illberto llfanmluio. 
-Belism·io de Souza.-Leite Ribei1·o.-Oscar 
Godoy. 

A maioria da Commi:;são não acceita a 
emenda, considerando adiavel a despeza a 
·que ella procura attender. 

N. 29 
A' rubrira 37- Onde se diz- 1.000:000$ 

para desapropriações e obras do palacio do 

A ComfJuissão, atteudendo a que trata-se 
de um proprio nacional onde funcciona insti
tuição de real utilidade, é de parecer que 
seja acceita. a emenda. 

:N. 31 

Fica o Presidente da Republica autorizado 
a mandar imprimir, d1,1rante a vigencia, 
desta lei, na Imprensa Nac~onal, 5.000 exem
plares do trabalho de vulgarizaç:ão peJas 
clas~es popu!Mes, intitulado JI.?J~iene aUmen
tar, do Dr. Eduardo de Magalhães, perten
cendo á União metade da ediçãà,_ e a fazer 
para isso a necessari<t operação d~ credit~. 

Sala das ses sões, 2.2 de outubro de 1905,_:_. 
Felisbello Frei1·e .-Roclrigttes Do?'ia. -O sem··', 
Godoy.-Corréa Dutra, -Luiz Gualberto.- ' . 
Si!va Crcst1·o.-Maw·icio de Ab1·eu.-Valot s .. de 
Castro.- Wanrle1·ley de Mendonça, - J. A. 
Neiva. ~ "1falaquias Gonçal'l}es. - J01·ge; de . 
Jío;·aes.--A. Rodrigues Lima.-João Gayoso. \ 
-Augusto de Freitas.-Joviniano Carval!l,o. 
- ;llvaro Cm·'l){clho. - Josd Lobo,- Rebouças 
de Cm·va!lw.-"1Zves Barbosa,-James DaYcy. 
-Eugenia Tow·inho.-Diogo Fortutca.-Beli
sario de 8ou::;(c, - 8atyro Dias, -Francisco 
JJialta. - Gonçalo Souto. -Leite Ribeiro.
Abdon 3filane::; .-Rivadavia Con·éa.-Elyseu 
Guilhenne 
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A Commissão , tendo em consideração 
que o trabalho u. que se refere a emenda é 
geralmente conhecido pela publicidade que 

·lhe tem dado um dos principaes orgãos da 
imprensa desta Capital e tem por objecto 
assumpto de utilidade (t saude pnhlica, é do 
parecer que merece o favor solicitado ; sen
do, porém, reduzido o numero de o:xemplctro.·; 
a 3. 000, o que constitue modificação que 
ofl'erece. 

N. 32 

Accr:::scente-se onde convier: 
Art. Fic<t autorl:;,ado o Governo <t man-

dar publicar na Imprensa Na,cional o Dic
cionario Chorographico Historico e Estatístico 
de P enwmbttco , organizado pelo Dr. Sebas
tião de Vasconcellos Gusmão.-Affonso Costa. 
-Celso de Sow~a . 

Acerca desta emenda divor~ira.m os mem
bros da Commissão, manifestando-se igual 
numero de votos a favor e contra. Depende 
pois, do elevado criterio da Camara a solu
ção a respeito. 

N. 3:3 

Accrescente-se onde convier: 
Fica o Governo autorizado a conceder ao 

·nr. Francisco Eugenio de Toledo, como pre
mio á sua obra-Leis e formulas processtwes 
-a quantia de 20:000$000. 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1905.
A. 1\'Ioreira da Silva.-Francisco Malta. 

Muitas teem sido as obras escriptas para 
servirem de formulas processuaes, e entre 
ellas algumas de grande mcrito, não con
stando que nenhum dos sens autores tenha 
recebido premio. Accresce que os premi os 
são concetlidos aos membros do magisterio, 
que compuzerem compendias, memorias 
scientificas importantes acerca de materia 
do ensino c ainda assim é feita. a concessão 
depois de preenchidas a~> formalidades exi
gidas nos arts. 35 e 36 do Codigo de Ensino. 
A Commissão não acceita a emenda. 

N. 34 

Onde convier: 
Art. Fica o Poder Executivo antori:;,ado 

a mandar publicar na Imprensa Nacional a 
obra de A. Sergipe-A nova luz sobre o pas
sado - abrindo para isso o credito neces
sario. 

Sala das sessões, 24 de outubro de 1905.~ 
Ale nem· Guimarc"íes . - Ca1·los Cavalcanti. ~ 
,Ca1·valho Chaves.-Candido de Abreu. 

A Commissão não acceita esta emenda. 

N. 35 

Acc~·mccntc-se onde convier: 
Fica o Poder Executivo autorizado, no 

conente exercício, a conceder ao Instituto 
Historico e Geographico elo Brazil a subven
ção de dez contos de réis (10:000$) para os 
serviços de reok;uração de manuscriptos 
de seu archivo e de stenographia de suas 
sessões. 

S<Lla áas sessões, 25 de outubro de 1905. -
llererlia rZe Sà. - Pcwanhos jl'[onteneg;·o. -
Olyntho Ribeiro.-Garcia Pi1·es.- Felisbello 
Freire. 

O Imtituto Historico e Geographico do Rra
zil é uma das instituitões auxilia,dn,s em 
virtude do contracto para a extracçã.o de lo
terias. 

A Commifsão não acceita a emenda. 

N. 36 

Accrescente-se onde convier: 
Fica o Governo autorizado a applicar em 

fardamento, aluguel de quarteis, instru
mental, armamento e instrucção thcorica e 
pratica, da guarda nacional da Capital Fe
deral quantia. que não exceda á quinta parte 
da importancia que, dentro do exercício, for 
arrecadada ])ela Fazenda Federal a titulo 
de sello das i:Jatentes dos officiaes dessa mes
ma milicia. • 

Sala das sessões, 24 de outubro de 1905.
Leite RaJei1·o. 

Esta emenda não póde ser acceita. An
nualmente é consignada a quantia de 29:000$ 
na rubrica-Guarda NacionaL-Essa quan
tia é sufficiente para acudir ás necessidades 
reclamadas a bem da disciplina e boa ordem 
da guarda nacional deste município. 

N . 37 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica n,utorizado o Governo a mau

dar pagar, pela verba da rubrica 37a destu. 
lei, a Felippe Ncry da Silva a gratificaç-ão 
que arbitrar pela guarda e conservação das 
obras do editicio em const1 ucção da Facul
dade de Direito do Recife, a decorrer de l de 
ju.neiro de 1808 a 3 de setembro de 1901. -
Celso de Souza. 

Referindo-se a emenda a pagamento de 
serviços prestado.> em exercícios anteriores, 
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entende a Cornmissão que outro l\ o processo 
a sorruir, desde que sej a reconhecido pelo 
Pod;r Executh-o o dircitJ que 1\Ssiste átluelle 
a quem se r efere a emenda, que por mtes 
fundamentos nâo púdc SCl' acccita . 

N. 38 

Onde convier : 
),rt. Fica o Gorerno autorizallo a ad-

quirir a collecç:Yio mine1·alogica do Dr. Luiz 
CaetMtO Ferraz para o gabinete da Escola 
Polytecllnic<t, entr;;tndo .em acco1·do sobre o 
pre(.'O com o proprtct :<r w. aberto para 1sso o 
neccssarlo creuito.-S . R. 

Sala das sessões, 24 de outubro de 1905.
llenrique Salle s. - Camillo Prates. - Calo
[JCl'aS. 

A despeza a realizar com a acquisição de 
que tratu, a emencla é uma das que podem 
ser adiadas ; pelo que a Commissão não 
acceita a emenda. 

N . 39 

"\o ar t. 2". Accrescente-se : c IO:OOO,j;, 
ouro , }Hl'a <t publicação das ob1·as completa~ 
do Dr. Pcter Wilhelm Lund, relativ<.ts ao 
l'ra zil, ficando a edição per tencendo ao Go
verno, que a m;mdará. distribuir pelas bi
hliothecas elo paiz e permutar com publica
ções estrangeiras . 

Sala das sessões, 23 d.e outubro de 1905 . -
Calogeras . - José Bonifacio. - Hem·ique 
Salles. 

A Commissão acceita a emenda; propõe, 
porém, que seja de preferencia approvado 
o se . .suinte substitutivo: 

«Fica autorizado o Governo a mandar pu
blicar a traclucção das obras completas do 
Dr. Peter Vi'ilhelm Lund, relativas ao BN
zil, feita pelo Dr·. Leonidas Darnasio, si este 
Jizer cessão grD,tuita do seu direito ele tradu
ctor, depois de verlftcada a utilidade ela.; 
mesmas obr;ts . » 

N. 40 

Ao At·t. 2° : 
Fica o Governo atttorizado a rever os rc

:.rimentos U.e 1851, relativos aos corretol'es 
é agentes de leilões. 

Sala das sessões, 23 do outubro do 1905. 
-Pm·anhos lYiunteneg1·o. 

A Commissiío não julga conveniente a 
acc·citação desta emenda. 

N. 41 

ConsiJer[l,ndo que o Brazil possue eompo
::; itores musicao> de primeira ordem. entre 

os quaes se de.;;tacam Henrique Oswaldo, 
Alberto Nepomuceno, Francbco Braga, Bae
roso Netto c Dulgu.do de Carvalho; 

Considerando que por falt;~ de estimulo 
esses artistas não produzem tanto quanto 
podem, pois não teem meios de cxecut<u· os 
seus tmbalho> ; 

Consiucrando que si o E.3tado niantém duas 
escolas, uma de mmid<L e outro de pintura e 
cscnlptura, etc .. <~ porque julga. conveniente 
facilitar a formação de artist as em todas 
es&as manife ;tações da a rte ; 

Con ;iderando que, si aos pintores nu,cio
naes dispcusa o liovcrno certJ. animação, 
adquirillico algumas vezes quadro.:; delles. 
reptltados ele gr ande valor, é de justiça con
tribuir tambem para que não se atrophiem 
tantas e tão rigorosas aptidões music<Les do. 
Brazil; 

Considerando que até mesmo os premios 
de vbgem. unico estimulo com que conta
vam os a1·tistas nacionaes, lia muito não sã() 
concedidos ; 

Considerando, finalmente, que se conse
guirá de!Jollar entfio a apathia em que se 
encontr~bll! os compo.;itGres mu~icaes brazi
!eiros subvencionando uma em:pr·e;,:a de 
theatro lyrico que se obrigue a executar 
certo !lurn,ero .de ~peras nacionaes. subme.tte
Dl ,J8 a aprecmçao da Camam a segumtc 
emenda pa,ra ser incluída onde convie!' : 

O Esta do su bvenclonará. com a quantia de 
ôO: U0~$000 a companhia lyrica que durante 
a sua estação nesta Capital executar pelo 
menos tres opera3 musicaes inei.litas de 
arttsta.s nac:onae:; , sendo-lhe p<~ga essa 
subvenção em tres presta.,ções, de}lois da ex
ecução de cada uma da> operas. 

Sala das sessões, 24 de outUbro de H~0;>.
.·1bdon lvlitane::; .-Gennano Hassz'bcher .-Ji'e
lisbetlo fi''reire.-Eloy de Souza.-Candido.de 
Ab1·eu,-Ctc1·vatho Chaves.-Joaqui'nr Pires.'-:
He,·meHe_qildo de !Jfo1·aes.-J. A, J.Veiva.-Ro.
drigues Do1·ia .-Dunshee de Ab1·ancives . . 

E' adiaví)l o que s~ pede na emenda as-· \ 
signada peL; Sr. Deputado AbJ.on Mllanez e 
outros. As grandes dospeza~ a qua está. su.:. 
je1ta a l:niào não podem co;1sentir .a acçei
tação de cqmpromisso;:; como os de que t rata \ 
a emenda. · 

A Com missão nào acceita a emenda . 

Sala elas sessões, 4 de novembro de l!j03.-
F,·ancisco Veiga , presidente. - Cm·nelio · da 
Fonseca, r~l<Ltor.-David Campista .-Galeão 
Carva!lwl.~-.E?·ico Coetho.-Igrwcio '.l.'osta.
Urba~to ~a7ftos.-Victor·ino lt.fonlei?'o. 
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N. 282-1905 

Aut01'Üa o P1·esidente da Republica a conceder· 
ao baclwl'el João Pinto Màrtins de Oliveú·a, 
procurador da Republica na secçc7o do Es

' tado do 1ima.::onas, seis mezes de licença, 
com m·denado, pw·a t1·atar da sua saude, 
onde lhe convie;· 

O bacharel João Pinto Martins de Olivei
ra, procurador da Republicà na secção do 
Estaclo do Amazonas, pede, em requeri
mento que foi enviado ;1 Com missão de Peti
çõe3 e Poderes, licença por seis mezes, para 
tra t<tmento de ;,:a ude. 

Com o intuito de provar a necessidade qne 
tem da licença que solicita, annexou o peti
cionaria ao seu requerimento attestados 
medicos, em que estã firmado o diagnostico 
-paludismo. 

A Commissão offercce á consideração da 
Camara dos Deputados o seguinte projecto: 

O Congresso Nctcional resolve: 
Artigo unieo. Fica autorizado o Presidente 

da Repul!lica a conceder seis mezes de ti· 
'CCnçct, com ordenado, ao bacharel João Pinto 
Martins de Oliveira, procurador da Repu
blica na secção do Estado do Amazonas, para 
tratar da sua saude, onde lhe convier; revo
gadas as disposições em contrario. 

Sala da.s Commi3sõos, 6 de novembro de 
1905. -Galv<io Baptista, presidente inteeino. 
-Felix Gaspa;·,-Eusebio de Andl·ade.-Car
los de Novaes.-E!oy de So!<Za.-Sá Freire, 

O Sr. Oelso de Souza- Sr. Pre
sidente, pedi a palavr<L para enviar á Mesa 
um projecto referente <ts caixas economicas 
.e Monte Soccorro que funccionam autonoma
mente. Sei que o Governo se acha investido 
da lnltoridn,de de rever o reguhtmento des
sas cctixas economimts e é poosivel me,mw 
{j_~le tcnh:1 em mãos algum trabétlho orga
mzaclo. Como, porém, a idéa consubsütn'
ciada no projecto me parece escapar â auto
rizaç:ão que, porventura, tenha o Governo 
para rever o rcgnhmcnto dcts ca,ixas cco
uomicas, en entendi que devia consubst<m
ciaJ-a em um projecto c submettel-o em 
companhia, de outros collegas, á conside;'a,ção 
desta C::tmara. 

Tenho dito. 

O Sr. Presidente- O projccto 
flca sobre a mesll. até ultcriol' deliberação. 

O Sr. Serg·io Saboia-Sr. Pre
didcnte, o discurso antc-hontem proferido 
Oesta Casa pelo nobre c illustre Deputado 
uor Per11ambuco, o Sr. Bricio Filho, sobre o 
rçamento da Receita, obriga-me a dizer al-

Vo!. VII . 

gumas palavras em defesa de um distincto 
collega e funccionario publico, ao qual me 
prendem laços de antiga amisadc. 

Em um intenview publicado ha poucos dhcs 
pelo jornal A Noticia entre um reportar deste 
jomal c o engenheiro chefe das obras do porto 
desta Capital, disse-se, por c1uivoco, que a 
Commissio de Orçamento desta Casa tinlm 
vi;ütaclo as obras do canal do Mangue c ve
rificado a insignificancia do incidente rtuc 
se deu nas mm'alha3 daquclle canal, do qu:.1,l 
se tcrr~ occnprtdo a imprensa d03ta C:.1,pital. 
Isto fm contestado pelo men distinct') collcetn 
uc; bancada, Sr. Fwincisco Sei. '" 

0 Sr.. BRICIO FILIIO-Coutostctl' o que? 
0 SR. SERGIO SA.BOIA.-0 meu collega, (liS

tincto compémheiro de bancada, Sr. Fr<tn
cisco Sá., em nome dct Commissão de Orça
mento declarou que clla não havia elfe· 
c tua do essa visita. Tanto bastou pant que 
o nobre Deputa.do por Pernn,mbuco julgasse 
o engenheiro-chefe das obras deste porto 
capaz de inventar uma visitlt da Commissão 
de Finanças desta Camam. para com elht 
confirmar as suas allegações <ícerctt do acci
dente de que se trata, 

O que se deu a mte respeito, conforme já 
declarei ü> Camam, foi um méro equivoco, 
declarando-se que a visit'" tinha, sido feitct 
pela Commissão de Orçamento, qmtndo o fôrJ. 
pela Commis>ão de Ohms Publiccts. 

Effectivctmente, em 5 do corrente, a Com
missão de Ohras Publiccts, d<L qual sou um 
dos mais obscuros membros, ou melhor, a. 
quasi totalidade dos membros desta Com
mbsão, em caracter paeticular, foi vi::ritar 
às obras do porto, o, depois de c:mminm; o 
modo por que se fazia a construcção da mu
ralha, bem como do c<les, os seus andaimes, 
en:;ecca,deir~s, etc., as resp,ecti vas plantcLS e 
no escrrptorw da Illm elos Melões, percorreu 
as obras do camtl do mangue, inclmive o 
tredw ela murttllla em que se deu o acci
dcnte. 
· Sl'. Presidente, os engenheiros em parte 
alguma do mundo, são inütlliveis; mo,3mo os 
müs notavois coabm em suas obras desas
tres que podem ser dcviclos a defeitos de 
projecto, organizado, ás ver.es, sobre dados 
insutficicntes, ou a descuidos em smt execução, 
Conheço, além disto, o ttwreno do manetuc; 
Olldc, em 1881 ou 188.2, quando a serviç~ do 
<tb<LS·,ecimcnto d0 nguu a esta e;1.pital, tiYc 
de construir cLlguns pontilhões, e, sabendo 
quanto esse teneno é traiçoeiro, uào me acl
miraria de encontrar um trecho dll. muNlln 
tombado ou totêtlmente i'üra do alinhamento. 

Ao emvez disto, notei one <Js nun'alhas <lo 
C<1nal, mesmo no trecho nJindido, estavam do 
pé; c mais, 'lUe cllas não mostmnun de-



194 ANNAES DA CAMARA 

feito sensi vel ainda, quer no seu nivela
mento, quer no respectivo alinhamento. 

Indagando sobre a naturc~a do accident~, 
fomo ;; informadcs pelos dtstluctos cugenher
ros encarrcgarlos claquellas obras que. a~isa
dos por unm felld(t que se havia dado na 
muralha. tinlmm chegado ao conhecimento 
de que a · mura lha_ do ca.nal, S<?h a acção do 
aterro tinh::t soflrr rlo um monmento de rot<t
cão en~ torno da aresta. anterior de sua. base, 
dando io"ar a um de~vio no alinhamento da 
ares t_; fL~ c::tpe:tmento de algn11s centimetros 
apenas, clesYio que. distribt:irlo pala ~xt~n: 
são da muralha. se tornava unpercepttve' a 
simples vista. Isto mostrant que o terreno 
não erct assá.s re.si stente para supportar o 
pe.~LI da mm·<Llha, accrcscido pelo qne resulta 
do emnaxo do aterro. 

; c st:~." empuxo trat~,m de o limitar os en
"enheir ,s enctn'J·cga1los da:> obras com <t 
~onstrucção !le enroc<tmeutos por detrás da 
muralha. 

Vê, pois, a Camara, que não se deu nas 
obr,'.s do canal um desastre proprw, mas 
um ameaço de desastre, que espero seja 
conjnl'ado pelas oln·as de reforço que estão 
sendo executad[IS. 

Vê tambem o meu distincto eollega Depu
tado por Pernambuco que o Dr. Francisc J 
Bicalho, chefe das obras cleste porto, enge
nheiro distinctissimo, não só por sua capaci
dade technica, como pela inteireza de seu 
caracter, era ineapa.z de lançar mão de um 
ardil para ac;,berhtl' er c'os, quaesquer que 
eUes fossem. 

O Sr. Bric.i.o Filho - A Camara 
deve e3tar lembrada de que um jurnal ves
pertino desta Capital publicou . o int.ervieto 
realizado com o Sr. Dr. FranCisco Brcalho, 
engenheiro das obras do ca.nal do Mangue. 

O SI{ • .Joio LTJIZ ALY.Es- Uma das glorias 
da engenharia brazileira. 

o SP .. BRlcro FJLHO- Nesse documento 
figura a declaração de que a Commissão de 
Orçamento havia visitado aquellas obras, 
ex:aminám o trabalho e fizera a declaração 
de que a c:mstrucção se fazia sem os defeitos 
apontaJ.os pela impren~a , observando-se 
ap :ma~ um simples desvi o, insignificante, de 
peluena-s propJrções, desvio que não poderia 
ser considerado como um defeit() . 

Sr. Presidente, pas>ara.m-se día.s; a noticia 
teve seu cm'.~o natuntl, s:wdo provavei que 
o funccionarío, no dia immc(liato, les.sc as 
pa,lan·as que lue eram attribuidas . 

Nesta3 condições, de,-ia ter esbanaJ.o com 
a declaração do comparecimento da Com
missão de Orçamento e, neste sentido, uma 
rectiticação devia ser feita. Entretanto, ella 
não appareceu. 

Nada tive que allegar, porque, desde que 
se dava o comparecimen~o de uma Com
missão da Camara e desde que não appal'e-· 
cüt uma declaraçã ) em coi!trario, o meu 
dever era acreditar no noticiado e assim o 
fiz. 

Mas houve quem nesta Casa se impres
sionassP- com o ftwto . 

Não foi o humilde representante de Per
lliJ.mbuco ; a sua declaração poderh ser le
va.da <Í. cJnt:t de opposicionismo. 

Quem se impressionou, quem entendeu 
que devia proceder á indagação, foi o illustre 
membro da bancada cearense, digno i'epre
sentante da Commissão de Orçamento, que, 
em seu impJrtante discurso, proferido na 
sessão de sabbado, achou conveniente resta
belecer a verdade, armunciando aos seus 
collegas e ao paiz que a Commissão de Orça-· 
monto não havia comparecido ao exame das 
obras do canal do Mangue ... 

0, SR SERGIO SABOIA-E' facto. 
' O Sa. Btucro FILHO-... fazendo esta de- · 

claração, depois da indagação procedida 
junto de cada um dos membros da Commis
são de Orçamento. 

Não sei si S . . c;x, (re(eYindo-se ao S1·. Seí'gio · 
Saboia) estava presente na occasião em qu~:~ 
o illustre 1 Deputctdo proferiu o a~sêí.S com
mentado discu1•so. 

O que l;)e i é que ~.e pass01.ram quat1·o dias 
sem qualquer rectificação durante ·o expe
diente. 

Coube-me a vez, a 6 do corrente, quasi ao 
findar a se.<Jsão, de dizer alguma causa sobre 
o orçameiJ.to da Receita, manifestando então 
muito naturalmeute a m\nha surpreza, em 
face do formal desmentido do. Sr. Francisco Sá .• 

Não havia outra conclusão a tifar. , 
Levada a noticia ao domínio 'da publici- . 

dade, trazida a contestação ao recinto da 
Camara, ~ na ausencia de qualquer out~o 
esclarecimento... \ , 

0 SR. SERGIO SABOIA-Creio que não es~". 
tava pl'esente nenhum dos membros da Com-· 
missão de Obras Publicas. 

O SR. Bp.rcro FrLrro- ... fui levado a m·a
nifcstar a estrJ.nhez<t, como ti vo eccasiiió·.de
fazel-o, d(;lclarando-me impressionado com a \ 
situação a que se procura v<.~. reduzir uni-11 ' 
importante e prestigiosa .Commissão da C.t
mara dos Deputados, como é a Commissão 
do Orçamf)nto, dando-a como presente a um 
acto a qqe absolutamente não havia as
sistido, 

Hoje, o homado membro da Commissão 
de Obra.<J Publicas vem declarar c.í Camara 
que a Co!Yfmissão que procedera ao exame ..• . 
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0 Sa. SERGIO SABOIA- Nã9 procedeu a 
exame algum, visitou as obras espontanea
mente, en1 caracter .particular. 

0 Sl{, BRIOIO FILHO-F<11'8Í ·todas as cor
reações que qnizer, Hoje S. Ex. vem dizer 
que a Commissão que vi.,itara as obras re
ferida.<>, em caracter particular , não fôra a 
de Orçamento, e sim a de Obras Publicas. 

O nolJI'e Depu,taclo não se lembra da data 
da visita~ 

O Sa. Sr::RGIO SABOIA- A 5 de mez pas
sado. 

0 SR. E R JOIO F JLIIO - De modo que foi a 
visita a que se referiu o director das obras 
do porto no intervíew. 

Seja-me licito, Sr. P 1·esidente, consignar 
a minlm estranheza de que a rectifica.ção do 
facto teaha sido feita, não pelo intervistado, 
mas por um membro d(t Commi.;são de 
Obras (apar·tes) e isso dias depois da con
testação fbrmulad<t pelo Sr. Deputado Fran
cisco Sá. 

0 SR.. SERGIO SABOIA- Della SÓ tive CO
nhecimento pelo discurso de V. Ex. 

O SR. BarciO FILHo- Em todo o caso, 
Sr. Presidente, sempre é tempo para es
clarecer. 

E' para notar que o silencio mantido de
pois dos reparos do Sr. Francisco Sá só fosse 
rompido .depois que occupei a. tribuna sobre 
o mesmo assump1o. 

A Comrl'l.issão, ·escudada em sua competen
ci<t, entende ... 

0 SR. SERGIO SABOIA - Dei minhct opi
nião individual . 

O SR. Bmoro FILHo-Mas no momento em 
que V. Ex. orava, dons dignos memb1•os da 
Commissão apoiaram com apartes as decla• 
rações . 

0 SR. JoÃ.O LUIZ ALVES- Bastava a decla
ração de S. Ex., de que seus collegas tinham 
ido, pat•a que todos n.creditassem. 

O SR. B1uciO FILHo-Não é este ponto que 
está em duvida ; <t declaraçil:o de que S. Ex. 
compareceu com seus collegas é sufficient0, 
não ha necessidade de apartes, para. que 
passe o caso em julgado; o que os apartes 
vierem reforçar foi a affirmação quanto ao 

. estado das obras. 
O SR . .ToÃo Lnz ALvEs-Tambem bastava 

a declaração de S, Ex. 
O SR. BRICIO FILHO- Podia haver desa.c

col'do, pois V. Ex. vê que o digno Deputa.do 
diz que fez a <leclara.ção em sou nome. 

O illustre Deputado n.illrmava que a visita 
se fez em commnm e a palavra de S. Ex. 
não foi posta em duvida. 

Agora, quanto á impressã) que teve sobre 
o estado das obras, ahi S. Ex. fallou em ca
racter individual. 

Sua affirmação, entretanto, foi confirmada 
por diversos aparte> de dous dignos meml)ros 
da Commissão de Obras Publicas. 

Eis os termos em que a questão está cal
locada. 

Sr. Presidente, sou o primeiro a reco
nhecer a minha incompetencia em assumptos 
da minha especialidade (não apoiados),quanto 
mais em relação ao que vac por seára 
alheia; em todo o c<1.so, acho, na declaração 
de S. Ex., alguma cousa ·a que devemos 
prestar attenção, mórmente quando se trata 
de serviços feitos com o dinheiro da Nação. 
S. Ex. sempre declarou que ha um desvio 
no alinhamento, fez considerações sobre as 
condições do terreno, que é pessimo, não 
se prestQ,ndo à construcção do modo por que 
foi feita, 

0 SR. SERGIO SABOYA-Não disse isso, 
0 SR. BRIOIO FILHO-Então que disse V. Ex? 
0 SR. SERGIO SABOYA-Disse que conhecia 

o terreno, que é pessimo, e, portanto, não 
me admiraria que se desse um desastre 
nessas obras, como se tem dado em muitas 
outras dirigidas por engenheiros de grande 
competencia. 

O SR . Brucro FILHo-E' justamente para 
e3ses casos de terrenos em más condições, 
não se prestando its constrncções que a enge
nharia tem recursos. 

S. Ex. declarou esperar que os inconve
nientes da construcção da obra como foi feita 
sejam obviadm. 

O SR. Sr::aGIO SABOYA-Inconvenieutes do 
terreno, da f1·aca resistencia do terreno, que 
podem se.r evitados eliminando-se o empuxo 
do aterro por meio de eurocamento. 

OSR.BRicro FILHO-S. Ex. acha queo 
inconveniente das condiçõe3 de terreno póde 
ser evitado por meio de obras quo eliminem 
o empuxo do aterro. 

Ora, o que lamento é que só agora, tão 
tardiamente, depois do defeito, como consi
deram alguns, ou do simples e insignificante 
desvio, como entende a Commissão de Obras 
PuhlicQ,s , seja pesada a condição do terreno 
de modo (l, exigir maiores obi·as, maiores 
despezas. 

0 SR. SERGIO SABOIA-0 que SO tinha a. 
fazer t~ isso mesmo quo se está fazendo 
agora. 

0 SR. BRICIO FILHO - Ao executar :uma 
obra parece que o represent<tnte da .enge
nharia deve prévia mente examinar o ter
reno, verificando si está em condições de 
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~-------------------------------------------------------------------
supportur a comtmcç.ão, c no caso afirma
tivo pue o sen pla,no om execução .. 

VCl' iflcando, port~m, que o tel'l'eno é im
pre,ta.vel, quo n'í.o é snscf\ptivel de ser modi
:fica,do, cumur•3-lhe nüo iniciar o trabalho. 

l~ >bvét o' t c:·rcnu em condições tac > que 
fosse arriscat!a a co•1;;trucç:to ? 

0 S:: . SERGIO SABOLI.-S ào. 

O S!~. l3 rucw Frr.IIo-::\fão , diz o ilinstro 
c 1lleg1. Entil.o o qtu C'J ilVirüt fttzer? L<tnç;tr 
mão d<ts r egrn.,;: que ;>, engenharh aconselha 
p:tl'i', a C'~CCU •;,ã •) do te .. tln.UIO. 

Bem sei que totlo.~ os engenheiros estão 
sujeitos a desa >tl'es, que todo o profissional 
p0Je ser victima de imucc2ssos. iviuito3 são 
·os ca.sos ne se sent ido. !\Ia.'> o que é para de
plorar é que en ';re nô,g sejam tão com
muns ... 

0 SR. SERGIO SABOTA-Não são mais C0l11-
ll1Ul1S que na Eur,)pa . 

0 SR. BRICIO FILHO- ... principalmente 
no mmo dos se <·viços officiaes. 

Não é meu intuito depre~iar ou enaltecer 
o merecimento dos engenheiros encarrega
dos da direcção das obras elo porto. O que 
desejo é constatar o facto e tirar as conclu
sões. 

Defeito ou desvio, proveniente das obras, 
como querem algums, ou do tcrren?, ~omo 
entende o digno membro da Comnussao de 
Obras PubliccU!, o que é certo é que, para re
meJiar o mal, ncce .·sar-io ; c torna gastar 
mai:> dinheiro, c quem e:u ultima instancin 
vae pagar é o Tlwsouro, es~e a f<tmado viett.x 
marcl:etw. 

· Agl'adeJendo, Sr . Presidente, a explicação 
dada ;t Camara pelo illustre representante 
do CeJ.rá., c feít<t nos termos gentis com que 
S. Ex. se dirige aos seus collegal"? apmveito 
n. opportunidade de estai' na tnbuna IJar<t 
tratar da prume.ssa h ontem formuL1da, q uan
do orava o digno rcpre~eutante do Ceará, 
St' . Fra.ncisco Stt. 

X esse scatido, Sr. Presiuente, peço a 
V. Ex. que me f'aça chegar ú'l mão~. o Dicl}_.·io 
do Congresso de hoje, porq ne U.'l cunsl'l~t·açoes 
que preten1lo fazer se prendem a~ dtscLtrso 
de S. Ex. 

(PaHsa. O oi'ador d satisfeito.) 
:No discurso hontem proferido nesta Casa 

Ii:llo digno representante do Cear[t, figura o 
segui:ntc topico : 

« Dir-se-lüa que nos vamos por tal fól'ma 
dcsha.bituando da verdade, que já é de es
pantar que ar1nfJlles quo tcn\13:1111 responsa
lJilidade q uah1uer JH c'abor<~çao dtts lms que 
entendem com ::ts fin~u1çc~.s do paiz preflram 
a í'ra,uqucw,, <~ioJ.a que ;mmrg<:t, a acalentar 
o cgpiríto publico com a c:mtiga vã de 11~11 
optimismo eng-anador; que <t arlverr,encra 

patriotica já soa como um bra.do de panico 
e que o annu ncio rlos encargos e difficnldades 
que ameaçam o dia de <tnHtnllã se <digura 
como uma explosão do pu,ixõos contm o dia 
do hoje. 

Não discutirei, cntect<tnto, es :os c •Jmmen~ 
tarios, que tanto menos opportunos fomm 
quando nem siquer eu ainrla pude cttltorizctr 
a }Jil blicação integral do meu ([iscurso . 

Nes>c ponto responderei a. algumas ob ;cr
va~>Õ JS feitas hontcm pelo illustrado r cpre
sent~tnte de Pernambuco, o Sr. Bricio l:<'ili.JO.» 

A leitura deste trecho, Sr . P1·esid:mte, tem 
todo o cal!imento, visto como a mltte~·ia. 
nelle contida de algLtm modo se prende ao 
ac;sumpto que acaba, do motivar o discurso 
do digno representante do Ceará, o Sr. Sergio 
Sa.boia. . 

Quando o illustre relator da Receita as
somou hontem á tribuna, devo confessar á. 
Camara que suppuz que S. Ex. pretendesse 
recti.ficar alguns pontos do seu discurso, em 
vista das considerações que cu tbrmillara 
por occasião do debate do Orçament'J d<t Re
ceita . 

Ora, Sr . Presidente, os pontos do discurso 
do digno Deputado, sobre os quaes vc~·sou a 
minha oração da sessão de ante-hontcm, fb
mm ~xclusivamentc e ;tes : cleficit assom
broso <1 ponto de roçar por 40 mil conto > c a 
contestação â visita feita pela Com missão de 
Orç<tiilcoto ás obras do canal do Mangue . 

For:pn esses os dons unicos ü·eclws elo 
discurso de S. Jó;~<. quo cu tomei pal'a a b<~~c 
da minha disser taç:ã9. Parece-me qne sobre 
isso nqnca houve duvicla, embora. o di:;curso 
do nol~re Deputallo fignmsse em resumo, eu 
tenho ainda bem gua'l:dadas, bom impressas· 
as prtl~tvras de S. Ex., tão importa ~Jte ·J 1àram 
clla.s . · 

1 
· 

Não sni, p uis, a que veiu q. declri.ração r.lo 
nobre Deuutado as:;im concebida : . 

«Nestc'pontc> responderei <t algumas, obsee
vaçõe; feitas da tribuna pelo-illustra:(lo re
prcsentanLo de Pernambuco, \o Sr. Bricio 
Filho.» 

O SR. l<'RANcrsco SA - Eu me refcl'l 
só mente â ol;serv<tÇãD de V. Ex. soln';) o 
facto de não estar publicallo na iategnt o 
diSCltl'SO. 

O SR. BR!ClO FILHo- Si era esse o n;mto <t 
que S. Ex. se re tel'ia, devo di.wr 'q·,nc eu 
absolqtamcnte não podia levantar uma cen-
sura com rcla<,~ão a esse facto . · 

0 Slt. FRANCISCO . SA.- Não foi CC11Slll'lt. 
Digo quo V. Ex. inte ~·pretoLt IUltl it minlm 
OlJSCl'Y<tÇã O. 

O Sr... 13mcro FrLuo-V. Ex. compr ehend<3, 
Sr. Pre .icente, q ne o discurso pert nnce ao 
Depu~tl.do; no düt immediato tí.queile em rpw 
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é proferido é IJUIJlicado na integra ou em 
resumo, conforme seja do agraclo do orador. 

O que d0clarci no meu discurso foi que a 
oração do nobre Deputado so achava em re
sumo, mas apezar clisso estavam bem guar
da<la~ as suas considerações. 

S. Ex . , <lepois de descrever a situação cri
tica em que nos <tchamos, de se mostmr apa
vorado com o deficit, formulou um:t serie de 
perguntas, entendendo que oca conveniente 
qne a Nação soubesse o que se passa,'a so!Jre 
<1s obras do porto. 

S. Ex. pediu informações sobi'e o seguinte: 
« la, em (l ua,nto estlio orçados, segundo os 

preços do contracb, as obras proprias tio 
porto do Rio de Ja,neiro, dragagem, aterro, 
c<ies, cxtracçã.o de rocha, apparelhamonto do 
Cé'Le'l, tra.ballws complementares, etc ; 

· 2", qnal a importanc.ia até agor·a despen
dida com ossa~ oiH'.IS c quanto resta a des
pender; 

3°, em q 11 a nto estão orçadas as o hras da 
constn1cção da Avenida Ceutral o dn. ave
ni<ltl c canal do Mangue; 

4°, qual a im}Drtancitt despendida com 
<ts obras referidas c quanto re1ta, a dmpcn
tler · 

5o,' quanto se despcntleu, di.scrimina.da
mentc, com as desapropriações para a Avo
nida Ccntr<tl, Avenida, do Mangue e olJl'as do 
porto; 

Go, em qu;tnto c.;;tlb orçadas as desapro
priaç~õos c ohms pa,ra o arrazamento llo 
morro do Ca .. tello ; 

7°, quaes as clm~çõcs ou concessões contli
ciona.es feita; de t errenos da A vcnida. » 

Ness<1 occasi5o, Sr. Presidente, en per
guntei si S. Ex. ha.via formulado um rc
quaeiment.o, c obtive resposta negativ<L 

Dei então um aparte dcclamndo que, si 
não era requerimento, peclia para ser in
scriptJ 110 expediente de hoje, tdim de re
duzir n. requerimento as perguntas formu
ladas por S. l ~x. 

De accôrdo com a minha promesla, devia, 
hoje oll'erccor á consideração da, Ca,mara, 
com requerimento, enfeixando as perguntas 
feitas hontem pelo nobt·c rcp!'esentante do 
Cear;1 c conceituado membro da Com missão 
de Orçamento. 

Não o faço, poeém, e <1gnardo que as per
guntas sejarn respondidas pelo Governo. 

Si não vier a resnosta, então reduzirei a 
reque;·imento as perguntas formulMhs pelo 
nobre Deputado. 

Co mo vê V. Ex., Sr. Presidente, não é 
uma rJtirllda, é apenas um a'liamento. 

Yo3ES-:\htito hem ! 

O Sr. Aclalberto Ferra,z
Si hem ou Yi, o honmdo. Deputado por Per
nambuco, qua acaba de deixar a tribuna, 

comcçuu o seu discurso, dizendo que um 
Sr. Francisco Blcalho ... 

O Sr:.. BmCio FJLHO- V. Ex. vuviu mal.; 
eu disse o senho1·. 

O Stt. BER:\'ARDo Mo:-:rEmo -Eu tambcm 
ouvi um senhor. 

O SR. llmcw F rr.no - O Senhor, disse cu. 
0 SR. ADALllERTO FERRAZ -Nestas con

dições, Sr. Presidente, vê V. Ex. que não 
havia motivo p:wa o receio de que eu 
occupassc a tribuna por muito tempo. 

A m:plicação do honrado Deputado me 
satisfa:-: plenamente, pelo que me julgo des
obrig.tdo de adtluzir as considül',tções que ... 

O SR. RRrcro Frr.uo -Não ; V. Ex. pôde, 
cnt!'ct<tnto, fotzer as suas consideração~ como 
si e a ti v esse tlito um senho1·. 

Eu confirma o que disse r ea lmente. 
O Sn.. ADALTlERTO Flm.RAz-Mas si o nobre 

Dcpnt<tdo dechtra que não tlissc um senho1·, 
que não se refm·in ao Sr. Francisco Bicalllo 
nosso tom, c si ou comecei dizendo si /;em 
ouvi, não vejo porque ha do o nobre Dcputauo 
insistir par-a qnc e11 faça considemç.õcs que 
não toem mais cabimento. 

0 SR. DRICIO FILTIO-lst•) fica á vontallC de 
V. Ex. 

0 Sn. ADALBERTO FERRAZ-::\estas COJUi
ções, sinto-me tlispcmsaclo de fazer as const
dcraçõc.> que o respeito e ét consideração 
qnc tributo ao Sr. D1·. Frarrcisco Bicalho me 
obrigariam a fazer, C<ti>O o hom·atló Dcpntado 
se tivesse referido ft S. Ex. nos termos em 
que eu supp:.tnha o tivc.>:::e fei to o meu nobre 
collcga. 

Compar3CJJH mais os Srs. Aur0lio Amo
rim, Hosannah <lo Oliveira, Carlos de No
vne>, Cunha Machado, IltuFC]WJ AIJrancltes, 
Bezerril Fontenelle, Thomaz Cctvalcanti, 
Alberto :rvraranhão, Paul:t c Silva, ~iedeii•os 
e Albuquerque, J•;smcra!uino Bandeira, Ar
thur Orlando, H.otlriguos Doria, Jovini:~no de 
Carvalho, Leovegildo Fil:nleil'<cs, Tosta, Prisco 
Paraizo, Felix Gasp<H', Satrro Dia.s, Augusto 
de Freitas, Rodrigues Lima, Moreira Gomes, 
Galdino Loreto, Leite Ribeiro, Bulhões Mttr
cial, Oscar Gorloy, Augusto de Vasconcellos, 
Sà Fr·circ, Erico Coelho, João Baptista, Cru
vollo Cavaleanti, Viriato l\Iascarenhas, Es
tevam Lobo, Davitl Cctmpista, Frtmcise,J Ber
nardino, Leonel Filho, Henrique S<tllc:s, C<t
logc:ras, Carvalho Britto, Robouça.s üe Car
valho, Fernando Prestes, .Jos<1 LolJJ, Cost:t 
Netto, C<tntlitlo ilc Abreu, CarYalho .cl\:>YO~, 
Eiiseu Gtlilnermo, Rivacl<wia Corrêa, hme:; 
Dar·cy e Diogv Fortuna. 

DcixtLl11 de comparecor,com e.u1sa partici
pada, os Srs. Enê11s Martins, Raymumh) 
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Nery, José Eusebio, Christino Cruz, Arlindo 
Nogueira, Trindade, Simeão Leal, José Mar
cellino, Malaquias Gonçalves, Moreira Alves, 
Estacio Coimbra, Pedro Pernambuco, Angelo 
Neto, Raymundo de Mirandtt, Felisbello 
Freire, Domingos Guimarães, Ca':itro Re
bello, Bulcão Vianna, Corrêa Dutra, Americo 
de Albuque :que, Silva Castro, Alfredo Ba
cker, .João Luiz, Penido Filho, Anthero Bo
telho, BernarJes ue Faria, Carlos Ottoni, 
Manuel Fulgencio, Nogueira, Lindolpho Cae
tano, Jesuíno Cardoso, Valois de Castro, Ar
nolpho Azevedo, Eloy Chaves, Leite de 
Souza, .\.ln ro de Carvalho, Azevedo Mar
ques, RodoJpho ~Iir<1nda, Joaquim Teixeira 
Brandão. Bernardo Antonio, Paula Ramos, 
Abdon Baptiflta, Angelo Pinheiro, Victorino 
Monteiro, Cassiano d'J Nascimento, Alfredo 
Varela e C(l.mpos Cartier. 

E sem causa os Srs. Antonio Bastos, Dias 
Vieira, João Gayoso, Virgilio Erigido, 
João Lopes, Eduardo Studut, Abdon .Mi
lanez, João Vieira, Eduardo Ramos, José 
Monjardim, Irineu Machado, NeL<>on de Vas
concellos, Paulino do Souza, Francisco Bo
telho, Lamounier Godofredo, Camillo Soar<>,s 
Filho, Sabino Barroso, Olyntho Ribeiro, Ca
millo Prates, Bernarúo de Campos, Costa 
Junior, Amaral Cesar, Aquino Ribeiro, 
Soares dos Santos e Juvenal ~nller. 

01\DE:\i DO DIA 

O Sr. Heredia de Sá (para ne
gocio urgente)- Sr. Presidente, dado o a.cto 
de generosida,de da Camara, manifestado 
ainda ha poucos dias em relação aos ope
rarias do Arsenal ele Marinha, consentindo 
que fosse invertida a ordem do dia, para ser 
discutido c votado de preferencia o projecto 
que a elles sr:: refere, venho ho~c fazer igual 
pedido. 

Neste sentido mando á Mesa o meu reque
rimento, nos termos do Regimento. 

Vem {t ::Vfesa c é lido o seguinte 

Reqtterimento 

Requeiro urgencia para ser di.~cutido o 
projecto n. 2:33 "\, de 11!05, após a votação do 
Orçamento da Receita. 

mediatamente discutidJ o projecto n. 233 A, 
de 1905. 

Os senhores que approvam o requerimento 
de urgencia queiram levantar-se. (Pausa.) 

Votaram a favor 57 Srs. Deputados e contra 
40, total 97. 

Não ha numero. Vae se proceder <L cha
mada. 

Procedendo-se á chamad<t, verifica-se 
terem-se ausentado os Sr;;. Dunshee Abran
ches, Teixeira de Sá, Pereira de Lyra, Arro
xellas Galvão, Rodrigues Lima, Leite Ri
beiro, Junqueira, Astolpho Dutra, Rodolpho 
Paixão e Domingos Mascarenhas. 

O Sr. Presidente - Responde
ram á chamada llO Srs. Deputados. 

Submetto a votos o seguinte requerimento 
de urgencia do Sr. Heredia de Sá: 

« Requeiro urgencia para ser discutidoJ 
projecto n. 233 A, de 1905,_ após a votação do 
Orçamento da Receita.» 

Os senhores que approvam o requeri
mento queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi concedida. 
Comparecem ainda os Srd. Passos Miranda, 

Arthur Lemos, Rogerio de Miranda, Indio do 
Brazil, Urbano Santos, Anizio de Abreu, 
Frederico Borges, Belisa.rio de Souza, Fran
cisco Veiga, Candido Rodrigues, Benedicto de 
Souza e Luiz Gualberto. 

I 
O s:r. Presidente-Vae continuar 

a votaçi1o das emendas ao Orçamento da 
Receita que foi hont.em interrompida por 
falta de numero quando se votava a emend~ 
n. 80. , 

A primeira parte da emenda n. 80 ficou' 
prej udicfl,da ; vae se votar a segunda parte, , 
que é assim concebida: 1 

« § 2. o Só se concederá o transporte gra
tuito pa,ra os enfermos que tenham de ser 
gratuitamente tratados, em vi:litude do seu 
estado de pobreza, nos manicOJl1ios a que se 
refere e~ te artigo .» · 

Em seguida (\ posta a votos e \rejeitad~ a 
seguinte 2a parte da referida emeúda n. 80 : 

« § 2. o Só se concederá o transporte gra
tuito para os enfermos que tenham de sei' 
gratuitap1ente tmtados, em virtude· do seu 
estado de pobreza, nos manicomios a que. se 
refere e·;te artigo.» SEtla das sessões, 8 de novembt·o de 1905. 

-Het·edia rle Sei. 
O S;r. João Luiz Alves (pelrl, 

o Sr. Presidente~ A lista da ordem) 1'!3CJdOr verificacão da votação. 
porta accusC~. a pre8ença de 118 Srs. Depu
tados. 

Vae se proceder ás votações. 
O Sr. Heredia de Sá mandou á Mesa um 

requerimento pedindo urgencia para ser im-

O Sr. Presidente - Agora a 
emenda foi approvada por 70 votos contra 
36 ; total 106, com o Presidente 107. 

Peço aps Srs. Deputados que se conservem 
no recinto, si não dentro em pouco não ha-
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ver<í numero e teremos de proceder a uma O SR. PRSSIDENTE- O que está em YOtft 
:novachamada. ção é a emenda 83, do Sr. Neiva. 

Posta a votos, é approvaua a seguinte 
emenda sob n. 81, do Sr. Thomaz Accioly 
e outros: 

«Ao art. 1 o n. 32 (impostos sobre subsidias 
e vencimentos).-Accrescente-se: de accordo 
com o estabelecido na lei n. 1.313, ue 30 de 
dezen1bro de 1904.» 

E' annuuciada a votação da seguintr.~ emen
da do Sr. Moreira da Silva, sob n. 82 : 

«Pat'a servir de ultima parte ao art. l 0 : 

Não se comprehendem no n. 30 deste ar
tigo, porque são isentos de impostos, os 
subsídios do Presidente e do Vice-Presidente 
da Republica e dos membros do Congresso 
Nacional e os vencimentos dos membros dos 
poderes judiciarios da União c do Districto 
·Federal. 

;.. .~ •, :·1 -- . p>;.~ .·-~ -~-:// :i;~:~~-Jr~ti~~ 

.. O Sr. Moreira da Silva (pela 
ordem) -Sr. Presidente, tive occasião, dis
cutindo o projecto da Receita, de justificar 
esta emenda, que julgo da maior importancia 
e para a qual solicito novamente a attenção 
-da Camara. 

No momento em que temos feito reducção 
de impostos, attendido aos reclamos orça
mentarios, é justo que isentemos de imposto 
o subsidio do Presidente e Vice-Presidente 
da Republica, o dos Deputados e Senadores e 
o dos juizes federaes e do Districto Federal. 

Peço a V. Ex., portanto, Sr. Presidente, 
que submetta a votos a emenda por partes. 
(Muito bem.) 

O Sr. Presidente-O Sr. Moreil'a 
da Silva pede que a sua emenda seja votaua 
por partes. · . · 

O ·sl{. NEIVA- E é justamente da que eu 
estava tratando! ... 

Chamo attenção da Camara par<t esta 
emenda. Trata-se de um imposto creado 
para a guerra elo Paraguay, que já está 
extincta ha 35 annos, augmentada pn.ra o 
fundo de emancipação, quando todos os pa
}Jeis relativo;; á escravidão fo1•am }Jor ordem 
do Governo encinerados, como 8e faz ulti
mamente com o p<tpel-mooda. ( Trocam-~e 
apartes. ) 

E' em prol d~.quelles que concorrem para 
que os deficit diminuam, dos que se esiorçam 
pela boa anecadação da renda e que estão 
promptos a derramar o seu sangue na de
fesa nacional; é, portanto, não só para os em
pregados civis, mas tambem para os mi
litares. 

Ac<tbo de votar contra a suppressão do 
imposto do subsidio dos Deputados, mas peço 
em f<tvor dos que pagam este imposto in
debito ha tantos a.nnos. 1!: notem que eu não 
peço a e:dincção, m ;,s <t diminnição relativa, 
propo1·cional, idéa já vencedora aqui por 
mais de uma vez. (Apoiados; ni'lo apoiados. 
llfMito bem.) 

E' em seguida rejeitada a referida emenda 
sob n. 83, ofi'el'ecida pelo Sr. Neiva. 

E' re.jeitada a emenda sob n. 84, offerecida 
pelo Sr. Bulhões Marcial. 

E' <tnnunciada a votctção da emenda sob 
n. 85, do Sr. Neiv<t: 

«Ao art. 1°, n. 34 .-Accrescente-se, depois 
da palavra-anonymas com séde na C<tpital: 
Feder<tl.» 

O Sr. :..~eiva-Peço a, palavra. 
Em seguida é posta a votos e rejeitada em 

todas as suas partes a referida emenda do O Sr. Presidente-Tem a palavra 
Sr. Moreira da Silva, sobn. 82. o nobre Deputado. 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda, n. 83, ofi'erecida pelo Sr. Noiva: 

«Ao art. 1° n. 32.-Accrescent3-se, depois 
das_pala vras-subsidios e vencimentos que 
serao cobrados do seguinte modo: os que 
vencerem mais de 2:400$ pagarão 2 °/o até 
5:000$, 4 °/o até 10:000$ e 7 °/o os que exce
derem desses vencimentos. 

Ficam excluídos de impostos os que perce
berem vencimentos de 2:400$ paru.menos. » 

O Sr. Ne!va (pela o1·dem)- Pedi <t 
~~la_vra: :e.ara d~zer á p~~a!a que.ísto é uma 
1mmmçao e n~o. a e.x~mcç<1t? do ~mposto ; é 

apenas uma d1mmmçao prQporcwnal, pois 
em vez de dons, quatro, se~e e lO, passa a 
ser dous, quatro e sete. (Intf}rrupções. Varios 

-Srs, Deputados dtto apartes.)" 

O ·sr. Neiva (pela ordem)-Não posso 
eximir-me de dizer <tlgumas p<tltwras sobre 
a, velha questão de dividendos, com o intuito 
de bem eneluninhar a votação. A Commissão, 
embora registre o meu esf'cn-ço tenaz (o que 
cordialmente agradeço),oppoz-se {t minb.a 
emenda bazeando-se na sentença do Supremo 
Tribunal; mas este argumento é contraprodu
cente .. Justamente pc~rque houve a sentença 
a quo allude a· Cummissão, jâ desapparccelt 
por completo o espantalho das índemniza
ções que, aliás, seja dito de pc~ssagcm, nunmt 
propugnei. Encarei a questão sol> o prisma 
da constitucionalidade e depois sob o aspe
cto, proficuo aos Estados, da conveniencia. 

O que desejo apenas é que seja cumprida 
a promessa feita do alto desta tribumt pelo 

ltimo e illustre relator da Receita, isto é,a. 
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rc3tituição dc5sc imposto aos Est.rcdos, pam 
que não se dê o absuL·do de bancos c com
pi1nltias pJderos<ts, l'ÜJni.-:simtt~, com sédc 
nc;;ta C:tpital, que distribuem devidendos 
enor·mes c que são cn.nalizados daqui pwa a 
Europa, <tpenas pag-<U'Clll :~ 1 /~ 0

/ o, quando os 
]~st<~dos pagam G 1/!2 "/o ! E' um~ desigual
d<tde ineomprehcns ivcl c incomp ttiv-el com 
os preceitos que dcvü1.m Yigor·ar m~ Repu
blica. 

Assim proccdcado, cumpro o meu dever ; 
cogito dos interesso.> dos q uc tecm cn.pitae:;, 
t\ certo, mas não os empregam somente em 
a.policc '• mas em comp.tnhias c em prezas 
quo concorrem para o progresso das indm
tr ias (apoiados), c onde cueontram trabalho 
cmttenas, milhtu•cs do opcl'arios e proleta,rios 
llo minha qnerid:t terra, cujos direitos tem•• 
c dicidido propugno. (1lfui!o be;;~; muito bem.) 

Ditas estas pala nas, aguardo a decisão da 
Cam<tra. Devo ter a mett favor os meus coes
ttado::tnos e os rcpt•cscntantes dos outros Es
_rados que, julgo, hão de reconhecer e5sa des
ígualdadc que lhes tiz ver: feci guod potuit 
aciant meliora potentes . 

Cuidemos dos U0 3SGS Estados, q ne delles 
cogitando, temo.~ cuidados da, Patria. (ilfttito 
bem; nwito vem .) 

Em soguidn. (~ posb. a, votos e rejeitatht a 
referida emond(), ~oh n. 85. 

O Sr. Neb·a (pela oi'dem)-Rccttwiro 
verificação dn. votaç,ào . 

Procerlida a verificação, recorrhece-se 
terem votYlo a, ft~Yor 57 Srs. Deputados e 
contra 60. 

em virtude da deliberação da Caruara sobre. 
o assnmpto . 

Houve, portanto, um equivoco e, nestas 
condições, a emenda é desnecessaria e por 
isso requeiro a sua retirada. 

Consultada a Camara, é concedida. a. reti
rada pedida. 

E' annunciada a votação da emenda. sob· 
n. 87, do Sr. Erico Coelho : 

«Accrescente-se : 
Art. A tributação p3lo consumo, nos 

termos da lei n. 641, de 14 de novembro ele 
1899, se fat•tt respeitando as seguinte:: alte
rações: 

Ao § 1 o do art. 3°: O imposto de fumo in
cidirá , não só sobre o picado, desfiado e mi
gado, como tamhem sobre o fumo em corda, 
rolo, pa;;ta ou folhas, na razão de 400 réis . 
por kilo. 

Ao § 2° do art. 3° : A aguardente c o alcool, 
salvo o desnaturado, productos do paiz ott 
de proccdencia estrangei ra, são taxados na 
razão de 500 réis o litro ; as bebidas. doces 
ou amargas, de cuja composição faça parte 
o alcool, são taxadas na razão de 1$ o litro; 
o.> vinhos artificiacs, espumantes ou não, são 
tttxatlos na razão de 2$ o litro . » 

O Sr. Erico Coelho (pela o1·dem) 
-Sr. Pr~>idente, requeiro a V. Ex. que con
sulte a Camara si consente ser destacada a 
primeira parte da emenda da segunda, afim 
de ser submettida :~consideração da Camara 
}Jor partes . 

O Sr, Presiclente-Vae se votar a 
emenda por partes. 

E' ann~mciada a vo~ação da primeira 
parte. 

O Sr. Erico Coelho'-\ Peço a. p .t -
111 vm pela, ordem. 

O Sr. Presidente-O 1iobre Depu
tallo tem 11 palavra pel11 ordem ó pa.ra ên· 

o Sr. Presi1lente-V. Ex. tenha caminhctr 11 votação. 
rt bon,ladc de m11ntta l' stv.~ tloelaear;ão por 

O Sr. :1\I:orc ira da S ilva (pela 
o;·clem) - Sr. Presidente, pedi a p::tla vra para 
requerer que fiq_ue consignado na act<~ que 
votei de accôrdo com a representação do 
Congresso do E$tltdo de S. P<t ulo, hem como 
com as idéas oxpt·essas pelo presidente 
uaq uolle EsLcdo de que esse impmto deve ser 
retirado do cr<;amcn to da União. 

cscripto. O Sr. Erico Coelho (pele~ ordem}., 
E' annunciada. 11 votação da emenda sob -Pela orJem, Sr . Presidente, c para enca-

n . 86, do St·. Brici-J Filho : minh[Lr a votação . (Risos.) 
«Elimiac-sc o n . 3-1 do art. }0 .» 

O 81,.·. Presidente- Assim, . não\ 
o 81·. Bricio F ilho (pela m·dem)- posso dar a, palavra a V. Ex. . , 

Sr . Pre.3i<lento, esta emelllla manda elimi- O SR. ERico CoEr.no-Eu me explico. Nesh 
nar uma disposi1Jw que ,,;e refere ao imposto Camara, p encaminhamento cltt discu~são é. 
do cartazes. para acceitttl' o parecer da Com missão e 

Ell<t, figura , pol'Gm, no impresso, como ' regcitar a emenda quamlo o parecei' é con
disse o relator, pol' engano, porque esta dis- ' t1·ario. D13sta vez, von desencaminhcw a Ca· 
posiçfto, emborn conste dn proposta do Go-1

1 
mara para que olla regeito o parecer da. 

verno, não figtu•a no projecto <la commissão, . Conimiss~~o e vote a emend<~. 
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Isto é quo é dc~cncaminhar no bom sen
tido. 

Senhores, a emenda que tive a honra do 
n.prc;:cntar não crêêt imposto novo, ao passo 
qne o parecer dêt Commissão, contrario á 
cmendct, diz que ella crêa imposto novo. 

Pedi á Mesa q uc destacasse as emen
das para que o fundamento da Commissão 
de Orçamento não se applicasse a esta se
gunda parto, visto que não crêa imposto 
novo ; pôde t 1r applicação quanto ít pri
meira pn.rte, que foi destacada; mas qmmto 
á segunda, não tom fundamento o parecer 
da Commissão. 

Do facto, peht lei do tributação, d<t-se a 
incidencia de impJsto sômcnte sobre o fumo 
picado, migado ou desfiado, cigarros e cha
l'utos e cobra-se a taxa na razão de 800 réis 
por kilo. 

A minha emenda desdobra a inciclencia, 
passando a recahir o imposto, não só sobre o 
fumo pica.do, desfiado e migado, como tam
bem sobre o fumo em corda, rolo, pa.sta ou 
om folhas ; parcel!o a taxa. de modo que 
nYio aggravo a tributação. 

Presentemente, cobra-se a taxa de 800 réis 
por kilo do fumo picado, migado e desfiado. 
Da.qui por deante, approvada a minha 
emenda, será cobrada a taxa de 400 réis 
sobre est<t mercadoria, assim como sobre 
aquellas especies de tabacos que até agora 
toem escapado ü íncidencia., isto é, tabaco 
em folhas, em rolo, em corda e em pasta. 

Dei uma demonstração perante a Camara, 
o que fiz por algarismos, do alcance fiscal 
desta emenda; demonstrei com dado3 mune
ricos d<t producção tlo tabaco no paiz e da sua 
exportação para o estrangeiro que, si a Ca
mara approvar esta emenda, emenda de ca
racter fiscal, isto é, se desdobrar a inici
dencia, não exagerando a taxa, se dará a 
arrecadação por exerci cio de 38.400: 000$ em 
vez da miscravel ·arrecadação de 3. 000 e 
tantos contos de réis, que os quadros da 
Pazenda assignalam. 

No momento em que o relator do Orça
monto da Receita se preoccupa e com ju:Sta 
razão de lim de(icit que S. Ex. prevê que 
chegue até a somma de 40.000:000$, entend.o 
que a Camara deve }Jrestat' attenção á 
emenda que formulei, omend=t que nã.o crêa 
impo.>to novo, emenda de alcance fiseal c 
que trará uma arrecadação de 38.400:000$. 

O SR. PRESIDE:'\TE- Peço ao nobre Depu
tado qne resuma as considerações que pre
tende fazer no intuito de encaminhar a vo
tução. 

O SR. ERtco CoELHo- Senhores, o estudo 
não é meu ; eu trouxe ao conhecimento da 
Camara o J'ructo da meditação escrupulosa 
de agentes, ele fiscacs do imposto de consumo 

Vai, VII 

qüo se prooccupam com u venda o que me 
1orneceram os elementos que tiYe a honr-a 
de apresentar à Cam:.ra quando tomei pú'te 
no debate. 

Espero que a Camara attenderá á.> r a.zões 
ahund~ntes quo produzi dm·ante o debate. 

0 SR. FRANCISCO SÁ - Sr. Presidente, a 
objecção relativu. á creação de imposto novo 
não se refere sómenie á segunda parte da 
emenda, sinão tambem a esta que vac ser· 
vohda. 

Com effeito,actualmente coLra.m-se 800 réis 
por kilogramma de fumo picado, mígado e 
desrtad.o. O nobre Deputado estabelece, em 
vez dessa taxa, duas outras : allivia a taxa 
de 800 réis que cahe sobre o fumo manufa
cturado c crêa a taxa de 400 réis sobre o 
fumo em corda, rolo, pasta ou folhas. 

Portanto, S. Ex. estalJelece um imposto 
novo. 

O Sr. Tosta. (pela orclem)- Sr. Pl'C
sid.ente, v. Ex. e o autor da emenda hão de· 
permittir que eu, encaminhando a votação, 
diga duas palavras, apenas. 

O anno passatlo, tive occasião de apra
sentar ao Orçamento da Receita uma emenda 
reduzindo a taxa soht'e o fumo picado, des
fiado ou migado ; e fil-o de accôrdo com o 
p t'oprio Governo, isto é, tive a satisfação ele 
ver as opiniões que aqui sustentei durante 
oito a1mos, aeceitas pelo proprio Governo, 
aquelle que mais concorreu para aggravar a 
situação da t:-ibutação do fumo. 

Não é, entretanto, só esta consideração 
que deve prevalecer agora. O nobre Depu-· 
tado crêa um imposto novo para o fumo em 
folha; ora, este, no meu Estado, esUt se ven- · 
dondo a 500 réis a arroba ! Então, que pre
tende S. Ex. eom este tributo mais '? 

o Sr. Presidente- Attenção ! O · 
assumpto não está mais em debate. ( Ha 
muitos ap(wtes.) 

O SR. ToSTA-Senhores, o fumo em folha 
está se vendendo em meu Estado até pelo ~ 
preço vil c miseravcl que citei. E' ét liqui
dação da lavoura do pequeno agricultor. 

Sr. Presidente, o illustre Deputado, nos 
&cus calculos, aliüs meditados, aYalia quo 
esse imposto, si fõr vot~do, procluzirà mais 
de 30,000:0003000. 

Pois bem, ·quando íoi reado o p~·imeiro 
imposto do consumo sobre o fumo, calcula
va-se a receita em lO.OOccontos. c elht até 
hoje não attingiu, siqucr, 8 .0J0 contos. 

Tae,;; são os calculas de nossos flna:Jccil'O, 
em se tratando da tributação do fumo C!ltré\i . 
nós. 

26 
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Assim, espero que a Com missão, mais uma 
\Tez, protegerá o lavoura do fumo, votando 
contra a emenda. (Múito bem; 1mtito bem.) 

Em seguida, é posta a votos e rejeitada a 
1 a parte da referida emenda do Sr. Erico 
Coelho. 

OS r. Bricio Filho (pela o1·dem) 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se ;i verificação, reconhece-se 
ter sido rejeitada a la parte da emenda sob 
n. 87 por 9iJ voto> contra 20. TotalllO. 

E' aununciada a votação da 2a parte da 
referida emenda n. 87, do Sr. Erico Coelho. 

O Sr. Erico Co. e lho (pela m·den) 
-Sr. Presidente, chamo a attenção da Ca· 
mara parit o seguinte facto : 

Em virtude de uma isenção caprichosa da 
lei n. 641, de 14 de novembro de 1899, não 
se tributa o consumo da <tguardente e do al
cool produzidos no paiz. 

Chamo a "tteação da Camara para este 
facto. Desta vez, a minha isenção de espí
rito é completa, porque o Estado do Rio é 
product!Jr de aguardente e .de alcool, e no 
emtanto, entendi incluir esta emenda, assim 
como outras disposições aggravando as taxas 
das bebidas alcoolicas, por isso que penso 
dever dar áqueUes Estados que tecm inte
resses radicados na cultura do tabaco a pro
va da isenção de espírito com que formulei 
a s duas emendas, isto é, sem preoccupação 
do prej uizo que possam porventura trazer 
á lav0ura da canna no meu Estado. 

Firmo-me na convicção de que a mais cla
morosa isenção que se contém na lei de tri
butos pelo consumo, é tributar generos de 
primeira nece~sidadc , com:o o sal, c não tri
butar a aguardente . 

A Camara decida como entender. 

O Sr. Francisco Sá (pela 01·dem)
Sr. Presidente, é tltmbem um impcsto novo 
o que a emenda propõe e que vae recahir so
bre um producto da canna de assucar, que 
neste momento está atravessando uma crise 
angustiosa , (Apoiados.) 

Si a Camara entende que a nação pôde 
supportar nov0s tributos e a lavoura novos 
sacrificios, vote a emenda do nobre Deputado; 
si entende que não, acompanhe o parecer da 
Commissão. 

O Sr. Tosta (pela m·dem) - Sr. Pre
sidente, não posso deixar de chamar a atten
ção da Camara para esta emenda. 

Trata-se de um imposto novo sobre a agua.r
dente e o alcool fabricados com o caldo de 
camia. 

. Até hoje, Sr . Presidente, não entrou em 
nossos orçamentos republicanos o imposto so-

bre a aguardente e o alcool, isto como um 
bafejo de protecção; E si tem sido as;;im, por 
que é que quando a htvoura do assucar está 
em crise, quando temos grande producção 
desse genero e .não encontramos mercado 
para ellc, quando os industriaes do assucar 
estão quasi a bater ás portas da miseria, por 
que é que o nobre Deputado aliás l'epresen
tante de um Estado productor de assuc11r, vem 
propor essa. medida, isto é, a creação de im
postos sobre a aguardente e o alcool? 

Sr. Presidente, a Conferencia Assucareira. 
do Recife, em uma ele suas conclusões, votou 
que se pedisse ao Congresso que se relevassem 
de todu e qualquer imposto aquelles prepa
rados em que entrassem a aguardente e o al
cool, çomo elementos. Ora, acredito que o 
nobre Deputado, plenamente informado desta 
circumstancia., será o primeiro a retirar da 
votaç,ão a 2" parte da sua. emenda e que a 
Camara mais uma vez amparará a mori-
bunda lavoura da canna. · 

Tenho concluído . 
Posta <~ v0tos a 2• parte da emenda do 

Sr. Erico Coelho, é rejeitn.da. 

O :Sr. E rico Coelho (para unw 
explicação pessoal)- Sr. Presidente, vou re
novar a emenda em 3a discussão e repto 
ao digno representante da Bahia, o Sr. 
Tosta, que não esta v a presente quando expuz 
a materia, como tambem repto ao digno 
representante do Ceará, que no seu discurso 
não 8() dignou de combater as razõesque 
trouxe á tribunéJ., para discutirmos de novo 
o assm11pto. 

Tenho concluido. 
Posta a votos, é rejeitada a emenda 

sob n. 83. 
E' approvado o segtüntc substitutivo da 

Commissão á emenda \do Sr. Tosta , sob 
n. 89: . 

«Ficam isentas do imposto\ de consumo 
todas as bebidas produ:ddas exÇlusiva.inente 
pela ferJnentação de ~uccos de fructM ou 
plantas dopaiz.» \ \. 

E' considerada prejmlicada '<+ refer'ida 
emenda sob n. 89. , . 

São Sl:jCCe:.;sivamente postas a votos e rc-
,jeitadas as emendas sob ns. 90 e 91. . ·. 

E' annuociada a votação da. seguinte 
emend[t (los Sl'S. Arnolpho Azevedo e outl•os: 

«Onde convier: 
Modifiquem-se as taxas sobre bebidas con~\ 

stantes qo art. 12, § 2°, do decreto n. 4. 662, 
de 26 de março de 1900, c art. 1°, n. 42, da. 
lei n . 1. 144, de 80 de dezembro de l 903, de 
accôrrlo ,::om o seguinte: 

Bebidas constantes do n. 130, da classe 9& 
da Tarifa,., a saber : licores communs ou do
ces de qualquer qualidade, para uso de mesa 
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.ou não, como os de banana, baunilha, cacáo, 
laranja e semelhantes: a americana, o aniz, 
herva doce, hesperidina, kummel e outros 
que se lhes assemelhem, exceptuados apenas 
os licores medicinaes classificados no n. 227 
da mesma Tarifa : 

Por litro.................... $300 
Por garrafa. . . . . . . . . . . . . . . . . $200 
Por meia garrafa............ $100 

Bebidas constantes do n. 131 da classe 9• 
da Tarifa, a saber : absintho, aguardente de 
França, da Jamaica, do Reino ou do Rheno, 
brandy, cognac, laranjinha, eucalypByntho, 
genebra, kirscll, rhum, whisky e outras se
me1hante.s ou que lhes possam ser asseme
lhadas, excepto a aguardente e o alcool fa
bricados no paiz : 

Por litro ...................• 
Por garrafa ................ . 
Por meia garrafa .......... . 

Vinhos artificiaes : 
a) semelhantes aos de uva : 

$300 
S200 
$100 

Por litro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $150 
Por garraí'<t. . . . . . . . . . . . . . . . . $100 
Por meia garrafa.. . . . . . . . . . . $050 

b) semelh:mtes aos espumosos e ao Cham
pagne : 

Por litro ................... . 
Por garrafa ................ . 
Por meia garrafa .......... . 

$300 
$200 
$100 

O Sr. Presidente-Esta emenda 
vae ser votada por partes. 

A primeira parte resa o segninte : 
«Bebidas constantes do n. 130 da classe 9a 

da Tarifa, a saber: licores communs ou do
ces de qualquer qurtlidade, para uso de mesa 
ou não, como os de banana, baunilha, cacâo, 
laranja e semelhantes ; a americana, o aniz, 
herva doce, hesperidina, kummel e outros 
que se lhes assemelhem, cxceptuados apenas 
os licores medicinae1 classificados no n. 227 
da mesma Tal'ifa : 

Por litro. . .. .. . . . . .. .. . . . . .. $300 
Por garrafa ................. $200 
Por meia gttrrafa. . . . . . . . . . . $100 

Os senhores que approvam esta 1" parte 
queiram levantar-s3. 

Foi approvada. 
E' approvada a 2' parte da emenda conce

bida nos seguintes termos : 
«Bebidas constantes do n. 131 da classe 9a 

da Tarifa, a saber : ahsintho, aguardente, de 
França, da Jamaica, do Reino ou do Rheno, 
brandy, cognac, laranginha, eucalypsin tho, 
genebra, kirsch, rhum, whisky e outras se
melhantes ou que lhes possam ser asseme-

lhadas, excepto a aguardente e o alcool fa 
bricados no paiz : 

Por litro.................... S300 
Po1' garrafa................. ~~200 
Por meia garrafa........... $100 

E' em seguida posta a votos e rejeitada a 
ultima p:wte da emenda assim formulacla : 

«Vinhos artificiaes : 
a) semelhantes aos de uva : 

Por litro.................... ~150 
Po1' garrafa................. $100 
Por meia garmfa........... $050 

b) semelha,ntes aos espumosos e ao Cham-
pagne: 

Por litro ....•............... 
Por garrafa ................ . 
Por meia garraf<t ...... : •... 

$300 
$200 
~lOJ 

E' <tnnunciada '" votação, da seguinte 
emenda, sob n. 93, dos Srs. Medeiros e Albu
querque e outro : 

Accrescente-se onde convier : 
Elevado â taxa mais alta, marcadtt na 

tabella E, elo deceeto n. 2.792, de ll de 
janeiro de 1898, o imposto dos estabeleci
mentos em que se consomem bebirlas alcoo
licas de qualquer natureza. 

O Sr. Bricio Filho (pelct ordem)
Sr. Presidente, V. Ex. declarou que a 2a 
parte da emenda tinhc. sido re,jeitctda ~ 

0 SR. PRESIDENTE-Declarei ter sido re
jeitada a ultima parte da emenda:· «Vinhos 
artificiaes : a) semelhantes aos de uva: etc. 

Declarei tamhem que foram approvadas 
as duas primeiras partes da emenda. 

0 SR. BRICIO FILHO-Estou satisfeito e 
orientado com a explicação fornecida pela 
Mesa. 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a 
referida emenda, sob n. 93. 

São successivamente postas '" votos e ap
provadas as seguintes emendas : 

Sob n. 9~1, dos Srs. Diogo Fortuna e outros: 
« Ao art. lo - Renda com applicação es

pecial, 5-Fundo destinado ás obras de me
lhoramento dos portos, executadas â custa 
da União, onde diz-Rio Grande 800:000$, 
diga-se : Rio Grande do Sul, 450:000$. ouro; 
800:000$ papel.» 

Sob n. 95, dos Srs. Diogo Fortuna e outros: 
« Onde convier : 
Art. E' o Governo autorizado, na vi

gencia ela presente lei, a entrar eni accôrdo 
com os governos dos Estados, quando ,julgar 
conveniente. afim ele transferir-lhes a verba 
do art. 1°, ú. 72, para conservação e melho
ramentos de ancoradouros e portos, desde 
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que se obriguem e possltm realizar os ser
viços respectivos (lei n. 1. 144, de êlO de dc
>-:cmbro de 1 V08, ltlt. 3°, n. XI). » 

Sob n. 96, dos Sr~. Cels::J de :--:onzlt c ou
tros: 

<< Accrcscente-sc onde convier : 
Continúlt em vigor o art. 3" da lei n. 953, 

ue 29 de dezembro de 1902. » 
E' annunciadlt lt votação da seguinte 

emenda sob n. 97, do Sr. Moreim da. Silva: 
«Accre3ccnte-se nas autorizações do art.2°: 
A arrend.ar, pelo prazo maximo de 25 

annol, a Fabrica de Ferro do Ipanema a 
rJuem se obrigue a remontai-a com os mo
dernos aperfeiço~.mentos necessarios para. 
explor"'ção da iudnstria das obras de ferro 
em geral, com a clausula de, findo o prazo 
do arrendamcnb, reverterem para a União, 
em perfeito estado de conservação, os aper
feiçoltmentos realizados. 

Pltra o contracto do ltrrendamento cha
mar-se-hão concurrcntes, durante o prazo 
de seis mczes, por c .litacs publicados nesta 
Capit<J.l, em ·washingtcn, em Londres, em 
P<tris e em outras capitacs europélts. 

O Sr. Presidente-A esta emenda 
foi offerecido um substitutivo pela Com
missão, que terit preferencia na vobção. 

O Sr. J\Ioreir.a da Silva (pela 
o;·dem)-Sr. Presidente, a emenda que apre
sentei é deste teor: «Accrescente-se nas au
torizações do art. 2°: A arrendltr pelo pmzo 
maximo de 25 ltUnos, a Fabriclt de Ferro de 
Ip:memn. a quem se obrigue a remontai-a 
com os modernos a;Jerfciço<tmentos neccssa
rios para exploração rla industria cllts obras 
de ferro em gcrltl etc. 

A Commiscão a}Jresentou uma omcndlt 
substitutivlt assim concebid.a: 

«E' o Governo ltutorizaclo a arrendar, me
diante concurrcncia publica, por prazo não 
excedente de 2') :umos os terrenos c bemfei
torias d<t Fabrica de Ferro de Ipltnema. » 

Entre a minha omendlt e <1 cllt Commissão 
ha esta unica c1i1feronça: 6 que a minha 
emenda determina o fim para <I ue se far<t o 
arrenuamcmto-exploraçã) dlt industria elas 
o1Jras ue ferro, e a emenda da Commissão 
não detormina. 

Eu penso que, sendo lt f<thricct de ferro de 
Ipauema, comu já o nome indimt, um esta
belecimento peoprio pltm a explorarão do 
ferro, lt emenda que apresento é mais ex
pressiva, mais clam c mais conYonieute do 
que o su1r;titntivo da Commissão. 

Neste seu tido peço á Camarlt que S:J pro
nuncie, com o int~:rc•3se que elli'. sempre 
tomou c toma p.}r tudo quamlo é de conve
niencilt publica. 

Peço aind<t preforencia na votação para a 
emenda qtw apresentei. (illúito bem.) 

Conmltada a Camam, é rejeitada a pref'e
rencilt pedida pelo Sr. :Morcirlt dlt Silva. 

Em seguida é approv<tdo o s~guinto sub
stitutivo cllt Commissão .:~ referida emenda. 
n. 97: 

«E' o governo autorizétdo a arrendar, me
diante concurrencia publica, por prazo não 
excedente de 20 annm, os terrenos o bem
feitorias da fabrica de ferro ele Ipanema. » 

E' considerada prejudicada a emenda. sob 
n. 97, 

E' approvaclo o seguinte substitutivo dtt 
Connnissão (L referida cmendlt n. 98 do 
Sr. Neiva: 

« Continultm em vigor o n. VI do art. 2° e 
o art. 11 dlt lei n. 1.144, de 30 de dezembro 
de 1903.» 

E' considcrltda prejudicada lt referida 
emenda sob n. 9S. 

E' mmunciacla a. votação dlt seguinte 
emenda sob n. 99, do S1'. Moreira da Sil Vlt : 

« Accrescente-se nlts autorlzltções do 
art. 2° : 

A conceder, sem responsabilidade para a 
União, licençlt pltrlt os governos municipacs 
creltrem caix<bs economic~ts. » 

O Sr. ~:foreira. ela Silva (j_Jela 
m·dem) -Sr. Presidente, declarei, no cor1'er 
dlt discus~ão que ficaria satisfeito com lt re
solução qtfe a Camua tomasse ae;te respeit?, 
poi> que, si approvasse lt emenda, .t~rm 
attendido lto recl<tmo da Camltra Mtmrcrpal 
de Sorocaba o si a rejeitctsse, tcrilt eu con
serruiJo <~ ltffirmação de quo as Camaras 
M~nicip:tes, como os Estltdos, são compG
tentes para a creação do Caixas EcJnomicas. 

Quero p.ssignalar bem isso, afim de que 
sirva de interpretltção á\ Constituição a de
cis'io que a Camara vae tomar. (Muito bem.) 

Em segtticla é posta lt votos c,rejeita,da a 
referida qmenda n, 99. I 

Posttt q. votos, é approvada lt seguinte 
emenda sob n. 100, dos Srs. Canll~rlo Rod~'i-
gues o outros : ' · 

Fica o Governo autol'izarlo a CJltl'in' orn. 
accorclo CDm os Estltdos cafeeiros para o fim 
de regular o commercio e a valorbmção do 
café, corr(3ndo toda e qualquer desp3Zlt por 
conta dos Eshtd.os interessad.os. 

E' o projecto assim emendado approvado 
em 2a ciiscussão c enviado à Commissiio de 
F ilmnças pam ser redigido pltra a 3a dis- \ 
cussão, d0 accordo com o vencido. 

O St.·. Presidente-Em virtude dlt 
LU'gencia çoncedida pela Camltra, cntm em 
2a discuss~o o proj e c to n. 233 A, de 1901 . 

E' ltnnunciadlt lt 2" discussão do projecto 
n. 233 A, fle 1905, autorizando o Prcsidentp. 
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da Repuhlica a abrir o credito nece~sario 
pn.r<J. pagamento aos operar i os extraordina
rios do Arsenal de Marinha da Capital Fede
ral, até o fim do corrente exerci.cio, com 
sub>titutivo d<J. Commissão de Finanças. 

Em seguida é sem deba.te encerrado em 
211 discussão o artigo unico do projecto 
n. 233 A, de HJ05, autorizando o Presidente 
da Rcpublica a abril· o credito necessu.rio 
para pitgamento i\O::l opee<trios extraordina
rios do Arsenal de Ma1•inha da Cap1titl Fe
deral, até o Jim do correatc exercício, com 
substitutivo da, Commhsão ele Finança'is, 

Posto a votos, é approvauo em 2• discus
~msão o seguinte artigo unico üo 

PROJEeTO 
N, 233 A - Hl05 

. (Substitutivo da Conunissão de Finanças ao 
proj ecto n. 233, de 1905) 

A1·tigo tinico. Fica o Poder Executivo a.u
torizn.do a. abrir ao Ministerio clu. Ma.rinha 
um credito de 100:000$, supplementar á 
verba 23~ do art. 6° da lei u. 1.~16 de de
zembro de l 904 ; rcvogadcts as disposições 
em contrario. 

Fica prcjutl.icado o projecto n. 233, de 1905 
offerecido pelo Sr. Heredia de Sá e outros. 

O Sr. I-Ieredia de Sá (lJi!la ordem), 
l'equciro a V. Ex., Sr. Presidente, dispensa 
de interstlcio para que o projecto pos;<t 
figurar na orem do dia 1la proxima sessão. 

Consulta.da a Camara, é concedida. a. dis
pens:t pedida.. 

E' lido julgado ol~jccto de deliberação e 
·enviauo i't Commissão de Finanças o se
guinte 

PROJECTO 
N. 283-lDUõ 

1'onw extensivas aos cmp1·eg<ulos das CaLcas 
E_conomicas e Jlion 'e de Soccorro as d·ispo
stções 1·e(erentes aos emp>·egaclos de Fa zenda 
da Uuiao 

O Congresso NaciotHd decret:t: 
A1:t. I. o Aos empregados da.; Ca.ixas EcO·· 

.nom10a.s e l\Ionte de Soccorro, que funccio
na.rem aut.onom.amen~c. sornpro quJ llws 
forem appltca vcts, se r eto exte~Jsi va.s as disno
.sições .r.:_dcrentes n.os empregados de Fa.zct1d ,~ 
dct. Umao. 

Ar&. ~.o Revogam-se as disposições em 
coutra.rw. 

Sal<~, da~ Sess'bes, 8 de novembro de 1905. 
- Celso tlr! Smtza.-Ilem ··ique Borges.-lv"eiva , 
-Leite Wbeito. 

E' aununcia.da a continuação da 211 cUs
são do projecto n. 219, de 1905 , <tpprovando 
os estatutos do Banco do Brazil, ela.borado.> 
pela a >sembléa geral dos accionistas do Banco 
da Rcpublica do Brn,zil ms ses,ões de 29 do 
julho a 9 de agosto do corrente anno, cmn 
emencl::ts do Sr. Erico Coelho, voto em sepa
rado e emendas Jo Sr. G<tlcão CarvalltaJ. 

O St·. Presidente-Tem a. pa.hWl'a. 
o Sl', !vioreira da Silva.. 

O §r. :!\foreira da Silva julga, 
do ~: eu de ver, a.ntos de éthordar o assumpto 
que o traz <L tribuna, declarar que não reviu 
o seu discurso, hoje publica.do no Diario do 
Congresso. 

A publicD.ção foi feita sob a exclusiva, res
ponsabilida.de da. redacção de debates, como 
aliás, se verifica. da nota que o acompa.nha . 
Não sendo claro nem preciso em sua exposi
ção, é possível que o seu discurso não hou
vesse sido apa.nhado com rigorosa fidelidade, 
e para. que se não snpponha que gmtuita
mentc a.ggrediu os directores do Br,nco da 
Hepublica., começa. fazendo esta rectiikação 
que se lhe aíiigm•a iudispensn. vcl. 

0 SR. PRESIDENTE cha.ma, desde logo, a 
attenção do nobre Deputado para um ponto 
do seu discurso. A Mesa nem sempre pôde 
ou vir a.s palavras proferida.s pelos nobres 
Deputados, tanto assim que não ouviu as 
phrn.scs profer1d.ts pJr S. Ex., com os qua.es 
somente hoje deparou ao ler o 'ca discurso. 
Se os tivesse ouviuo, certamente te1'ia cha
mado a. <tttenção do nobre Deputa.do, porque 
o Regimento prohibe e xpressamente expres
sões tae ;, No discurso de S. Ex. ha. a.s seguin
tes pa.la.vral: Governo de lcultoagem, « Con
gvesso de estellionatal"ios». Rep:1te : a Mesa 
não ouviu S. Ex. proferir scmelha.ntes phra-
8es, que nao p ()diam figura. r em ;:cu di·>curso. 

Em tempJ, poi.,, cha.ma. a attcnçio do no
bre Depatu.do, p Jrqae o Regimento protlibe 
pala.vras injurwsas ao Congre:;;so e clema.is 
antorida.des . S. Ex., p Jrta.nto, rar<i. a rectifica.
çlo de >tas ptn·a.ses. que 11ão podem figurar em 
~eu discur:>o, devendo rctiraHts. 

0 SR. i\10REmA DA SILVA observa que O 
h?m'ado Sr. Presldent ·J o interromp ::m pre
ctsa.mente no m·;mento em que se propantw, 
da.r a cxpiic<tção cxpJntanea a 1p10 se >'ente 
obrig~do .Pelas suggcstõe.> do sua. propl'ia. 
com:cwncm . 

A Ca.ntctra se conve:1ce~·;L de rpw nilo lho 
ca.be a censura. que llle vem de se: J'cib. 
. No s~u disc •t;-so. a rcctitlcar:iio quo vem 
fazer na.o é de ttmdo, ma: de t'órma. 

O Ol'<l.dor nã 1 se referiu a.os actttétc•s dirc
ctores do Banco da. Repuolica, norn Mio pou
co rws passados d,Lqnel!e malllua.do c.>tttbclc-
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cimento de credito. Failou hypotheticamen~e Não está, absolutamente, na sua intenção 
da possibilidade de directores de ~stabelecr- c~ama~ a. alguem de estellionlttario, no sen·· 
mentos bancarias abust~rem para st on para trdo crrm111al da palavra. 
o banco que gerem. . _ _Mas, apeza1• disso, e em vista da observa-

O orador contlnúa dando outras expllcaçoes çao da Mesa, retira a expressão para que, 
sobre o seu discne~?· para. most~·aT qu~ nem de ~uodo algum, se :pen . .;;e que a intenção, por 
no fundo nem na forma fm sua mtençao J_llü- mms remota que seJa, de offender a qualquer 
lestar directores do Banco da Republtca, dos membros da representação nacional ou 
membros do Cong-resso Nacional ou qnaes- a toda a representação. 
quer outras lJessoits, mas criticar a f<tlta de 
babnço, de relatorios e tlo inventa.l'io de 
todos os bens e effeitos commercia.es perten
cente~ <tu Ha.nco da Repuhlica, . 

Por mrd:s apttixonado que esti,·c>~sc contra 
a, fórma. de governo, para o <1tHll collaborou 
com a su:t bott vont:tde e osü.n·ç;os, o orador 
não seria, capaz de o inj urbr, porque, inj n
riaudo-o, injuriaria a si proprio. 

Não classificou o Governo de «gover·ao de 
htdrorlgont». O que disse foi r1ne, em Yista 
dl~ maneira por que se estava procedendo, 
algnem, no futuro, roderia classiticar o 
actnal Govemo de «governo de ladroagem: 
E' muito diíl'erente. 

Ci'iticou, então, a Camn,r,, por nií.o se pro
nunciar, desde logo, cláramente, sobre a ne
r.essidade de documentos que explicassem a 
applicação de cada uma das ver1Jas com que 
entrou o Govemo da União para o Banco da 
Republica; e dizia que, si procura. vamos ti
rar a responsabilidad.J dos gestores dos ne
gocias da Republica, tlispensando-os de pres
tar contas, no futurv bem podeeiamos pro
vocar a indignação popul,uo, ao ponto de 
receber o epitheto injmioso já citallo. ::-fão 
!oi, portanto, uma allirmação sna . 

Ontra p 1rte, a l'espeito da r1m~l trazia a 
resolução de corrigir, era a quo trata de 
((congresso de cstellionatario.>». A' primeira 
vist'1, h:t uma gramle o!fensa. 

O que queria dizer era d8 <(estellionatarios 
políticos», phrase que já foi empregacla no 
padamento, durante o Imperio. Si, entre 
particulat•cs, aqnelle que não presta contas, 
que almsot da confiança em si depositada, 
para tirar proveito proprio; aqnelle que 
lanç:.t mii.o de um ma11dato par<l, s:üisfazer, 
de qualc1ncr· modo, uma pJrção de sua vai
dade, mesmo que não tenha tirado quantia 
alguma, póde e deve ser rcsponsabilisado 
civilmente pelos prejuízos que der a seus 
constituintes c, criminalmente, por acção de 
estellionato. Tamhem assim dc,'e .~er o Con
gresso N,wional, si dispensa algucm de pre;
tlr contas, em detrini.ento dos cofl·es da 
União; e si esse algumu, porYentura, lucra, 
tírit proveito para ~i. embora esse proveito 
seja remoto, pôde muito bJm ser que os futu
ros, examinando a historia, appliquem a 
phl'ase de «congres.;;;o de estellionat.arios po· 
litiCOS>>. 

O SR. PRESIDENTE diz qne esperava que 
S. Ex. assim procedesse. Não o intm·rompeu 
quando foram proferidas as pala,vras em 
questã.o-govemo de ladt'O<~gem e congre>so 
de estellionatrtrlo.>- porque, confessa, não 
ouviu. ),fui tas vezes , repete, passam desper
cebidas tí. Mesa palavras prof'e :idas nesse re· 
cinto. 

0 SR. MOREIRA DA SLVA diz que, depois 
das observaç:ões íeita pela Mes<t , trata de 
reivindicar para si a iniciativa expontanea 
dlt explicação que deu. 

O SR. PRI.CSIDENTE declara que, folga 
muito e está satisfeito com a ractilicação do 
nobre deputado certo de que taes palavras 
não figurarão no seu discurso. O n. ll do 
art. 35 do Regimento dá ao Presidente 
11 faculdade de : « interromper o orador 
quando t;e desviar da questão, ou quando 
ra.ltar á donsideração devida á Camara e ao 
Senado, c em geral aos representantes do 
poder pul1lico, advertindo-o ou chamando-o 
ao J!Onto da que3táo ou á Ol'llem e, final
mente, retirar-.lhc a palavra si não for 
obedecido de conformidade d·J disposto deste 
Regimento, resétl"llando, no entretanto, o di
reito de critica que assiste ao Deputado». 

Não p~qeria , portanto;\ deixar de chamar 
a uttençao, em tempo, para esta phrase, 
que S. Ex. mesmo foi o primeiro a t],Uali
ticar de Jllenos delicada e digna\ no decoro 
desta Camara. Agradece pois, a· fineza que 
fez em attcnder lt reclamação, dando ali.ás 
prova da correcção com que smn~re pro-
~~- I 

0 SR. MOREIRA DA SrLYA- Dadá esta· 
explica.ção, entra tranquillam ::mte no as
sumptJ eJ,U debate. 

Acl1<1 que não ê justo que o Governo entre 
em novo <tccôrdo com o Banco da Republica 
quando não cumpriu ainda com tudo quanto 1 
toi estabel13cido na concordata moratoria, ' 
deixando de pagar pagamento.'! que devia .. 

Nãose ~ :.tbe qual o estatlo actual do Banco, : 
c1ual o res~tltado da ultima liquidação. Não 
se toem os esclarecimentos precisos sobre 
os ultim ~s quatro annos, como foi dito pelo 
nobra Deputa•lo pelo Rio Grande do Sul. 

Por este motivo votará pelo rec1uerimento 
por este Deputado apresentado, pois que, 
apezar llas reclamações do Cm1gresso, faltam 
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esclarecimentos sobre contas que não fo
ram autorizadas por Poder Legislativo nem 
pelo tribunal respectivo. 

Acha que o Estado é incompatível com o 
jogo baucario, funcção que, absolntamente 
não lhe cabe. nem lhe eleve caber, uma vez 
que n·ão está sujeito ás leis communs sobre 
a materia. 

Diz, por exemplo, que o Estado não res
ponde criminalmente, mas civilmente por 
todo e quaJqucr prejuízo dado ao particular 
e pela satisfação do damno que causar. Uma 
pessoa que exerce a syndicancia como repre
sentctute do Governo responde criminal
mente, mas só depois que o Estado í\n• obri
gado a p:1gar inrlemnização p2la culpa, 
malici•L ou dolo no exercício de suas fnncções. 

Acha o orador que tal doutrina, da não 
puníqão criminn,l do Estn,do, é absurda. 

Estud<t alilJerdade de contl·act<tr, ampla em 
toda a parte do mundo, nas suas applicaçães 
no r egimea republicano c no monarchico. 

Db: que não ha disposição que a utorize a 
creação de um banco nacional. No regimen 
monarchico, acccntlw., pode o sober::tno crear 
bancos; no democratico, não. 

O Estado tem autorização para fixar o 
peso da moeda e pode autorizar a creaçã,o 
de banccJS ele emissão. 

Estuda o orador a comrJetencia do Con
gresso Nacional na materiâ, dando a inter
pretação clara do texto dn, lei . 

Trata da. moeda adaptada em toda a parte 
do mundo e em todos os regimens-a metal
lic::t, refe1·indo-s3 á aggravação que ella sof
fl•e e a moeda, fiduciaria. 

Volta a occupar-sc da liberdade de con
tractar, dizenilo que ella pertence ::ts pessoas 
de direito privado e que niio existe para as 
de direito publico. Estuda a liberdade esta
belecida em lei e conclu ,} pela incompe
tencia dct União em fazer um contra.cto nas 
condições do de que S3 occupa. Diz que as dis
posições da Constituição que determinam <t 
marcha de regular o commercio e o cambio 
não contradiz a outra. 

Um dos limites postos <i. liberdade de con
tractar é a liberdade de associação, quo por 
sua vez limit::t o direito individual e está 
sujeita a. determinadas regras, A nossa. Con
stituição, diz, Ci)magra o principio da liber
dade de associação e revoga, portanto, a lei 
de 1860, que preceitua sobre as condições 
da~ existencias sociaes. 

Toda e qu<:dqurw pessoa jurídica não exce
ptuada pela propi'ia Constituição, como o 
banco ele emissão, pode constituir-se livre
mente, ser agente c paciente em direito. 
Estuda este caso sob o ponto de vista juri~ 
clico. 

Diz que a Commissão ele Constituição e 
Justiça labor,L em erro, e que só llie cabia 

verificar si as contas estavam exa,ctas. Ex
plica as raz:ões por qu r3 criticou a Com
missão de Finanças. 

Amtlys(1 a reorgan ização elo Banco e cit(1 
crise de cinco a.nnos passauos, quando o 
Governo o auxiliou mas com autorização 
do Congresso, estendendo-se em considera
çõe~ ctcerca desse caso. Aclla que, então, o 
Congresso procecleu como devia, c estuda o 
accôruo feito ness n, ép:Jca. · 

Diz: que, si for appeov<tdo o projecto em 
discussiio, far-;,e-ha uma lei que não será 
igual para todo~. e se ohrigarct os accio
nistos do b::tnco ou ~eus credores de effuitos 
commerciaes. Accentím que a dispo oição 
constitucional prohibo íltzcr leis retroacti
vas. Estuda essa disposição c considera uma 
aberrn,ção da nossa existencia constitucional 
a approvn,ção de estatutos de 1lrua socie
dade anonyma. 

Assigmtla as differenças cxi.stentes entre o 
projecto que apresentí1 c os estatutos e diz 
não dispensar o ))agameuto do sello devido 
ao Estado. Faz diversas consideraçõeJ sobre 
as conce:sões que pretende fazer ao banco e 
diz que a União não tem a faculdade de 
est:tbelecer uma prescripçilo especia.l -para 
os seu:'! direitos creditori.os e, p:Jrtanto, não 
póde consentir que esse ins tituto deixe ele 
p:tgar as suas dividas. 

Dct ao banco o direito de emissão tanto de 
valles como ele notas conversíveis ao por
tador e â vista. mn,s não restringe a elle 
essa concessão que, acha, deve estender-se a 
outra qualquer empreza e tcrmim dizendo 
que o director da carteira commercial e 
do b::tnco devem ser de nome:tção do Go
verno. tendo os mesmos vencimentos elos 
outros direcrores, sem determinar o nu
mero dos outros directore:;. (O o1·ado1· é 
muito 'comp1·imentado. ) 

Vem á Mes:t é lido, apoiado e posto co:t
uutamente em discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que a Camara ouça o p::trecer 
da Comnü.~são de Constituição e Justiça so
bre o projecto n. 219. de 1905, 

Sttla das Sessões, 8 de novembro de 1905.
.ilforeiJ·ct da Silva. 

Vem á Mesa. ê lido, apoütdo e posto con·; 
juuctctmente em discussão o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

Ao p1·ojecto n, 219, de 1905 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autori~ 

zado : 
a) p:tganclo, nos termos da lei n. 689, de 

20 de setembro de 1900, e do accôrdo, de 16 



208 ANNAES DA CAMARA 

de outubro uo me>mo anno, a> inscripções 
~::tinda não resgatltdas do Banco da Republica 
do Brazil, a tra,n-;ferir o activo, e:n liquida
çã,o, deste banco, ao Baneo do Brazil, que o 
receberá pelo valor de 20.000:000$ em acçõos; 

b) concedendo aos actuaes accionistas,como 
equitativ::t compensação dos prejuízos da 
cont'L '1ntiga, uma parte dos lucros da conti1 
novét do B::tnco dét Hepublica do Brazil, a en
trar com 2.500:00J$ em dinheiro para valo
l'izal' as a.cçõos do mesmo lnnco, elevando 
assim o seu n.cti v o i1 22.500: OODS ; 

c) tomando pctl'<1 o The,ouro Federal 
12.500 a,cçõos do Banco do Bmzil, represen
tativas de 22.500:000$, a realizar com a 
primeira entrada dCl 20 °/o e o rest<tnte ca
_pital com os bons, direitos e acções da conta 
nova. do Banco da llepubliett do Brazil, que 
forem necessarios p:tra completai-o, conf'or
forme verificar ; 

d) ajustando préviamente as condições, a 
pôr á, disposição do Banco do Brazil os saldos 
quo tenha. disponíveis em qualquer das De
lecracias Fiscaes nos E:,;tados; a emprestar, 
en~ Londres, à cadeira, cambial do Banco 
do Brazil, até um milhão de libras ester
linas ; a dar ao mesmo lJanco o direito de 
emittir cheques-ouro para satisfação dos 
impostos aduaneiros em toda n. llepulJlica, 
e bem assim o de emittir notn.s convortiveis 
::t vista, fornecidas peln. Cn.ixa de Amorti
zação, recelJendo pn.ra e:3m fim d0positos do 
ouro com o titulo dn. moe-la lega,l e conser
vando sempre esses depositas à disposi
ção do portador da nota rmra garantia dn. 
emissão. 

Art. 2. o O Banco do Brazil ficará re .pon
savel ao Thesouro Federal pela restituiçíl.o 
da somma que o Poder Executivo adeanta.r 
para o pctgamento drcs i_m~cripções não rc~
rra.tadas danclo em c::tuçao, para garantir 
~ua redponsabilidade os bens, direitos o 
acçõos do Banco da Republica do Brazil, que 
lJOl' esse motivo ficam sob a gestão C'(cln
siva do presidente do Banco do Brazil, até 
que soja completamente realiza:da tl. rost~
tnição. Cessn.rti, porém, este reg11nen pron
sorio logo q ne entre o Potler l~xccuti vo o a 
directorin. do Banco for convencwnada outra 
garantia do debito. 

Art. 3. o Cessado o rcgimen provisorio da 
S::lcção da conta antiga, o Banco do Brazil, si 
constituir um f1mdo especial com o proclucto 
das liquidações quo passarem da carteira 
antig" e o empregar exclusiva.mentc om 
apolicos-onro tb divitlct nacional, internn. 
ou externa, poder:, mobrlizal-o expedindo 
vale:3, nuttC'L int'ol'ioros <t 100.~, a pmzo não 
mdor de GO llias, cJm o juro qu!:l for con
vencionado, comtanto llue n.8omml tobld:) 
taes V<tles em cireula,ção, em moela corrente 
do pa.iz, nunca exeeda a oito decimos do 

dito fundo pes,;;oal, segundo a cotação, não 
excedendo do valor verificado pelo conselllo 
fiscal. 

Os vales serão saccadol contra a thesout 
rarin. do banco o n.ssignados pelo presidente, 
por um dos dircctores eleitos pelos accio
nistas e pelo thesoureiro, qtw os acceitará. 

q presidente, director o thesoureiro que 
n.ssrgnarem um vale, fóra das exigencias 
deste artigo, serão sujeitoJ ao crime do quo 
trat.t o Codigo Penal nos arts. 240 o 241. 

Art. 4. 0 Sei'ão da livro nomeação o de
mbsão dJ Poder Executivo o presidente do 
Banco do Brazil o o dircctor in c um h ido da, 
cal'teira cambial, que será o substituto da,
quelle nos seus impedimentos temporarios. 
Os demais dii•octores serão de eleição da 
assembléa, gera,l dos accionistas. 

O presidente e o director da carteira cam
bial terão C<tda um Yencim.Jntos iguaes aos 
que tiverem cada um elos directores eleitos 
pelos accionistas. 

Art. 5. o E' o Poder Executivo autorizado 
a abrir os creditas nece3sn.rios para a ex
ecução desta lei. 

Art. 6. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 20 de novembro de !905,-
A.J~ól·eil·a da Silva. 

Fiea a discussão adittda peln. hora. 
Passa-se à 2' parto da ordem do dia. 
E' allnunciad<~ a discus~ão unica da emenda 

do Senado ao projecto n. 23 A, deste allno, 
fixando i1 forç" naval para o exercício de 
1906. 

O Sr. Presidente- Tem a prtla
vra o Sr. Bn.rbosn. Lima. 

O Sr. Bé'trbos::l. I~iina. (·)-Sr. 
Presidont[), desc.jaritt ouvir explicn.d<1S, natu
rali1jente, pelo seu digno relator, as razões 
ponderoms que teve a Cominis~>ão de Ma
rinlm e Guerra para aconselh<Lr tL rejeição 
da, ernend:t victoriosa na outra Ca.s,t do Con
gresso Na.cional. 

O'~ honrado rola to r do pro,j ecto em élis
cus',iio unica diz simplesmente r1ue «a emen
da do v e ser roj GitadtL». 

i\Ia~. precisamente, essas razões quo:, lléL 
opinião do honrado rolatol' devem ser.atten
didas, ou quizem ,:;n.ber em quo é queellas 
eonstsiam. A minlm estranllezct é ta"1to 
mais nJ.tural qnlLnto o projccb de fixação 
de forças na.vaes parct o í'LrtLn'o excrcicio 
foi r·elatn.do, no Sona.do da Repabltca, por 
um dlstlnctissimo m:1mbro du,quella Cêts:t, 

{') Este discurso uão foi revisto pelo orador, 
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que é ao mesmo tempo um nota.vel official 
de marinha. 

O SR. BRICJO FILHO- Muito bem ! 

O Sn.. BAIWOSA LnrA -E' de crer que o 
operoso Senador que m,sim conseguiu ver 
victorlosa a sua opinião, conduzindo o Se
IL:'tdo a reduzir o numero do praças do corpo 
de infantaria do marinha, tenha tido razões 
não menos p ~mderosa,; do que aquellas outras 
que desconheço, e pitra <tS qu<\OS appella o 
digno rclatot· na Camara do:; Deputados. 

Trctta-se de augmentar em uma lei annua 
o numero de pmças do corpo de infantaria 
de m rtr iuha. 01·a, este cot·po, é assimilado 
a um b<.tttdhão, e a composição do;; batalhões 
costuma ser objecto- e nós o vemos bem 
no organização do exercito- de uma lei 
ordinari<t. 

A prupostlt do Governo entendeu implici
tamente que se trata de um corpo milit<tr 
de quctdro aberto e que se pôde fixar um 
numero maior, no anuo seguinte um outro 
aindtt maior e assim por deante ao sabor 
das conveniencias de cada administração. 
A Camar<t votou de accôrdo com a proposta 
rlo Governo, mas o Senado, acompanhando o 
digno relator da. Commis>ão respectiva, na
quclla. Casa do Congresso que, no caso
r,eleva ponderar- é tambem um official de 
marinha, uão d~u o seu assentimento a este 
a;ugmento. 

Acontece, Sr. Presidente, qiie, entre o 
dia. em que votámos, de accôrdo com a pro
posta do Govemo, este augmento de 107 
praças, e o dia de hoje, houve alguma cousa 
de muito notavel no andamento dos nossos 
trabalhos parlamentares, houve nem mais 
nem menos a declaração expres~iva, de 
grande alcance político, do honrado relator 
da Receita, de que, segundo o.~ calculas de 
S. Ex., está o orçamento ameaçaclo de um 
clefi.cit de ceeca de 40.000:000$000. 

Para deixar, pois, de a.cceita.r o conselho 
do Senado, e votar o numero menor que 
elle propõe, isto é, manter o numero actua.l, 
preciso é que as razões que a. tanto nos 
conduzam sejam realmente de maior peso. 

Sei que este corpo presb., mais parti
cula;·mente-posso dizcl-o sem offensa a ter
ceiros-sob a direcção do sell apreciavel e 
correcto a.dllal comma.ndantc, os melhore~ 
serviços ; mas, deante da res~ricção opposta 
pela outra Casét do Congreoso Nacional,acon
selhad,t por um official de marinha. dos mais 
competentes, fico- V. Ex. dirt't que com ra
z.ão-perplexo entre o desejo de votar de 
accôrdo com a emenda victoriosa ne Senado, 

. c a natural inclinação para acompanhar o 
o parecer unanime dét Commissão desta Ca.c;;a 
que, na hypothosc, coincide com n. proposta 
. .do Governo. Fico tanto mais perplexo quanto 

Vol. VIl 

a razão c::tpita.l, no momento presente, em 
materia de or·çamento e de lei annua, é, ;~ 
meu ver, em casos taes, a que no8 impõe a, 
reducção da de~peza. 

Na hypothesc, Sr. Presidente, essa consi
deração da reducção da de.spe~a sobe de 
ponto, c tem maior valor, porque se trata. 
do orçamento da Murinha. Note-se, de pas
sagem, que não se vac reduzir o numero do 
praças existentes actnalmentc naquella cor
poração. 

Este numer.) ~~mantido : a reducção que 
ha consiste em não fa~er <L elevação que '~ 
Cama.ra acceitou. 

Explico que mais p:trticularmcntc tem 
razão rle ser a ponderação que apresentei, 
p Jrquanto o orçamento da Marinha, tal qual 
vejo d.o avulso distribuído aos Srs . Depu
tados, consigna dospezas, e não pequenas, de 
vulto, a accrescerem àquollas, já. não redu
~idas. que con:;tituem o or çamento desse 
Ministcrio . 

Parece-me, Sr. Presidente, que a bom é 
daquellas que nos deveriam conduzir a l'C
stringir as despezas ao absolutamente impl'c
scindivel, partindo sempre, para chegar a tal 
conclusão, da veracidade, que não vejo con
testada c que realmente não será contes
tada, da a.llegação do relator da. Receita. do 
que ha um deficit c r.Zeficit grande, salvo si a 
termos d~ votar augmento de despezas, não 
votassemo~ todas de uma vez : a ugmeutas
semos as despezas A e B, que são indispen
saveis, redu~issemos as despezas C o D, quo 
são necossarias, e doixa.ssemos as restantes 
para outro exercício, em que tivcsscmos 
para seguranç<L do nossas deliberações c 
acerto dellas informações oriundas da arre
cadação da Receita, do exercício corrente c 
de alguns mezes do exercício futuro, .capazes 
de nos alliviar desse pesadelo de .um deficit 
de 40.000:000$000. 

Poderíamos deixar a decretação desta no.-a 
dcspeza para a futura legislatura, para '~ 
sessão do anno vindouro, pois que em maio 
ou junho, quanuo fôr pre>ente à proximn. 
Camara a proposta de fixação da força na Y<Ll, 
já esta assem bléa ter à elementos para sa bcr, 
si cifectivamentc a Receita agm·a votada t:í 
tal que redum de muito o deficit a.meaçat!o 
pelo relator actual do me lmo orçamento. 

Todos quantos lm·am, c acredito que íbmm 
todos os Srs. Deputados, o avulso hontem 
diskibuido, consignando o parecer da Com~ 
missão de Orçamento e as diversas me11idas 
sobre o orçamento da Marinha para o futuro 
exercício, devem estar lembrados, devem ter 
presente que raro é o para.gra.pho do a.I·t. 2° 
d'aquellc projecto de lei quo não comagre 
uma despeza. bem regulnr. Começa pelo pri
meiro a <~conselhar á Camara <t autorizar o
Governo a, no anuo quo vem, no anno de t::t 

~7 
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ileficit de 40.000:000$, rleopender, para co
meçar, um milhão seiscentos e oi tento e cinco 
mil oitccentos o vinte libms esterlinas, como 
primeira parte <la despeza total, que ha de 
::;er feita com a execução da lei que reorga
niza. o material da u.rmada. 

Logo adcante, lê-se que , além deste milhão 
seiscentos e> oitenta e cinco mil libras, que 
nesse anno tlo rle(icit de 40.000:000$ devem 
ser ga~to;; com a constrnc~:ão Jas primeiras 
lmi .lath~s n<tvaes que venham completar o 
material da armada, nmn. outra autorização 
de, e:roio, trint:t e novo mil r muita' li
bra . ., c.~torlinas. t!. ahi tlatl<t ao Poder i ~xe
cut iYo, par<t o lim do SOl' e.-;sa. qmmtüt attri
lmüla acs gastos com a commissão ineum
bidft (b, fi ,:ea!izaçi:'io d~v; nova·_, e:onstrucções. 

Vab a pena ir de la.pis em punho arru
mltm h o:;.,:,ts CÍ:l\t.s . rcihiz imlo-a~ rt papel 
moctb, no pro:oum)o::;io de qne Lmhamos um 
cambio m6dio de l(j ou »Cj<L tle IS:;;; por !ilJra 
esterlina. e considerar que taes autorizações 
11ão -parecem susceptíveis da virtude mi
raculo:;a do retlu?.ir o de.'icil, sinão que evi
dentemente hão de S(,l' sommadas ao mesmo 
deficit. i: 1.685 .82;> com mais ~ 39.180 
de~se mo·:mo item andam em conta redonda 
por m'"i~ de :25.000:0!)08, qne, com 40.000:000$ 
do <leficit ann uncii tdu. dão 65.000:000$ para o 
deficit prontvel, nos termos da previsão do 
ma1s rtutorizado dos Deputados desta Ca
mara para em tal assnmpto faze1· pr-o
phecia- o Ulustre relator da Receih. Digo, 
do mais autorizado elos membros desta Cn
mara, porque estlt evidentemente victoriosa 
a llOV<I cloutrina p:trlamentar, segundo a 
qual só se pódem m<Lniíestar completamente 
bem infcrmados ~tcerca das cousas ptlblicas 
aquelles membc·os de>ta Casa que privam 
com os rnembros do Poder Executivo, ou, 
por força das funcções que desempenham no 
seio da> commissues permanenbs, ou por 
qualquer outro motivo de orJ.em publica 
quo os conduzem a merecer um certo nu
mero de informações quo S!oguramente não 
teriam aquellos t1ue vivem a divergir de 
acio -; em grande numero praticados :pelo 
me;;mo Poder Executivo. 

~Ias não fica nisto. A série de despezas 
<tutorizndas para este mesmo Ministerio des
dobra-se em outros itens , e foi tendo-as pre
sentes em meu espírito que fui conduzido 
á. trihmm para solicitai' do digno relator 
do projecto em de bate. cuja auseneia só as
::;ignaio para depior-ar , pela falta que me 
fazem suas informações verbaes no sentido 
de elucidar o lacmúsmo do parecer oscripto. 

Foi bastante impl'essionado por essas ci
fras que eu Quiz sa,ber de um membro desta 
Casa tão autorizado, presidente e relator de 
uma de suas mais importantes cornmissões, 
até onde são ponderosas as razões que acon-

selham a votarmos augmento de despeza e · 
tambem as necessarias verbas, quando outros 
augmentos de despezas vamos votar no corpo 
do orçamento da Marinha já proposto em 
projecto distribuído á Camara pela respe
ctiva Commissão. 

Este projecto de orçamento autor·iza o Go~ 
verno a, com o deficit, apezar delie, além do 
dispendio de f. 1.685.820 para construcção 
do primeiro grupo de nâos de guerra, de 
39.1 80 libras para despe;m com a fiscalização 
na constrncção dessas unidades navaes, a u
toriza-o a despender no futur·o exet cicio até 
'\:: 75 . oou com a con.;;trucção do novo Arsenal 
de :Marinlla . Portanto, mais de,pezas em 
ouro, que siío sempre despezas excessiva
mente caras em face da depreciação da nossa 
moeda. 

E sao despe:.-:as que se rep ·oduzem em 
nuV<1.S despeza '· e r1ue são <Lnnu nciadns u au
iol'izadas íw mesmo momento em que o re
lntor da Rocei ta nos adverte da e:d stencia 
p1•ovavel, quasi certa, de um cle(icit extraor~ 
dinario computado por S. Ex., em 40 mil 
contos. 

Mas não pára ahi o total <las despezas 
novu.s aconselh<tdas . Pareceque, si a <lespeza 
unica fosse a que resulta de elo,var-se o effe
ctivo desse batalhão de 500 a 600 praças,po
der-se-hia votar essa despe;:a, uma vez que o 
Execut~vo , responsavel pela manutenção da 
ordem e pela disciplina daquelht impor- . 
t.ante corporação, assegu •·a que carece clostn. 
elevação . 

E' no genero uma dessas despezas que, e1~1 
regra o Legislativo não regatei_a f!-O Exec!-1~ 
tivo e que os proprios oppocw1llstas nao 
lhe regateiam tão pouco, pois q,Ie a tanto . 
não vq.c a opposiçã.o-.. que se insp1ra ~o 
sentimento do hem publico e no deseJo 
de vêr bem apparelhados os orgãos inc~m
bidos qe manter a mesma o~dern P?-bl!Ca. 
Mas acontece que, como v1nha d1zendo, 
ella co~ncido com a autorizaç,ão de m.J.tras 
despeza,s , das quaes se diz qu,e são muito 
nece>sa:rias, que são imprescindíveis , ur
gentes, absolutamente inadiaveis; E, então; 
vejo eu mais, tendo presente mentalmente 
o parecer da Commissão de Orçamento, que 
ahi se aconselha, se autoriza o Governo a 
despen4or a importancia de 700 contos, pa
pel, para comprar o edifício do Club Naval. 
afim de installar ne,se editlcio repartiçõó? 
publicas daquelle Ministerio, que, penso · eu, 
não se vão crear e, conseguintemeate, fu.n
ccionam já em outros edificios, e poderiam 
talvez continuar a funccionar nelles, até 
que sahissomos da situação apertada em quo 
nos colloca o annttncio de um deficít de 40 
mil contos. 

De modo que, recapitulando, Sr. Pre
sidente , o art. 2° ~e decompõe nos i tens que· 
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annuncw1, cada <lttal encerrando novos com
promissos para o exercício futuro, o tal ex
ercício para o qual se annuncia a existencia 
de um de(icit de 40 mil contos. 

Não faz mal que essa insistencia em re
lembrar o deficit tome o caracter de um pe
sadello que, já agora, habit<t o cerebro do 
opposiciunista. 

Neste tlecm'sl financeiro <[e 1906 cst<i. au
torizmlo um dispendio de um milhão seis
cenüts c oitenta e cinco mil oitocentas c 
vinte libras esterlinas e mais trinta e nove 
mil cento e oitenta par<t o possoal de fisca
lizaçã.o . 

Eu peusava que este pessoal seria o mesmo 
que existe no qnadro de oJiiciacs il<1 armada, 
apemts com <1 differença que hct entre a per
cepção dos vencimentos em ouro na r;uropa 
e a percepção dos vencimentos em papel no 
paiz. Mu.s, nito ; dú-se umct vm· IJ~" de :-39.680 
libras esterli-nas, digamos, perto de 500:000$ 
até-perdõe-me V. Ex., Sr. Prl!sitlente, a 
comparação pareçe um ct>edito para a com
missão de limites, no Ministerio do Exterior, 
que todosteem como minimosempre500:000$, 
notando-se em favor deste, e ahi trata-;>e a.e 
um pessoal extraordinario, não ü um ser
viço normal, commum, tornand0-se precis;, 
muitlt-; vezes contractar especialistas em 
materia de geodesia. e de astronomia para 
acceittrem a iucumhencia delicada de r ccti
fic:tr 11 carta Jo paiz neste ou naquelle ponto 
limitrophc; ma~ aqui, não; são os proprio·: 
officiaes da armada que se te0m de transpor
tar ao ponto em que se faz a coustrucção e 
ahi zelarem pela fiel execução do contracto. 

Pois, senhores, está autorizadtt a despeza 
de 30.680 libras tambem no mesmo exer
cicio. Depois : «Firmar contractos pcU'a a 
construcção de novos arseuaes de marinha, 
cujo en;;to ser:l pago em prestações annuaes 
não excedente> de 75.000 libras, compre
hendendo o exercício financeiro de I 906 si as 
obras forem iniciadas». 

A Cam!U'a fica aqui informada sómente 
do quanto vae gastar por exercício, e de que 
no primeiro poderá gastar 75 .. 000 libras. 

Diz textualmente este íte;n : cujo custo 
será pago em prestações annuacs não exce· 
dentes de 75.000 libras. 

Quantas prestações 'I 
Dez 'I São 750.000 libras. 
Cem? São 7.500.000 libras, o que não é 

brincadeira. 
Firm<Lr contracto para este fim corre

spondc autorizar o Executivo a prender desde 
logo o Thesouro Federal pela responsabi
lidade do totctl da dcspeza que não se sabe 
qual é . 

.E mais terceiro : «despender n.M a quantin. 
do 700:000$ para a compra do edificio per
tencente á associação do Club Naval para, 

nelle installar os seguintes ra,mos do serviço 
publico e enumera- Conselho Naval, Dire
ctoria tle Marinha, Carta Marítima, Biblio
theca, Museu Naval, transferindo essn.s re
partições do predio da rua Conselheiro Sa• 
raiva, o qual passará para o Ministerio da 
Fazenda, afim de ser vendido a quem mais 
der. » 

TaJvez aqui esteja de alguma sorte insi
nuado que a venda deste predio recompõe 
os 700:000$. Eu me atrevo a duvidar ; vejo 
<pie o Estado em geral compra c:n·o e vende 
a resto de ba,rato. Basta ver como se liqui
dou o famoso activo do Banco da Re:publiea. 

Quinto: adquirir por 200:000$ a ilha do 
Carvalho tle propriedatle úo Estudo do Rio 
de Janeiro, comprehendido.l os edificios e 
mais bemfeitorias,p<1l'f1 ser destinada <tacam
P<tr a marinhagem. Não contesto, senhores, 
absolutamente, a necessitlade de algumas 
destas despezas. Não estou entrando, por 
emquanto, no merito implícito de semelh<tn
te proposta . Trouxe, apenas, a debate este 
assumpto; para f<Lzer ver qual a l'azão por 
que me inclino a acceitar como preferível a 
e mentia do Senado e para não descobrir, no 
aconismo da honrada Commissão de :Yiari
nha e Guerra, as mzões que ju:;tificam este 
ultimo augmento de despeza. 

São razões que eu desejo conhecer e saber. 
Desejaritt saber, quizera ouvil-as expostas 
pelo illustre relator do projecto, mas infe
lismente, Sr. Pr·esidente, verifico mais uma 
ve :.~ . de um moela um pouco diverso do que 
verifiquei hontcnn, que tenho de ficar na 
mesma situaç;ão mental em que e~tava ao 
iniciar as minhas considerações, porq uo não 
se acha <msente o llonrn.do relator do projecto 
em discussão. 

l~stá. me parecendo que não sei mais o 
valor dos vocabu!os, sua significação com
muro - discussão do parece1· nume1·o tat da 
Commissa:o de Orçamento, t em um relator. Isto 
supponho, creio eu, si não estou enganado, .si 
não é algunm phantasüt(le opposicionista, que 
ha alguem qLL' diverge deste parecer. e al
guem que o su~tenta; algucm que o defende 
e alguem que o combate. 

O SR . . MoREIRA DA SrL v A - E <L Com mis
são está todu. ausente. 

0 SR . BARBOSA LIMA- E' mui to de espe
mr que, ás vezes, objecções que a discussão 
suscita, possam ser respondidas por tal 
fórma, de um modo tão categorico que. 
aquelle que as expendeu de Loa fé, deant~ 
dessa resposta, se resolvtt a votar de outra 
maneira. 

Mas, quantlo. não ha rc.sposta n.lguma, pa
rece, Sr. Presidente, que o que se quer con
sagrar, já. agora com este habito que vao 
ficando inveterado em nossos costtunes par-
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lamentares, é a doutrina que eu vejo real
mcn~c victoriosa, segando a qual não se 
iliscnto com opposicionistas, não se responde 
aos importuno~ . Na hora d::t vot<~ção, p3.ra 
Bnca.minhar a votação, rcwmc-se em dez ou 
doze palavras aquillo qne na discussão se 
devia ter l}rodnzido . 

A horà rh votação nfto <~ para discutir, c 
V. Ex. tem tantas Yczcs relombrado, com 
tanto a.ccerto, esta. nvrma. regimental, tem 
i;antos vews. com a dclicndcs<J. que é tão 
~ na, ehaHutdo i ot'dc i:a <iqucllcs qac que
rem discutir a~sampto~ na. hora da. votação. 

Parece que ninguem ignora bto- que não 
<\ na. hora das v;;ta.ç:õcs que se esclarecem 
os as::mmpto~ . hem como, que os assumptos 
não estão aqui nessa occa~ião para. serem 
esclarecidos, mas p ~u·tt serem vobdos. 

Esse systema de querer eliminar os as
sumptos vae tendo <t t'órma e o fBitio de 
uma. nnnia opposicionista. Os assumptos já 
veem esclarecidos na. mensagem do Exe
cutivo; vecm j{L bastante repletos de razão, 
para poder desde logo arrancar a votação da 
maior ia do Pal'lttmcnt-J. 

A C<tmara parece qnc entende que esta é 
a. doutrin:J. victoriosa, tanto assim que, fati
crada de labutar, o que é uma prova. pa.lpavel 
da sua activid<tdc nesta legislatura admira
vel, j[t às 2 ou :3 horas deserb deste reciato, 
talvez se dirigindo os ~eu;; i !lustres membros 
ás bibliothccas afim de se entregarem a no
vas cogitaçues, qne muito culminam no es
pírito dos lJr ,tzilciros, que são pw.> un. Patrü 
c que in terc~:;<tlll a. gtandcz<t d<t Republica. 

Hn., porém, Sr. Pl'O .,idente, uns qu;wt.Js 
Deputa.Jos quo p<:.recc que leem pela cartilha 
velha ou por tUlS compBndios lletBrodoxos. 
rb }Jl',ttica p<tl'lttJncnür que anda:u ensi
nando umas üntas i1ercsn1.::; , a menor déLS 
qua~s n:Io (l de cBrto aque lla. de que p1·ojecto 
em cliscus.são é pam ;;cr discutido, e discutido 
;;uppõe alguem qn:) combate c alguem que 
resp::mde, e algucm que re,;pondc suppõe a 
presBnça sempre sympathica e agmdavel do 
relator elo mesmo projecto. 

0 ::iR. :VlOREIR.A DA SIT.VA- Qnando não da. 
. Commissão toua. 

0 Sr. . BARBOSA LDIA-A Commissã.o mui
tas vezes concentr<t as int0rma.ções que hou
vera. de d;tr na;; mãos :lo seu relator, desde 
que suhscr.we sem rc.~tricções o seu parecer . 
~;· uma t endcncia. polít icn. para a. concentra
ção successiva., }}ara a. cond•Jmnçã.o crescente. 
As assembléas, 1·edu:dndo-se cada vez mais 
;i,s suas commbsões, :~s commissõcs reduzin
do-se aos rehtores c os reht:Jr,!S briihan<lo 
pela auscncia. . 

V. Ex. não levará a ma. I estas constdera
~,iJes de alguem que tenha vontade de ~>er 
in(ormado. Não sou-com grande peza.r o 

digo-official da armada; conheço tão pouco 
esses assumptos que precisaria do eminente 
relator que, no caso, é tambem um di~tin
ctissimo almirante, t tmtv mais quanb, re
conduzindo-me <to ponto da partida, um outro 
official d3 marinha, não menos distincto , no 
Senado, conseguiu convencer aquella Cas:.~ 
do Congresso N<tciona.l de que a mzão não 
estava CiJlll o Governo, de que a r azão es
tava no statn qtw; bast;1n1 500 praçn.s, como 
existem a.ctualmcntc, ou me!hor-uib ha. 
conveniencb, não ha opport nnidado ou ur
gencia, on não é imprescindível dotar-se esse 
corpo com mais 107 praças. 

Não sei si a mzão que prevaleceu na 
outra Casa do Congr esso sBría economic<t, ou 
si seria uma questão que se poderia cMmar 
de preliminar e que, no conceito d!'J emi
nente relator do p:~recer do Senado, deveria 
ser r esolvida por um projecto de lei que 
remodelasse a organizaçãCJ destB corpo de 
infa ntes da marinha . 

Tudo i~to é o que cu saberia, é o que cu 
aprenderia na r esposta com que me honr;J.ria, 
natul'almente, o digno relator . 

Sr. Presidente, não levo a minha ma licia 
<~té ao ponto de pedir a V. Ex . proro"·ação 
da horn. para dar tempo a que o J'Chtor 
viesse a este recinto responder ao oh:;curo 
orador qae diverge do pn.recer em disc tmsão. 
No caso, não seria o processo dB que ~e usou 
hontem pn.~·a causar, talvez. o Ol'<Ldor flUO, 
e rn materi;1 diversa, qual foi a reot•ga.niza
ção do B<tJ.1co da Republic<t, divergiu do p<t
recer em debate ; seria antes mn<t eor·tm~ia 
pouco usada, é verdaih, mas que SJmpre se 
poderia ::td.optar nest<t hora como meio de 
responder á.quclla com que fomo:; distin
guido hont13m, proporcionan1.lo á. Commissão, 
Que talvez e·;teja na bibliothcca ou em 
outro tnb~tlho sm·io e urgente , muit fl at<t
refada com as cogitações que q asstlmpto 
desperta, qu QUC t<Ll vez. estcj a rmpli da p<wa 
exame dos multo,; proJectos que ha t anto 
tempo dormem na 1·espBctiv<t pasta, propor
cionando-se-llie, dizi<t cu, o ensejo d : vir aio 
recinttJ mo~trar que a; razões em\ que se 
bJseou __ são eifecti'vamentc evidentes. que . 
ella nao tE)m culpa de qnc o orador vi v a em ·. 
um tal grá.o de myopin. intellectual, em tal 
penumbra, que não cnxerguB o que é vi• 
~vcl . · · 

Seria cs~(l um triumpho, para os honrados 
membros da Commissão, ;-;ouretudo para se tt \ 
digno rBlator, uma victoria admiravcl, 
porque viria mostrar ao publico qual a fra:..: 
queza aos que divergem das propostas do 
Governo. E' gente que nega, que é capaz de 
negar a luz meridiana; razões evidentes, 
axiomatica~ como esta que osiá aqni, e en
tretanto n11o as enxergam, e vivem a mar
tellar, a insistir, a pedir esclarecimentos ! 
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Não converterei em realidade a ameaça 
que poderia parecer que pairava nas minhas 
p11lavras, á tranquillidade e ao socego dos 
presentes, requerendo uma prorogação de 
:tioru., tal qual me ensinou que em casos 
destes se póde títzer, o talentoso c laborioso 
Zeadel' da maioria, que a Coltigaçao tem nesta 
Cn,<;a,, 

O SR . MoREIRA DA SILVA - Da Colligaçao? 

. 0 SR. BARBOSA LDIA- A ma,ioria aqui na 
Cas<J. não é CoUigaçao ? 

O teadm· nã.o e du. maiorüt 1 
A maioria CoUigaçâo não coincide com a 

maiorüt dt•, qual o leade1· é leade;·? 
Não ~e i. . . Esses mysterios do leaclm· ·ship 

foram t11mhem cous11 em que nunca pude 
entr ar. 

O S1 ~ . Bn.i CIO FJLno - O espanto de V.Ex. 
() por ignorar qnc lm v;trias Colligações ; esta 
é <t Colligaçiio da Carnara pam escolher seu 
l eade;· . 

O SH. BAHBO:-<A LmA - Sr . Presidente, 
chego depoi ; de grande cslbrço, extr aviado 
como andei no meio dessas considerações 
concernentes a assumpto alheio a meus es
tudos, em que n'fi.o faço par·te de Comnli.,são 
alguma, chego, <tpós grande trabalho mental, 
a pensar que estou começando a descobrir 
uma razão -par<t deixar do lado o pedido de 
prorogação de hom c aguardar, amanhã, as 
oxplica~.ões do honrndo r elator da C:>mmis
são de Marinha e Guerra, porque, si me não 
engano, os procedentes autorizam a Mesa a, 
no adeautado da hora, deixar quo a discussão 
continuo na proxima sessãó. 

Si V. Ex., Sr. Presidente, acha que a hora 
está ainda sufficientemente adcant.ada, eu 
disct•etearoi mais um pouco em torno elo 
l11UJHlo de reflexões que me desperta o es
p Jctaculo suggestivo de tantas cadeiras 
Yasias, atCl que a hora proporcione a V. Ex. 
uma situação dilferente da11Uella em quo se 
encontrou hontom, mas situação tal em que 
não corra risco, V. Ex ., sempre tão zeloso 
pelas nossas prerogativas e tão operoso 
tJU(I.nto o que mais o for (apoiados geraes), de 

· ver um hl ou qual movimento, por assim 
dtzer do decuriã.o, adver tindo, quinze mi
nutos antes da hora, que quinze minutos 
ainua () muito tempo para trabalhar que 
não é ainda hora bastante adeantada pdra se 
fali ar em dar a ordem do dia dos trabalho.> 
dajornada seguinte. 

Eu não gostaria absolutamente, teria ver
dat1eiro pezar de crettr para a Mesa situação 
susceptível de soffrer aqueUa critica que 
soffreu a situação de hontem e que está 
muito clara no requerimento com que o 
lcetder, na ultima sessão, a esta hol'a, lem
brou á Mesa. quo a hor<~ não estava tão adean-

tada, que . a Camara não estava assim ti'io 
cansa<ht de votltl' e que o cat:o er<t para pro
rogação de hora em antes de ~o ter lev?-n
tado o oratlor, que houvera mterromptclo 
as suas wn:~idcraçlios para se iniciar a. vo-
tação . . 

Emtim, Sr . Pre.>idente, para accentuar : 
o que não dese.jo, por fórma alguma, é , 
sendo um·dos que toem o prazer d!'J se ~c~ar 
nesta hora ne~te recinto, sob a d1recç.ao m
telligente e p<ttr·iot ica de V. gx., crear de 
novo pam V. Ex . situação co~no ?' refe
rida, i:sto é, clal' log<tr a que V . Ex. a.n
nunciant1o a ordem do dia, fosse surpre
hendido com um rcq uei'imento do proro
gação cli:t hora para se continuar o discurso 
dentro da hora que não se tinha occupa<lo ; 
n ni~to vae <t CI·itica, e do appondico de 11om 
com que se articulava aq uella primeira 
p11rte do tcml)O que V. J·:x . dcs~onhe:.:~a ou 
pa.ra a qual olh<wa com olho:> tal!_ bemgnos 
c ao mesmo tempo de guarda t11o zeloso, 
como ê, incontestavelmente (cqJOiados) das 
fórmulas J·egiment<tes c das praxes que estas 
fórm ula ·:; admittem. 

Sento-mo, Sr. Presidente, certo de quo Ja 
ho,je não pos>o ter <t fe lieidade de ~uvir .O 
digno relator do pt•ojecto, cuja auscncm mats 
uma vez as~ignalo , como ass1gualo . a do 
leadel', como a~signalo, para que . cunsto ~~os 
Annc1es- e não ha nisto animo nenhnm de m
juriar- a a.usencia da totalidade dos mem
bros cb Commissão de Or~amonto, da Com
missão lle Mar-inha c Guerra, e, sobr etudo, e 
acima de tndo, <1 do relator do projccto c~l! 
debate, natnr Mm uite muito acostum<\dO .P'· 
áquillo quo vao sendo <t r egr a. , cad<l vez 111'!:_18 
universal e invaria.vel, de que proj ectos nao 
se discutem mais e, portanto, não 11a. neces
sid!tde da presença dus relntores. Tenho con
cluído. (Jlt!ito beíí1; muito bem . ) 

O Sr. Presidente- Si não hit mai::: 
quem peç·a a pal<tYl'<t, dou por encerrada a 
disc ussão. 

O Sn.. Bmcro FILHo-Peço a pal<wra.. 

O !!";r . Presidente- A discussão 
fica adiada. pelrt hora . Estando adeauta.da. 
a hora. des igno p am <tmanhã., a seguinte 
ordem do dia: 

Primeir a parte, até 3 horas, ou antes: 
Continuacão da dbcussão unic:t da emenda 

do Senado áo projecto n. 2:'i A, de;;to anno, 
fixando a força na val1111ra o excrcicio da l!JOG; 

Discussi'i.o unica da emenda do Senailo <W 
proj ecto . n. 82 B, deste anno, que fl:u a~ 
forças de terra para o oxm•cicio de !90() ; 

Discussão unica da emenda do Senado <1.0 
projecto n. 20 B, deste anuo, que divide o 
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territorio da Republica em districtos clei
toraes; 

3" ~iscussão do ]Jl'cjecto n. 241, de 1905, 
autorizando o Presidente da Republica a 
abrir ao :.\Iinisterio da Guerra o credito de 
21_7:946$600, supplementar ao art. 9°, § 15, da 
lm n. I.:~w, de :n de dezembro de 1904 ; 

3a dL:cussão do projecto n. 242, de 1905, 
aut~rizando .o P~'e5idente da Republica a 
alJrll' '~'' i\'Inusterw da Guerra o credito de 
620:028,sl50, supplementctr ao art. 9°, § 9o_ 
Soldos e gratiJicaçõcs-da lei n. 1.316, de 31 
de dezembro de 190c1; 

2n discns~?lo do proj ccto n. 201, de 1905, 
aut?rizcmdo. o Presidente ela Republica a 
aorn' ao :.~misterio da Industria, Viação e 
Obras P1!b!1Cas o credito de '10:000$, supple
mentar a sub-consignação - Transporte de 
1mm1grantes estrangeiros ou nacionaes por 
mar e term-d<t verba f:i" do ttrt. 13 da 1ri 
n. 1.316, de 31 de dezembro de 1904; 

2• discussão do proiecto n. 243 de 1905 
aut~n'izando . o ~residente da Re'publica ~ 
abrn' ao :.VInusterw da Fazenda o credito de 
59:1 90$415, ouro, supplementar ao n. 31 do 
art. lD da lei n. 1. 3lti, de 31 de dezembro 
de 1904 ; 

2a ~iscussão do p~·Qjecto n. 251, de 1905, 
aut~r1zando . o ~res1dente da Repuhlica a 
abnr ao ~ilmsterw d<t Fazenda o credito ex
traordinario de 52:664$0ô4,ouro,e712:572$100, 
papel, para atiendcr ao pagamento das di
vidas de exercícios Jlndos ; 

2• discu8são do projccto n. 209 A, de 1905, 
man.tendo o direito á promoção de guardas
marmhit alumnos aos asnirantes do 3o anuo 
matriculados durante a- vigencia de actuai 
regulamento da Escola Naval, de conformi
dade com o disposto no art. 80 do decreto 
n. 3.052. de 2 de maio de 1900, com pa
recer e emenda da Com missão de Marinha e 
Guerra; 

D~scussão 1:nica do parecer n. 137 B, de 
190v, su br·e emendas offerecidas na 2• dis
cussão uopro,e.cto n . 137, deste anuo, <gw 
concede vltahClamentc aos officiacs e pra~·as 
de pret dos co~'pos de voluntarios da patria, 
que amua existem, e bem assim aos mem
bros dos tribunaes militctr es em campa
nha o soldo por inteiro de seus postos 
nél:quelle tempo, a contar da passagem desta 
ler, e dá. outras providencias ; com pa
recer e :·mbstitutivo da Com missão de Fi
nanças; 

Dbcus,ão unica do parecer n. 120 E, de 
1905, solJre a emenda offerecida na 3° dis
cussão do projecto n. 120, deste anno au
gmentando o~ vencimentos dos emprl)gados 
da Inspector1a de Saude do Porto de Manâos; 

Discussão unica do parecer n. 240, de 
1905, sobre emendas o11'erecidas na :3• dis
cussão do projecto n . 131 , de 1904, 
que concede a pensão mensal de 500,'1; <L vi uva 
~? e:'-Senado~· do Irnperio Dr. Gl~spar dé~ 
Silvmr<t Martms, com parecer c emenda da 
Commissão de Pe!1"Sões e Conta.s ; 

Discussão unica do parecer n. 223, de 1905, 
sobre a emenda offerecida na 3a discus.;ão 
do projecto n. ~89 D, de 1904, que concede 
a pensao mensal de 500$ á vi uva, c tllhos do 
tenente-coronel ltmocencio Fabricio de Mat
tm, e dando outras providencias ; 

D!scussão unica do projecto n. 246, de 
l!JOo, relativo ;í emenda destacad<t, ele ac
côrdo com o Regimento Inteeno, na 2" dis
cussão do projecto n. !31 , de 1904, conce
dcmdo a pensão mensal de 300$, repartida
mente, ás !Hhas solteiras e aos filhos me
nores do finado general Dr. José Cesétrio de 
Faria Alvim : 

D~scussão. nnicct do projecto n. 226, de 
190~ . autorizando o Presidente da Republica 
a conceder um anno de licença, co,tl orde
nado, a ,\rthur Mendes Nogueira, telegra
p1usta de 4" classe dct Repartição Geral dos 
Telegraphos, para tratar de sua saud.e onde 
lhe convier; 

D!scuss~o nnica do projecto n. l!J7 A, de 
190o, autonzando o Govemo a dar ao Dr. Al
berto de Paula Rodrigues o premio de viagem 
a que tem direito, sendo concedida a quantra 
de 4:200~, papel, para a sua manutenção ; 

Discussã.o unica do p t'ojecto n. 135, de 1905, 
rtutorizando o Pre,idente da Republica <t 
conceder ao tenente-coronel Augu.sto X<tvier 
Carneiro da Cunha , coJlector dt~~ rendas 
fedenccs d.o m unicipio do Olind<t, Estado de 
Pern:.nnbuco, um a tmo do licença, com orde
nado, para tratar de sua saude onde lhe 
convier; I ; 

Discussão nuica do projecto 11. 252, de 
1905, antOI'izando o Presiuente da '-RepubUpa 
a conceder urn anno de licença, ~om orde
nado, ao engenheiro civil bacharel' Claudi0 
Livio dos Reis, chef"e de secção do prolonga.:. ... 
mentu (h Estrada de Forro de Baturité, para , 
trat<~r de snc\ saude onde lhe convier; · 

Discussão unica do projecto n. 257, . de 
1905, autorizando o Presidente da Republica 
a conceder a Godofredo <le Abreu e Lima, 1 o\ 
oflicial ela Administração dos Correios de 
Pernambuco, licença por seis mezes, com or
denado, p(:Lra tratamento de sua saude ; 

3n discussão do projecto u. 2l:i, de 1905 
redacção para 3a discussão do substitutivo d~ 
Commissão de Finanças, creando na secreta
ria do Supremo Tribunal Federal mais um 
lagar de official e outro de amanuense, com 
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os vencimentos da lei, e dantl.o outras provi
dencias; 

3" discussão elo projecto n. 144 B, de 1905 
(do Senado), autorizando o Governo n, mandar 
computar na aposentadoria de João Estanis
láo Pet'eira de Andrade, ex-pagador da Es
trada de Ferro Central do Brazil, o ordenado 
e a gratificação que percebia no exercício elo 
referido cargo ; 

P discussão do projecto n. 30 A, do l 905, 
equipar<tndo os conferentes de 1"'e 2a classes 
das capatazias da A1fancleg<t do Rio de Ja
neiro aos de la e 2a classes da J•;strada de 
Ferro Central do Brazil, com parecer e sub
stitutivo da Commissão de Finanças; 

P discussão do projecto n. 166 A, de 1905, 
mandando pagar, pelos cofres da União, a 
gratificação uevida aos profissionaes incum
biuO:J da liscalização do serviço de assisten
cia a alienados nos estabelecimentos publicas 
dos Estados, com parecer e emenda da Com
missão de Finanças ; 

P discussão do projecto n. 55 A, de 1905, 
. consedendo a DD. Eulalia de Saldanha da 
Gama o Maria Joaquina de Saldanha da 
G<tma, viuv<t e filha solteira do Dr. José de 
Saldanha da Gama, emquanto vivas fot·em, 
a pensão mensal de 150$ a cada uma ; 

la discussão do proj ecto n. 238 A, de I 905, 
mat~dando ::tbonar aos empregados d<t Admi
nistração dos Correios de Minas Geraes, a 
titulo de aj uda de custo, uma quantia cor
respondente <tos respectivos vencimentos 
em quatro mezes, afim de mudarem-se de 
Ouro Preto para Bello Horizonte, com pare
cer e emenda da Commissão de Finanças; 

1" discussão do projecto n, 57 A, de 1905. 
dando nova> attribuições ao Conselho Su
premo da Côrte de Appellação, c outras pro
videncias, com p:ueceres das Commissões de 
Constituição e .Justiça e de Finanças ; 

2• discussão do projecto n. :-332. de 1904, 
revertendo em favor do D. Mar~a Augusta 
Henriques de Souza, emquanto solteira, a 
pensão mensal de 8:-l$, que percebia sua fi
nada mãe D. Cttstodia Carolina Augusta 
de Souza, vi uva elo Dr. Braz Florentino Hen
riques de Souza, lente cathedratico da Fa
culdade de Direito do Recife, com pareceres 

das Commissões de Pensões e Contas c de 
Fttzenda e Indnstria ; 

2"' discnssã,o do projccto n. 247, íle 1905, 
autorizando o Governo <.L dar '"o bacharel 
Manoel Tav<l.res Ca.valcanti o premio de via
gem a que tem direito ; 

2a discussão do projecto n. ~16, de 1905, 
fazendo r everter em favor de D. Raym unda 
Maria das Dores ilocha, viuva do tenente
coronel honora.rio do exercito Hercula.no 
Martins da Rocha, e pensão mensal de S4$ 
de que gosava em vida aquelle oificial ; 

Discussão unica do projecto n. 274, de 1905, 
autorizando o Presidente da Republimt a 
proroga.r por mais um anuo, sem vencimen
tos, a licença em cujo goso se acha o Dr. 
Samuel da Gama e Costa Mac-Dowel, lente 
da Faculdacle de Direito do l~ecifé , pam 
tratar de sua saude onde lhe convier; 

Discu~são unica. do projecto n. 253, de 
1905, autorizando o Presidente da Republica 
a conceder ao hu.charel João Evangelist<~ da 
Frota e Vasconcdlos, bibliothecario da Fa 
culdade de Direito do Recife, um anuo de 
licença com ordenado, para tmtar do sua 
saude onde lhe convier; 

2a discus:;ã.o do projecto n. W2 A, de 1905, 
(do Senado), concedendo a pensão annual de 
l :800$ a D. Theodor:1 Al V<1r es de ;\:wvedo 
Macedo Soa.res, viuvc~ do Dr. Antonio .Joa
quim de Macedo So<tt'cs , ex-_jub: do Supremo 
Tribunal Fedeml; 

3a üiscus 3ão do projecto n. l Q;.J, de 1905. 
autorizando o Governo a tlcchtr<U' sem cifeito 
o (lecreto que nnosentou o lo secret:trio de 
legação, bach;trÕl Arthur de Carvalho Ivlo
reirct, reintegmnuo-o com todas as Vétll
tagens do cargo . 

Segunclé•, p"rtc ás :-l horas, ou ante>; : 
Continuação da 2a discussão do :projecto 

n. 219, de 1905, approvanclo os estatutos do 
Rtnco do Brazil, ehtbot·ados pcl<t assembll)a 
&eral dos accioniskts do Banco da Rcpublica 
cto Brazil nas sessões de 29 de julho '" 9 de 
agosto do corrente anno, com emendas do 
Sr . Erico Coel:w e voto em separado e 
emendas do Sr. Galeão Carvalh2.!. 

Levanta- se a sessào <ls 5 horas da tarde. 
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14~0 SESSÃO EM 9 DE NOYEMBRO DE 1905 
' 

Presidencia do Sr. Paula Guimaraes 

) .. o meio-dia, procede-se {t cha.ma,dn., n. quo 
respJndem os Sr;;. Pauln. Guimttrães, Jnlio 
de :\Iello, l'ercim Lima, Alencar Guima
rãe.q, Tllonutz Accioly, "\Vanderley do Men
donç", .Joaquim Pires. Eu.u:enio Tourinho, 
:Jorge de i\Ior:tos, Luiz Domingues,Cunhn. i\la
ellé~do, Dunshee Abrctrtches, Sergio Saboya, 
Gonçalo Souto, Eloy de Sour.a, Iútlro Leite, 
.Affonso Costa, Celso de Souztt, Bricio Filho, 
Pereim de Lyra , Arthnr Orhtndo, Domingos 
Gmwn.lvcs, Epttminondas Gracindo,R:tymundo 
de Mirandtt, Felisbollo Freire, Gttrcitt Pü·es, 
S<ttyro Dias, Alves Barbosa, P:wanhos M~n
tenegro, Rodrigues Saldanha , Marcolmo 
:\loura., Bernardo Horttt, Heredia de Sá, 
Corrt;a Dut.nt, Erico CoelllO, .João Baptista, 
Galvilo Haptbt<t, Henrique Borges, Cruvello 
Cavalcanti, :VI;mricio de Abreu, Carlos Tei
xeira Bra.ndão, 13ernardo Monteiro, José Bo
nif'acio, lWwiro .Tunqueira, Astolpho Dutra, 
Carlos Peixoto Filho, David Campista, An
thoro Botelho, Cameiro de Rezende, Bueno 
do Paiva, João Luiz Alves, Leonel Filho, 
Henrique Salle:-:, Wencesláo Braz, Rodolpho 
Pa.ixão, 1Joreim dn Silva. Francisco Ro
meiro, Rebouças <le Cal'V<tllw, Fernando 
Prestes, .José Lobo, Paulino Carlos, Fran
cisco Malta, Candido Rodrigues, Lindolpho 
Serra., Carlos Cav<tlcanti, Paula Ramos, 
Soares dos Santos, Barbosa Lima, Domingos 
Mascarenhas, Diogo Fortuna, Campos Car-
tier e Homem de Carvalho . · 

A ln·e-se <t sessão . 
E' li<l:~ o sem debate approvada a acta da 

sessão antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guimarães 
(1" Sccndw·io) procede á leitura do seguinte : 

()fficio~ : 

Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 8 do 
corrente, envianrlo o projecto do Senn.do, 
concedendo o auxilio de 150:080$ ao Estado 
d<~ P<Lrahyb<t .- A' Commissão de Finanças. 

Do me::mo senhor, de igual data, envian• 
do o projecto do Senado, autorizando a con
cessão dfl seis mezes ele licença com orde
nado, ao Dr. Gabriel Luiz Ferreira, juiz da 
2 .. vara cível da Capital FederaL-A' Com
missão de Petiçõe-; e Podcre:S . 

Do mesmo .<;enhor, de igun.l d<ttn., comnm
nicando que o Senado approvou 8 nessa dattt 
enviou <t sancção a proposição desttt Camara 
autorizando a concessão de seis mezes de 
licenç.a, cem ordenado, au conferente de sa 
classe da Estrada de Ferro Central do Brar.U, 
Pedro Hacellar Costa.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igun.J data, commu
nicando que o Senado adoptou e nessa data 
enviou á. sancç,lLo, o decreto destn. C21mara 
creando mais um logar de fiel de thesou
reiro na. Alfandegu. do Rio Grande do Sul, 
com vencimentos iguaes aos dos existentes. 
- Int!)ir<~.da. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que nessa data, o Senado enviou á 
s:mcção presidencial o decreto do Congresso 
Nacional mandando applicar aos incursos 
nas disposições do ajuste de Madrid, de 14 de 
·abril de 1891, o processo e a p~nalidade do 
contrabando.- Inteirada. 

Do mesmo senhor, de ·;gual data, commu
nicandp que nessa data, o Senado envi0\1 á 
sancçãp presidencial, a resolução do Con
gresso Nncional autorizando o Governo a 
conced~r um anuo de licença a João Sebas
tião Rodri~ues Nunes, amanuense da Admi
nistração aos C(rreios do Maranhão.- In-
teiradi1. · 

Do r:qesmo senhor, de igual data, communi-· 
cando que o Senado adoptou e nessa data en- ' 
viou á. sancção presidência!, a resolução do 
Congrer;so Naciol)al autorizan.do a concessão 
de um anno de licença, com '1 ordenado, ao 
telegraphist:.t d:.t Estrada de ·Ferro Central 
do Bmzil João Lopes Brazil.-'Jnteiradtt. 

Do mesmo senhor, de igual \lata, tians
mittinqo um dos autographos da resolução 
do Congresso Nacional, já sanccioil.ado, que 
abre ao Ministerio das Relações Exteriores 
o credito de 40:000::$ supplementar i.t verba. 
6• do :n,t. 5° da lei de 31 de dezembro de 
1904.-· Inteirada. Archive-se o atitogra
pho. \ 

Do mesmo senhor, de igual data, commu~ 
nicando que o Senado adoptou c nessa data 
enviou ;:~ sancç.ão, a resolução do Congresso 
Naciontq autorizando a concessão de seis 
mezes do liconç11, c(jm ordenado o em pro
rogação, a Samuel Ribeiro, conferente do 
3• classe da Estrada de Ferro Central do 
Brazíl.- Inteirada. 
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Do Ministerio da Industria, Viação e Obras 
Publicas, de 8 do corrente, enviando a se
gltinte 

MENSAGE~I 

Srs. :Membros <lo Congresso Nacional: 
Enviando-vos a inclusa, exposição do Mi

nisterio da Industria, Viação e Obras Pll
blicas, tenho a honra de submetter o assum
pto á vossa elevada consideração, pedindo
vo.> seja concedido ao respectivo ministerio 
um credito de 14:177$070, sendo 11:438$540 
para o pagamento dos vencimentos que 
ea,bem ao desenhista. aposentado do prolon
gamento d<L Estracla de Ferro da Bahia ao 
S. Francisco, Augusto Guilherme Wcyll, no 
período de 19 de fevereiro de 1895 a 25 de 
setembro de 1904, ü. razão de 1:191$ annuaes, 
e 2:738$530, tambem par<t o;;; vencimentos 
do amanuense aposentado do Correio de 
Goyaz José Theotonio Dias, no periotlo de 
19 de março de 1898 a 22 de julho do 1904, 
<i razão de 43l$GG6 ao anno. 

Rio de ,Janeiro, 7 de novembro de 1905.
Francisco de Paula Rod1·igues Alves. - A' 
Commissão de Finanças. 

REQUERniBNTO 

Do major honorario do exercito Turiano 
Soares Louzada, conferente de 3• classe da 
E:>trada de Ferro Central do Brazil, aposen
tado, pedindo contagem de tempo que ai
lega.- A' Commissão de Finanças . 

E' lido e vu.i a imprimir, para entrar na 
ordem dos trabalhos, o seguinte 

PROJECTO 

N. 233 B - 1905 

Redacçiio pw·a 3• d~scttssiio do su/.Jstitutí·vo ao 
p1·ojecto n. 233. deste anno, qt1e autm··iza o 
P1·esidente da Republica a abri?· ao 111inis
te?·io da Mm·inha um credito de 100:000$, 
supplemento.r á ve1·Tw 23• do art. Ô0 da lei 
n. 1 .316, de 31 de dezembro de 1904 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a <tbrir ao Ministerio da Marinha 
um credito de 100: 000$, supplementar á. 
verba 23" do art. 6° da lei n. 1.316, de 31 
de dezembro de Hl0-1 ; revogadas as dispo
sições em contrario. 

Sala das Com missões, 8 de novembro de 
1905.-Francisco Veiga, presidente.- Erico 
Coelho.-Pau.la Ramos.- Victm·ino .3Iontei?·o. 
-David Campista.-UrbanG Santos.-Galelío 
Carvalhal. 

Vol. VII 

O Sr. Presidente - A Mesa 1leixou 
de dar para <t ordem do düt de hoje o pro-· 
jecto n. ~33 A, para o qual pediu dispensa 
de interstício o Sr. Heredia de SiL, porqne 
aquelle projecto depende de redacção. Tendo 
sido approvado o sub;;titutivo da Com missão, 
deve ser este substitutivo redigido c publi
cado pará entrar na ordem do düL. Por equi
voco da Mesa, de que se penitencía publica
mente, foi acceito o requerimento do 
Sr. Hermlia, quando não devia acceit<Ll-o. 

O Sr. Affonso Costa-Sr. Presi
dente venho submetter á considera,ção da 
Camara um projecto relativo ao · modo de 
processar o montepio e o recebimento de 
pensões dos funccionarios publicas, civis ou 
militares, nos Estados. 

O projecto está justificado em varios con
siderandos, dispensando-me, por isso, de 
mais razões que poderia produzir para fun
dament<tl-o. 

Fica. sobre a, mesa, até ulterioe deliberação, 
o seguinte 

PRO.JECTO 

Considerando que a habilitação para a 
percepção do montepio civil on militar, 
quando feita nos Estados, onde fallece o con
tribuinte, em vez de abreviar a expedição 
dos respectivos títulos aos herdeiros, re
tarda extraordinariamente <L SOlução do 
processo; 

Considerando que o intuito da lei, dando 
ás Delegacias no::. Estados, attribuição para 
preparar os processos dessas habilitações, 
não foi outro sinão o de facilitar ás viuvas 
e herdeiros dos contr·ibuintes o goso de Sll<l.s 
pensões; 

Considerando que a pratica tem demon
strado que, sendo essas habilitações dire
ctamente iúitas no Thesouro, os interessados 
entmm na posse de suas pensões em prazo 
relu.tiva,mente breve, iniciando-se, logo de
pois da inclusão ele seus nomes nas respe
ctivas folhas, o processo para o pagamento 
das pensões atrar.ada~ ou em exercícios tln
dos, que não se dá nas Delegacias, onde 
semelhantes pagamentos só se effoctuam 
depois de concedidos pelo Thesouro os cre
ditas necessarios, quando solicitado; por 
aquellas repartições ; · 

Considerando que <L fur1cção das Delegacias 
nos referidos processos não passa de uma 
::;imples formalidade pois são todos, por 
força de lei, novamente revistos e mmmi
nados pelo Thecouro Federal e Tribunal de 
Conttts, que os julga· definitivamente, não 
raro devolvendo-os, uma o mais vezes, ü.s 
Delegacias p:~ra satisfação de exigencias,por
ventum in~ignificantes, acarretando seme-

2S 
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lhante pratica uma a-rande demora, só I Agora., porém, vejo que, fora daqui, um 
preJudici<d a.os l~erdeir?s, der,nora ,tanto jo~'mtl dest.a Capital dignou-se de, .\<í. a~ ter
mmor quanto ma1s longmquo for o hstado mmar o debatB sobre <~ reorgamzaçao do 
onde f,tllecer o contribuinte ; Banco dct Republimt, publiccn> um antigo dis-

Considerando que não lt<t na lei que re- curso meu, proferido em 1900, sob a sugges
gula essas habilitações, nenhuma disposição tiva e maliciosa epigraphe de- H ontem e 
que; directct ou indirectamente, garanta aos Hoje. 
herdeiros do contribuinte, residentes nos Es- O meu discurso, uma vez publica.do, pólle 
tados, o direito de se habilitarem perante o ter e3ta outra epigraphe: Hoje como Hontem. 
Thesonro, por si ou seus procuradores, fi
cando tal faculdade ao criterio das autori
dades administrativa:;, admittindo-a mas e 
outras negando-a ; 

Considerando que nenhum inconveniente 
ha em serem feitas ess<1s habilita,ções pe
rante o Thesouro Federal, uma vez satisfei
tas as cxigencias da lei que rege o caso, e 
assim convenha ás partes ; 

O Congresso if<tcional decreb: 
Art. 1. 0 E' facultado eis viuvas e herdei

ros elos officiaes do exercito c da armada c 
dos empregauos civis da União, que residi
rem nos Estados, habilit<J.rem-se directa
mente no Thesouro Federal pam a pt:rcc
pção de suas pensões, por si ou por seus pro
curadores. 

Art. 2. 0 A attribuiçào conferida ás Dele
gacias Fisc<tes, pelo art. 2°, n. 4, do decreto 
n. G.;JDO, de lO ele dezembro de lD04, só será 
exercida nos processos de lutbilitação que 
forem iniciados nos Estados. 

Art. 3. o O pag::unento dJ. pensão civil 
ou militar, assim como d<ts dividJs de exr"r
cicios findes, reconhecidas selos differentcs 
miuisterios, qualquer que sejét a sua natu
reza ou proeedencia, realizar-se-ha no The
souro Ferleral sempre q Lle assim o requere
rem o;; credores, por si ou seus procura
dores. 

Art. 4. 0 H.evogam-sc as disposições em 
contrario. 

Salct das sessões, D de novembro de 1904. 
- Affonso Costa. 

O l§r. BarbOl'Sa Lhnt~ (') - Sr. 
Presiuente, naturalmente pela imignifi
canci'l intrimeca com que fundamentei o 
requerimento de todos conhecido ácercrt elos 
negocias do Banco da Re}mblica, é que não 
mereci nesse ponto re~posta que mais de 
perto acompanha,;se aquelles conceitos e 
combatesse o meu requerimento. 

Não mo cabe entrar na analyse dcs mo
tivos íntimos, ou outros, que determinaram 
esse silencio, o qual eu, muito natural

,mente, considero como resultado do pouco 
ou nenhum alcance das minhas observações. 

(•) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

Imaginn V. Ex., Sr. Presidente, que eu, 
hoje, divirja profundamente ela política, ela 
administração, da orientação geral elo actual 
Presidente da Repuhlica, e que, pa.~sa.dos 
tres ou qtutro mezes, me soja dado fazer 
um discurso elogiando a attitude d.o chefe 
do Estctclo. 

Apresentadas as cousas por cst:t fórma, 
ellas se prestam <t um- Hontem c Hoje
tal qmd como se fez com rel;1ção <>O discurso 
que é o objecto capital d.o O Pai:J. 

Desde que se despem os factos d:.• seus ele
mentos característicos e que se pretende 
irmanar condições, situa~;ões compleca.mente 
diYorsi1s, as conclusões podem ser aquellas 
a. qne o O Pai;; quiz chegar. :Mas, felizmente, 
ainda não me foi tolhido o uso da palavra 
para quo eu po;sa pôr call<t cousa. em seu 
logar. 

A sümm ula. deste artigo é e.sta. : O Sr. Bar
bosa Lima, contrario em novembro ele 1900 
á a.ppruv<J.ção ele um requerimento relativo 
aos no1gocios do Banco da Ropublica., é, c•m 
1905 o autor de um requerimento em que se 
verifica a apostasia a mais cabal e a rene
gação a mais completa elas doutrinas defen
d.idcts naq uella época.. 

Hon(em e HoJe é um para.llelo em que se 
põe dons aspectos di versos da mosm<t indi" 
vidualiclauc para lhe\ caracterizarem a in~ 
coherenci<t lastimavól, mercê da qual se 
dosmorom:, todo o ediücio quo o mesmo Depu
tado quiz construir no correi', de sua <trgu
mentação, sobre os negocios do Banco da 
Rcpnblica.. .. 

Ora, basta ler este discmrso para ver qtw 
o íim colhmado não foi ctbsolJ\tamente at
tingido. Em l DOO inaugurou-se o regimen 
elo excepção, oriundo d<t lei de 20 ·de setem
bro desse anuo . 

O artieulista podia, sem dar um 1m!o ele 
1900 a. 1905, já em 1901, ter colhido uma 
outra attitude do Deputado Barbosa Lima. 
que apresentou como inconscquente, cm;no 
incoherente, porque nessa época o Depu
tado Uarbosa Lima pediu e a Camara. con
cordou que se cuidasse ele investigar si era 
verdade, si tinha cabimento um certo nu
mero çle accusações que a.ttingia.m a mem
bros df'lsta Casa. 

Em 1900 o Deputado Fausto Cardm:o apre
sentou um requerimento em que :peclia 
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informações sobro uma certa transacção souro; b) administradml porgestores de no-
ef!'ectuada pelo Banco da Republica . meação do mesmo Ministro d<t Fazenda,. 

O que eu disse então está dito no resumo A questão, portanto, é completamente di-
que vou acceitar como si tivesse sido escri- versa daquella qLle lev<tntara o Sr . Depn-
pto por mim : t ttdo Fausto Cardoso. 

« I•, cabe ao COllf,JTosso tomar contas <to Sr. Presidente, em março ele l900 (reparo 
Executivo na execução de leis orçamenta- ··bem V. Ex. na:> data.s,) em março de l9ü0, 
rias, e, si encontrar nos actos do Governo effectuou-se um<t larga tmnsacção entre o 
EXPOSTOS Á SUA FINAL SA="CÇÃO alguns q_tte Thesouro e O Ba.nco da Republiea, drt qual 
tenham s·ido cont:?·m·ios á mo1·al adminslra- re:mltou aquillo que applaudi o ainda hoje 
Uva o prejuclicial ao interesse publico, cabe- applaudo : e foi-desligar-se por completo o 
lhe responsabilizar por esse3 ~•ctos a querll banco da administração oiiicial. 
de direito.» Das operações que possam ter tido lagar 

Om, a situação hoje é profundamente di- em todo esse período em que o banco era 
versa da situação de l 900. Hoje, depois ele administrado segundo a, lei das sociedades 
cinco annos, durante os quaes deixámos o anonymas e sob as garantias do Codigo do 
banco inteiramente entregue á mais abso- Commercio, drssas eu gostaria muito de sa
lnta liberdade tie acção, apezar do Governo bor particularmente, mas nunca sustentei 
ter intervenção continua naquella sub-de- que a Camara tivesse competencia par ir lá 
pendencia do Thesouro Federal , depois de esmerilhar, ou esgravatar, como aq ui se 
cinco annos, durante os quaes não lhe per- disse, como nunca sustentaria em relação ao 
turbámos as vantagens oriundas do segredo Banco do Cornmercio ou ao B11nco Com
mercantil, que absolutamente não se appli- mercial. 
cam na cspecie_ pela fôrma ]Jor que se Mas, cinco annos depois da administração 
applicam a qualquer sociedade commum oflicial de uma chamada carteira nova, cujo 
commercial, chegá mos a esta situação - fundo capital ê o dinheiro do Thesvuro, sob a 
não ha os taes (t-etos expostos d nossa sancçüo. fôrma de 1.000.000 esterlinos e 10 .000:000$ 
Eu me referia, j <t naquella occRsião, ao re- papel; quando terminados esses cinco annos, 
conhecimento dos documentos submettidos o Governo vem dizer que nen1 os accionistas 
á nossa apreciação para o exame dos actos examinaram essa Cctrteira e de alguma sorte 
praticados na gestão dos dinheiros publicus se que.r que nem o Congl'esso examine ; 
por parte do Executivo. quando essa, gestão se fez, sob o .imperio de 

Terminados os cinco a.nnos de uma, ~tdmi- uma clausula que se não encontra em legís
nistmção, no que ha de mais otficütl, nós !ação commercial de paiz algum do mundo, 
não temos relatarias, nós não temos inven- pois que é uma clausula, que consigna mais 
tario, nós não temos balanço dessa adminis- completa irresponsabilidade, isto r;, quando 
tração, não conhecemos nenhum dos do- essa administração corTeu durante cinco 
cumentos n, que se refere esse primeiro to- annos por propostos officia.es, amparados 
pico daquelle discurso, e então que cabe no pela seguinte clausula « duraute cinco a.nnos 
caso ? Cabe outro topico daquelle discurso os accionbtas não poderão por meio ele fiscaes 
Qmtl <} ? E' que o meio p1·op1·io e a norneaçüo ou de qualquer outra pes>oa, examinar a 
de uma commiss!'ío que examine u caso . Está gestão do banco.»; quando durante cinco 
no cliscur.'io transcripto. annos o Congeesso não se immiscuiu nem 

Foi o que requeri . (Pausa). interveiu nisto, terminados os cinco annos, 
Trata-se, Sr. Presidente, não mais ele ne- (L Canuwa cabe o exame, ou o exame se faria 

nhum estahrüecimento que pudesse allegar por intermedio ele documentos que deve
que esta ou aquolla transacção fôra praticada riam vir e não vL•ram ao nosso conheci
pela sua a<lministração, na época em que monto, ou se faria por meio de uma, da
não estava ligado ao Thesouro Nacional. quellas commissões a que me referi no 

Repito e insisto : uma causa f\ tr<tnsacção meu discurso pronunciado naqnella época. 
praticada por um estabelecimento commer- Vê, portanto, V. Ex .. Sr. Presidente, que as 
cial em época em que está sujeito ao regi- situações são profundamente dill"erentes e o 
mrn commum, inteira,mcnte independente articulista sahia bem que assim era quando 
do poder publico, inteiramente independeu- formulou a sua increpação. Tudo se resume, 
te - a) da gestã.o official por meio ele deJ-e- portanto, no velho conceito j{t hoje incoro
gados ou prepostos 1lo Ministro da Fazenda; parado ao clominio do direito commum : dis
b) do emprego de dinheiros do Thesouro tinguis tempora et concordabis jura. 
para alli transmittidos, e outra causa é Eu aproveito a occasião depois de expia
exame do emprego dado, durante essa pha- nado este ponto para dizer que uma cousa 
se, numa carteira nova que absolutamente é a nova redacção do O Paiz, a datar da 
não foi examinada nem pelos accionistas época em quo este orgão deixou de preconi
nem por nós outros, a dinheiros- a) do The- sara revisão constitucional com o Dr. Lauro 
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Sodré, e de enllcosal-o para prcsoniz<U' com 
o seu novo redactor a conservação da Consti
tuição actual c atacar o Dr. Lauro Sodré. 

Isto é, umu, cous<t ê a, actual rodacção e 
outra é a antiga, üa primeira época. E mais 
uma cousa são o:,; actuaes redactores c 03 
antigos de um lado, e por outro lado cousa 
profundamente diverst\ dessa modificação de 
redacção pela substituição de reductores, 
dessa modific<~ção de orientu(~ão do jornaJ 
pelu substituição de reductores é a empreza 
I) Pai:;; nas suus ligações com o estabeleci
mento do Banco du Republicn,. A' bon enten
deu.r, salu.t. 

O mais que uhi está. implicitamente con
tido virá conforme a condncta llos implica
dos nessa transacção . 

Um outro jornal, Sr . Presidente, o Jo1·11al 
do Comme1·cio, publica uma carta do emi
nente Sr. Dr. Vieira Souto, em que ha uma 
referencia a um aparte com que eu inter
rompi o discurso do Sr. rola tor da Receita, 
quand.o esse eminente Deputado pelo Ceará 
se r eteria aos negocias da avenida. 

Nessn occa:dão o aparte que dei , salvo al
gumas perruenas modificações na redacção, 
foi . fundamenta.lmente este: que além de 
outras intbrmações que nos podiam ser minis
tradas, faltn.va um documento que eu repu
iavn. essencial-o o !fiei o do Sr. Jansen Mui
ler. 

O honrado relator disse que o officio não 
se publicou porque o Sr. Jnnscn :\ful!er arre
pendeu-se. 

O honrado relator quer que eu requeira. 
Não rtJqueiro cou~a alguma. Si ha alguem 
que tenhu. intet•esse n<~ publicação desse 
otficio é o propeio Governo. Eu não sou orgão 
das aspirações do Governo. 

Um requerimento xneu teria o feitio e o 
colorido de um requerimento de opposição. 

Ora, quando vejo o proprio reh1tor da Re
ceita escusar-se de apresentar um requeri
mento acerc<t de assumptos tão delicados 
como esses qne entendem com a questão dos 
dinl:leiros publicas, sob o fundamento de que, 
mesmo apresent<tdo por S. Ex., o requeri
mento podia ser desvirtmtdo em seus in
tuitos, não serei eu quem vá passar mais 
um<1 vez pela decepção de, apresentando um 
requerimento, vel-o rejeitado pela formi
davel maioria, contraria a taes processos. 

Por outro lado, não privo com os mem
bros do Governo, para lhes ir pedir infor
mações ou cópia desse oHicio. 

Acho que o officio deveria ter sido publi
cado, elle elucidaria o debt\te, e natural
mente forneceria esclarecimentos para i'C 
v,Jr quem tem razão, si o honrado relator da 
Receita ou si o Sr. Dr, Vieira Souto, ambos 
correligionarios da situação actual. 

Era o que tinha a d.ize t• , reservando-me 
para, em occasião opportuna, voltar ao de
bate, si debate se renccender. (Muito be1;i ; 
mui~o bem.) 

O Sr. President~-Não ha maif' 
oradores inscriptos. Si nenhum Sr. Deputado 
quer usar tla palavra, passo á ordem do . dia. 
(Pat;sct.) 

PjUMElRA PARTE DA ORDEM DO DrA• 

Não sei o que contêm esse officio; sei que o 
Sr. Jansen Muller é um funccionario dos mais 
competentes e dignos e que â suacompetcncia 
e moralillade cst11vam entregues a fiscali
zação d<t caix;\ llas obms do porto e lh~ ave-
r!ida. E' annunciada n continuação da discussão 

o SR. Juuo DE !\l~;r,Lo-Sobre sua compe- unicjl. da. emenda do · Senado ao projecto 
tcncia ha duvi(l<ts. n. 2?5 A, deste anuo, fixa 1~1do a força naval 

para o exercício de 19013. 1 ., 

0 SR. BARBOSA LiMA-Não sei... \ , 
Eu digo aquillo que o mais autorizado de O Sr. Presideute-l'em a p11lavra 

todos os poderes actualmente em jogo está I o Sr. Bricio Filho. (Pat~sa .) Não está pre
llizcndo ainda ctgora-o Governo. O Sr. Jan- sente. 
8en Muller está a.inda agora incumbido de . , , , , 
uma serie de providencias e fisc u.lizações na Te:p.l a P<1la vr a o SI. Alvos Barbosa. 
Alfandegada Capital Federal. Mas, sabe-se 
que o Sr. J <tnsen M uller dirigiu um longo 
otricio âo Ministro competente acerca do 
modo como ·era administrada a caixa a que 
se recolhe o dinheiro para ser applicado ás 
obras do porto e da avenida. 

Esse ofticio não foi publicado. 

O Sr. A.Ives Barbosa (*)-Sr. Pre
sidente, antes de entrar na materil1 do de
bate que V. Ex. acahu de annunciar, sej<t
ine permittido dar uma explicação á êasa 
c mais particularmente ao illustre J::epi:e
sentante do Rio Grande do Sul, cujo home 
peço liccnç<t para declinar, . o Sr. Barbosa 
Lima, que, occupando a tribuna na derra
deirn hora da sessão de hontem, se referiu 
ao façto de não se achar presente ao debate 

Não foi publicado porq uc o Sr. Jansen 
Mullcr se tivesse arrependido; não foi publi
c;tdo porque o Sr. Jansen Muller, sendo um 
funccion ~rio subalterno, subordinado ao Mi
nistro da Fazenda, não podia publicai-o sem 
autorizaoão deste. (•) Este discu rs o nd:o foi revisto pelo or&dor. 
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que então se iniciava o relator do parecer 
da Commissão de Marinha e Guerra. E pcr
mitta-me o nobre Deputctdo que o declare
S. Ex. referiu-se a essa circumstaucia de 
maneira tão insistente llne me vejo obrigado 
a dar es~'t explicação <1 Casa c mais espe
cialmente, como disse, a S. Ex., pelo muito 
que me merece sua observação a t<tl respeito. 

O facto de minha ausencia, entretanto, foi 
motivado por um caso do força maior em 
•tue me achei então, c do qual V. Ex., 
Sr. Presidente, teve conhecimento pessoal
mente, pois, tendo de retirar-me por não 
poder continuar present!l á sessão, commu
niquei a v. Ex. que, se tratando de um de
bate que não comportava larga discussão, 
não comportava es~as tirauas oratorias, 
nem esses discursos diluid.os em grande nu
mero de considerações, por vezes alheias ao 
assumpto, eu me reservava para, no mo
mento opportuno, em que a Camara tivesse 
de da.r o seu voto sobre a emenda, em poucas 
p11lavras, como convem ao encaminllamento 
de votctções, dizer as razões que teve a 
Commissão pa.ra não acceitar esti1 emenda 
COift que o Senado devolveu a Camara a sua 
lJroposição, fixando a força naval. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Note V. Ex. que O 
pezat• que manifestei por não ouvir esses 
esclarecimentos era j ustificu.do, quando o 
ueba.te ia encerrar-se e não se poderia ouvir 
a pa.l<Lvra de V. Ex. 

0 Src ALVES BARBOSA-Agrctdeço a. expli
cação, mas leio no discurso de V. Ex. outra 
ordem ue consiueraçõos que aggr.:tva essa. 
auscncia. 

O nohre Deputado não perde a occasião de 
dizer quo a Commissão estaria talvez na bt
bliotltec<t, lendo, instruindo-se.,. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Não me referi á 
Commissão do Marinha e Guerra, mas á au
sencia que havia no recinto d~ touos 08 
membros mais respons:woi~ pelo assumpto, 
sem individualizar, e quo naturalmente se 
<tchavam na bibliotheca. 

0 St-t. ALVES BARBOSA- ~·Ias di.;se que a 
Commissão estaria talvez estudando os nu
merosos p :·ojectos que existiam em sua 
pasta. 

O StL BARBOSA LrliL\ - E não é f,wto que 
olla. ás vezes está reunida? 

0 SR. ALVES BAR I10SA- PerJ:'eitamcnte, 
·mas não é qu 3 tenh<t deix11do papeis em sua 
pasta . 

Devo dizer que a Commissão tem prJ
curado sempre dar conta. dos assumptos 
commottidos ao seu estudo ... 

0 SR. BARBOSA LIMA- Com muita pro
ficiencia. 

0 SR. ALVES BARBOSA- ... C assim, não 
posso deixar essa accusação. 

0 SR. BARDOSA LDL\-Isto SÓ prova quo 
eu tinha de lamentar <t auscmcia d.o nobi•e 
relator. 

0 SR. ALVES BARBO-"A-A Commissão, Sr. 
Presidente, como disso o nobre Deputado, 
deu um parecer Iaconico, opinando pe!a re
jeição U<L omenua do Senado; mas devo dizer 
que o caso não comportav<L outra cousa. 

Ima disse que a emonua nào podia ser 
accoita pelas razões justificativas do au
gmento do pessoal do corpo do intantaria de 
marinha, pedido pelo Minist ro. 

Antes de entrar na <Lpreciação das razões 
que teve a CJmmissão para não dar o seu 
assentimento á emenda, permitta-me a Casa 
que de novo aborde uma questão de que tr<•
tei aqui, quando da primeica vez fui incum
bido do parecer sobre o projecto da fixação 
da forç <t naval. 

Continúo a pensar, Rr. Presidente, que o 
proce>so pelo qual a Camara vem todos os 
annos chtborando esse chamado projecto de 
fixação de J:'orças ue terra e mar esta errado; 
está errado e vae de encontJ·o a dispo.>ição 
explícita da Constituição. 

Nós estamos aqui empregando o mesmo 
processo usado na vigencia da monarcttüt, 
em que o regimen er<t parh~montar; aJro
vcito e.~ta occasião para dizer· que isto agora 
t\ uma das consequencias desse pt•ocesso er
rado de estarmos aqui todos os annos elabo
rando o projecto de forças de torra e mar, 

Sr. Presidente, no tempo ua mona.rc;Jia, 
com o regimen par-lamentar, havict nm:1 pro
posta da fixn.çio das forças uc terra e ma1•; 
isto era quasi taxativo na Constituição de 
então, e tinha razão de ser, porque o Go
verno apre.~ontava uma proposta, mas o 
Ministro que a enviava á C<tmara tinha o 
o direito do vir ao seio desta sustentar 
as suas idt;its, def'ouder a sua proposição. 

Desde logo se comprehende que isto tinha 
r azão de ser no rogimen p:trlamentar, em 
que o Ministro tinl1a ingresso na CanMra e 
podia uar as expllca.ções necessarias sobre <t 
proposição do Governo; mas com a nova. 
Constituição, não ha para isto mais razão 
uo ser, não podemos seguir mais esse p1'0-
ccsso do tempo do parhtmental~ismo. 

A Constituição, Sr. Presidente, estabeleceu 
ou, por assim dizer, edificou o monumento 
da .-; ua soberania sobre tres pontos de apoio 
distincto, tple são os tres poderes eonstitu
ciona.es, poderes, Sr. Presidente, que elia, 
desde logo definiu independentes, mas ha.r
monicos. E' um equilibl'io de tros torças que 
precisam constantemente manter sua or
IJita, que não podem acelerar, nã.o podem 
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diminuir, sem perturbar o systema estabe- Estatuto Constitucional d<t Republica é ta
lecido pela leg1slação constituinte. xativamente confiado á Camara do> Depu· 

E é i8to, para mim,que comtitu; a grande tados, ella, como um dos ramos, como um dos 
lJelleza, a sublimidade desse systema. poderes soberanos, pergunto eu, ella pôde 

Portanto, Sr. Presidente, diz a Constituição, comportar a intervenção de um outro poder~ 
coherentc c ~1111 esta orient~tção t omada pelo Não. Dirão que a proposta do Governo é es
legbl<ldor: os ministros não voem <W recinto clarecimento, mas eu me revolto contra isto, 
d<t Cétmara, não teem éthi él. palavra, mas porque vejo que se guarda exactamente o 
elle: podem collahorar na confecção das leis, mesmo systema do tempo do parlamenta
polél. C<Lmara, comparecendo ás com missões, rismo. 
ou, '-Ftancb consultados por cscripto, dando Não senhor; a C0mmissã'J da Cénnara tam 
sn:t opinião tt respeito de qualquer duvida obrigação ele elaborar a proposta de fixa
que se llO 'Sa suscitar mt elaboração de umtt ção de forças, de ouvir o Ministro, de cha
Jei. mal-o a ::eu seio, ou então de, por escripto, 

Acontece, porêm, Sr . Preúúente, que o pedir as informações necess[trias. 
Ministro não pôde Yir it CanHr:t defender Feito isto, que (J prcrog<Ltiv<t ela Camara 
:ma proposta, mas não Yem ao :>eio ela Com- taxativamente, o Senado só pôde basear-se, 
missão, porque clle só pôde ahi comparecer para clescutir esta lei., na proposta ela Ca-
a requisição <b mesma Commissão. maru., e, si quizer, poderá tambmn, porque ... 

Vê-=e de,dc lo::o que a Com missão não tem hi, se aclmitte este recurso, ouvir o Ministro; 
o uireito de (liz:~r· que }}Or falta de esclu.reci- ma~ nunca pretextar que a mens:1gem não 
mentos não }Jóde apoia.r um pedido do Go- consigne esclarecimentos necessarios. 
verno sobro este ou aquellc assumpto; não, , Portanto, Sr. Presidente, continuo a pen
porqne e!la é obrigada a chamar a seu seio sél.r que esse syst.e:mt de elaborar a propo
o Yiinistro, ou a pedir esclarecimentos neces- sição que fixa actualmente as forças de terra 
s~.rios para que possa julgar ela opportuni.- e mar, por parte da Camara, não se coa
dado, conveniencia ou nece~sid<tde de uma duna com o regimen e é contrario positiva~ 
medida. qualquer p.crlicln p elo Governo. vamente á disposição terminante da Consti-

Foi este o facto que occorreu com a emen- tuição, art. 29. (Apm·tes.) 
da que e~ ta mos discutiado. Por isio, Sr. Presidente, a Commissão de 

Acompanhei o debate no Senado; o Sanado :tviarfnha e Guerra não podia dar o seu as
estava no seu direito ele apoiar ou negar o setimento á en:encla; e <1 mim cabe dar á 
augmonto proposto pela. Camara, mas não Can~ara as razoes em que ella se fundou 
estava no direito ele dizer que negava por pa.rq. as.sim pPoceder. 
falta ele esclarecimentos. I~so não podia. Parece, Sr: Preside~ te, que se vae disper-

0 SR. BARBOSA LDIA- Isso me>lllO é que 
me impres;iona va; allegaçúes tão diversas 
partidas de autoridades tão respeitaveis. 

Ü SR.AL YES BARBOSA -Não podia. E!le podia 
dizer: entendemos que o augmento do corpo 
de infanhria de marinha. não é opportuno, 
não correspoudc a umn. necessidade ; mas ne · 
gar, sob pretexto de qu'J não tinha tido da
dos, esc:htrecimentos necessarios, não, isso 
nunca, poque é contra o systema, ê querer 
por forçJ. que a proposta do Governo seja a 
lmse da elaboração da lei. quand:i essa lei, 
quando essa b~,se é a proposb apresent<tda 
pela. Camara, em virtude do art. 29, da. 
Constituição. 

0 SR. BARBOSA LB1A - .:VIas r m todo CU.SO 
o relatorio do :VIinistro serve de elemento. 

0 SR. ALVES HAtmOSA. - 0 r elatorio vem 
depois. 

V. Ex. ::.abe que o art. 29 àa Constituiçã> 
prescreve te1·minantemente que a fiBçãa de 
forças de terra e mar é da attribaü:ão pri
vativa da Camara do.> Deputétclos. 

Pergunto eu si no sy~tema de tre3 po
deres independentes, quando a funcç:ão, pelo. 

tanqo no :.muno. pubhco essa necessidade de 
reerguer <t marmha do estado ele quasi ani
quilp.mento a que chegou; e a obrigação . do 
Ministro, da. quaJ ~lle tem feito um ponto 
de honra, tem srdO\ a ele preparar os ele
meqtos com os quaes ella possa ser tirada 
desse est<J.do ele abandono em que está. 

A Camara sabe que estalnos cin Jace de 
umq. recomtrucção material da marinha e 
que não podemos adquirir esses grandes ele
mef!tos da sua força material seni cuída.l' 
paral!elamente daquellas providencias que 
devem fazer com que taes elementos sejam 
e tficaze ' . ·, 

Como a Casa sabe, o ::VIinistro da Marinha 
pede que no corpJ de marinheiros na
cionaes seja mantido um eJI"cctivo,a crue, até 
h~je, não tem sido possível chegM'. . 

O corpo de marinheiros nacionaes, em\ vir
tude da natLrreza das suas fuilcções. não é 
de ltJ.Olde a seduzir os voluntarios, q'ue ap
parecem em pequeno numero. 

Ao mesmo tempJ que isto acontece, é no
taria a falta de pessoal para o serviço da 
mnr•in!Ja. 

O Ministro,na difficuldade o no seu empenho 
louvavel de organizar os elementos ueces~ 



SESSÃO EM 8 DE NOVEMBRO DE 1905 223' 

sarios para a reconstrucção du. marinha, não I onde existe infantaria ella vae pouco a 
podendo remediar este inconveniente da pouco desapparecendo para dar logar á 
falta da altluencia para o corpo do mari- artilhariu., pois, como V. Ex. ~abe, ê essa a 
nheiros nacionaes, mas, ao mesmo tempo arma principal de um navio ; mas, est:J.mos 
não podendo dispensar um certo numero de no momento, deante da necessidade absoluta 
praças pa.ra o serviç.o da marinha, lernbrou-se de pessoal' que, por mais numeroso que seja, 
de recorrer ao corpo de infant~.Lria de ma- nunca será em excesso. 
rinhét. São:1s razões, Sr. ·Presidente, que teve a 

A acquisição do pessoal para este corpo é Commissão pac·a não dar o ,;;eu assentimento 
mais facil elo que para o de mari nheiros, o ú. emenda do Senado. 
corpo esUL a.qui aquétrtellado mL Capital, o:ffc- Estas razões me parecem acceitaveis por
recendo até certo ponto algunus vantag:ens que partam de unm autoridade competente 
que seduzem mais ao pessoal civil, do que o para jul;;;1.r da ncce.>sidade do augmento do 
corpo de marinheiros nacionaes. Além disto , corpo de infantaria da marinha, ainda m<1is 
no sen relator lo, o '.\1inL•tro vem domonstmr j ustificatlas pelas ra2õcs dadas pelo Ministro 
com ;_Llgarismos éL insu riiciencL.t do actual em seu r ela torio. 
e1I'ectivo do corpo de inf<"ntaria de m<Lrinlla 
para preencher as funcções que lhe estão 
a:ffectas. 

0 SR. BARBOSA LIMA.-Lembr·o a V. Ex. 
que o Sr. Custodio .José de Mello pediu u. sup
pre.;;são de;te b<Ltalhão. 

0 SR . ALVES BARBOSA-Esta é tambem a 
minrta opinião . 

Mas, o honrado Ministro da i:VIarinha de
monstrou com algarismo.·> a conveniencia, a 
necessidade mesmo de ser augmentado este 
corpo, pois o elfect1vo do corpo ele inf<Lntaria 
de marinha é de 500 homens. 

Deduzidos dahi os <loentes, os impedidos 
por qucLlquer motivo, o corpo fica muito re
duzido, não da.nclo numero p<tra a policiu., 
pam <~ gturnição dGs edi!:icio~ que tem de 

·guardar e policiar; da.hi o pedido do au-
gmento, que, seja dito, não ê para ameaçar 
de ruína as nossas finanças. 

O SR. BA!{BOSA LrMA-Corresp:mde •~ uma 
compauhm. 

0 Sr". ALVES BARBOSA- Corresponde ao 
augmento de lOí pra,ças. 

Permittct-me V. Ex. que diga que V. Ex. 
mesmo tem clama<lo aqui muit<ts vezes para 
que se complete o o:ffectivo do nosso exer
cito. 

0 SR. BARBOSA LmA-PrOlJriamente não 
combati o parecer da Commissão; <lisse que 
ficava em duvida, apezar das minhas incli
nações pelo parecer da Camara, deante das 
informações do Senado. 

0 SR. ALVES BARBOSA-V. Ex. tem pu
gnado para que se complete o e:ffectivo do 
nosso exercito. 

O augrnento é insignificante, pois tem que 
guarnecer as Yias importa.nte;; que vamos 
adquirir; c é natural, pois que, desde já, se 
augmente gradualmente o pessoal. 

I~to n'ão contraria a. opinião que aqui ex
pendi. Entendo que o corpo de ini'antal'ia 
não tem muita razão de ser. Nas marinhas 

O SR. BARBO iA LIMA - Parece que o Se
nMlo não tinha prcsnnte o relatorio uo Sr • . 
Ministro. 

0 SR. ALVES BARBOSA- Refiro-me a in
formações que o Senado podia ter pedido e o 
i'vliuistro não podia recusar. 

Por isso, Sr. Presidente, assignalando este 
defeito, que ê consequente do modo, a meu 
ver, irregular de elaborar a proposição que 
fixa a força naval annualmente, não tinha 
em vista sinão chamar a atteução da Ca
mara para que se não reproduzisse este 
facto que, como ella vê, justifico como con
sec1uencia de não ter o Senado esclarecimen
tos por não os ter pedido. 

Mas e >S<~ obrigação de pedir é taxativa da 
Constituição, ê i<Lxati-va, digo, porque a 
elaborJ.çiio das leis é feita com a collabora
ção dos Ministro~ pelos meios estabelecidos 
na mesma Constituição. 

O SP". BARBO.>A LIMA- Conferencia com 
as Com missões Permanentes. 

0 SR. ALVES BARBOSA - São OS esclareci
mentos que eu de-via trazer á Camara que; 
entretanto, votará nesta materia como for 
üe seu parecer, certa de que a Commissão 
de Marinha e Guerra, embori.t o:fferecendo 
ao esclarecido juizo da Camara um parecer 
un:anime, não pretende mais do que collabo
rar para o acerto da resolução, não pre
tende antepol-o ao modo diverso por que a 
Camara entenda votar neste assumpto. 

Tenho concluído. (111uitQ bem.) 

O Sr. Erico Coelho(')- Sr. 
Presidente, tendo sido lamentada na sessão 
de hontem a minha ausencia no debate so
bre a emenda do Senado <i. lei de fixação d<~ 
força naval, tenho a dizer simplesmente 
que concorda com a Commissão de Marinha 
e Guerra o relator do parecer <la Commis-

(•) Esto discurso não f<>i revisto pelo orador.· 
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sã{) de Finanças sobre o orçamento da ma
rinha militar. 

O SR. BARBOSA LmA- Julga uecessario o 
augmento? 

O SR. ERrco Co'"r.uo-Julgo absolutamente 
necessario o augmento da força naval. 

Ninguem mais pedindo a pa,lavra é encer
rada a discussflo e adiada a votaç.ão. 

Comp~trccern ma.is os Srs. Aurelio Amorim, 
Hosanual1 de Oliveira, Arthur Lemos, Carlos 
de Novaes, Rogerio tle :\Ii1·anda, Indio do 
Brazil, Urbano Santos, Anizio de Abreu, 
Bczorril Fontcnclle, Thomaz Cavalc<1nti, 
Francisco Sít, Frederico Borges, Alberto Ma
ranhão, Paula e Silva, Abdon Baptist<t, Tei
:-:cira de S<í, João Vieira, Cornelio da Fonseca, 
Eusebio de Andrade, Rodrigue> Doria, Jo
viniano de Carvalho, Oliveira Valladão, 
Tosta, Felix Gaspar, Vergue de Abreu, Au
gusto de Freitas, Tolentino dos Santos, 
Eduardo Ramos, Galdino Loreto, Bulhões 
Marcial, Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, 
·Belisario de Souza, Francisco Veiga, Viriato 
Mascarenhas, Estevão Lobo, Francisco Ber
nardino, Adalberto Ferraz, Lamounier Godo
frodo, Calogeras, Carvalho Britto, Olegario 
"Ylaciel, Padua Rezende, Galeão Carvalhal, 
Ferreira Braga, IIermenegildo de Moraes, 
Costa Netto, Candido de Abceu, Carvalho 
Chaves, Eliseu Guilherme, Marçal Escobar, 
Gcrm:wo Hasslochcr, Rivadavia. Corrêa, 
James Darcy c Vcspasiano de Albuquerque. 

Deixam de comparecer com causa par
ticipada os Srs. Enéas :\f<trtins, Raymundo 
Nery, Passos .Miranda, Josl} Eusebio, Cllris
tino Cruz, ,João Gayoso, Arlindo Nogueira, 
Pereira Rei~ . Trindade, Simeão Leal, .José 
::VIarcellino, Yia.laquias Gonçalves, Moreira 
Alves, Esmeraldino BiLntleira, Estctcio Coim
br:.t, p ,!dro Pernambuco, Angelo Neto, Do
minros Guimarães, Neiv-a, Leovigildo Fil
gueims, Castro f{ebello,Prisco Par;tizo, Pinto 
D:.tntas, Bulcão Vianna, Rodrigues Lima, 
Leite Ribeiro, Amel'ico de Alb ,tqneJ que, 
Fülelis Alves, Silva Castro, Bcz<J,mat, Al
fredo Ba.cker, João Luiz, Penido Filho, Ber
narde;; <le Fario, Ci.Lrlos Ottoui, Manoel Ful
gencio, ~ogueira. , Lindolpho c ,wtmlO, JeSLlÍllO 
Cardoso, Vttlois de Castro, Arnolpho Aze
vedo, t~loy Chn,\-es, Leite de Souza, Alvn.ro 
de Carvalho, Azevedo Marq_ues, H.odolp!w 
:Mir •nda, .Joaquim Teixeir;o BranJão, Ber
nardo Antonio, Abdon Bapti;ta, Luiz Gual
berto, 1\.ngelo Pinheiro, Viur.orino .Monteiro, 
Casiiano do Nascimento e Alfredd Varela. 

E, sem causa, os Srs. Antonio Bastos, Dia> 
Vieira, Virgílio Erigido, .João Lopes, ~dUcLrdo 
studart, :Vledciros e Alimquerque, Arroxellas 
Galvio, Moreira. Gomes, José Mon.ardlm, 
ll'i•Jeu . Machado, Nelson de Vn.sco,1Cellos, 

Oscar Godoy, Julio Santos, Paulino de Souza, 
Francisco notelho, Camillo Soares F1lho, Sa.
bino Barroso, Olyntho Ribeiro, Ca.millo Pra
to;, Bernardo de- Campcs, Costa .Junior, 
Amaral C~sar, Aquino Ribeiro, B,:nedicto de 
Souza e Juvenal Miller. 

E' annunciada a discussão unica da emcnd<t 
llo Senado ao projecto n. tl2 B, deste anno, 
que fixa n.s forças do terra. para o exercício 
de 1906. 

Ninguem psdindo a palavra é encerrMla a 
discussão e adiad:.t a votação. 

E' anmmciada a di:;cussão unica t.la emenda, 
do Semtdo ao projecto n. :20 B, deste anno, 
que divide o territorio da Republica em dis-
trictos eleitoraes. · 

O Sr. Barbosa Liina-Peço n, 
palavra. 

O Sr. Presiden-te-Tem a pal<tvra. 
o nobre Deputatlo. 

O Sr. Barbosa Linut. (*) -Sr. 
Presidente, eu esperava ver reaccender-se 
ne; te recinto o deb,tte interessn.ntissimo que 
aqui se abriu a proposito da dtvisão do ter
ritorio da Repablica em district::Js .clei
toraes . 

.-\. Canpra ainda .estará lembrada de que, 
por occasião de vir a debate o projccto que 
approva a divisão do territorio da H.ep!lblica 
em districtos clei.toraes, desta bancada, de 
uma de ~ujas cadeiras occup::J, no momento 
pre:sente, com a uevida venia da benemeritti 
bancada bahiana, a attenção da Camara, ' · 
partiram vozes que para logo travaram um \ 
eloquent~-J debate, uma eontroversia educa
tiva acerca do modo Gomo os municípios 
taes e taes deveriam estar, ante; no districto 
tal ou qual, de pref'ercncia a este o a áquelle 
outro dii;tricto, afim de que :.t -11-erdailéelei
bral sobrenadn.~se impoluta e dlrrna de ·'todo 
o acatamento na época de rege~eração (los 
nossos costumes políticos, lluttl é '\quel!e em 
que vam.os entmndo. . 

Vejo, Sr. Presidente, que no Senado este 
projecto .não logrou passar incolume; houve . 
moditic<t~~õcs. Até onde essas modificações 
alteram aqucllas plantas, aquellas configu
rações qqe aqui foram esboçadas c desenha
das com figuras symholicas as ma1s diver- \ 
sas , até onde essas emendas modüic<1ram a .. 
tal configuração eleitoral, é o que desejaria 
saber pqr um sentimento de curio;;Jdn.de 
muito natural. 

V. Ex. comprehende, Sr. Presidente, que 
é pert'eit<tmente legitimo que eu deseje ver 
tar de acç:ôrdo com um desenho eleitoral dE} . 

(•) Este 1liscurso não foi revisto pelo orador. 
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tal ordem que sobre elle se possa calc:tr do votaç\ãO, se fez âquelles que militam ru~ 
m odo ma.is fiel possível a verdadeira repre- hom presente neste ~cenario. 
scntaçâo do eleitomdo de cada uma. das cir- Não pude por esse motivo tomar parte 
.çumscripções em que se :mbdividem os nos- na discussão; m<tS, ainda enfermo, desde que 
sos Brasis. de alguma. sorte m'o permittiu a saude quo 

Tenho, Sr. Presidente, a este respeito uma apenas começ<.wu. a restabelecer-se, vim á 
opinião talvez p<tradoxa1. A meu ver, re- votação. 
modelada a legislação eleitoral, rerundid<t Rocm·do-me de que esta votação foi por 
por completo como ella foi, desde o alista- assim db:er climaterica,marcou um ponto de 
monto até o acto da votação e apuração dos partitla, assigw~lou um marco de grande 
suffra:;ios, entendia eu que, como ma.nifes- signillcação politica na nova. éra. 
tação !llt mais segtu-a boa fú por parte dos Ha mesmo quem dig<t que foi nesse mo
re~pons<tveis por ess<t nova legislação, seria monto que ensaiou os primeiros passos e. 
melhor q ne se não ti v esse tocado na di visão destendeu as peq uoninas azas a hoje tão 
eleitol'al. poderosa colligação. · 

Eü (luizera Ter, Sr. Pre,idente, como a 
divisão eleitoral que foi feit <t sem calculos, Recordo-me bem de que o debatenãogyrou 
quaes podem ser aquelles que a nova legis- sómente em torno da conveniencia do mu
laçã.o suggere ; como a divisão eleitoral que nicipio tal estar nesse districto e não na
foi feita numa época em que se tinha quelle outro: houve consideração de ordem 
dcante dos olhos urna lei completamente política, e. aquillo que a Camara não con
diversa da da actual,-como seria concebida, cede, _mmtas vezes, para pronunci<tmentos 
segundo a nossa bgislação. de mawr alcan~e, como alguns dos que se 

Assim, ás capitaes dos Estados eu quizera 1 fize~·.am mt scssao do antes de h01~tem a pro
Yei· continuando a constituir, salvo a a.d- posno_ do Orç~mento da Recetta, rsto é, uma 
juncçãu deste ou dactuelle suburbio mais votaça? nonunal,. teve loga1·, com grande 
proxirno, eu quizem vel-as constituindo enthustasmo,no sew desta. Assemblé1J:,quando 
cada urna um dtstricto . se tr·atou de votar a emenda, que Já agora 

v. Ex. sabe, Sr. Presidente, que é ainda figu~·ará nos no ;sos Annaes como nome de 
nas capitaes dos Estados que se concentram s~u lll~btra,do autor:-a emenda Leovigildo 
as íbrças vivas da opinião política. No inte- Filguetras. . 
rior cio paiz, a arregimentação eleitoral O projecto seguiu para o Senado, e lá 
obedece mais ao imperio do officialismo; solfreu modiflcações que, creio, não eram 
esse subordina-digamos sem o1Iensa á opi- precisa,mente, nem aquellas em favor da~ 
nião de lluem quer que seja-mais passiva- quaes se batia uma parte dét bancada ba
menl;e as arregimentações partidarias. Onde hiana, nem aquellas outras que estavam 
toem um surto mais vigoroso, onde se pro- cons J,gradas na emenda do honrado Sr.Leo
nunci~m e. 0_9.de :podem surgir com ma~s vigildo Filgueiras: roi um terceiro agrupa
energia opuuoes d1versas daquella que ali- monto. }};tá me pn.recendo que esta ter
corça a situação victoriosa em cada ~stado, ceira solução agradou a ambos os grupos. 
é nas ca.pitaes. Quanllo, porem, se aggrega 
ao município da capita L um numero não 
p e ;ueno de municipws catados aqui, alli e 
acohl, tem-se contribuído para, com este 
contingent,•, subverter e inverter por com
pleto a victoria que destas opiniões mais 
vivaz .;s poueria, si não fosse isto, alcançar 
e cimentar. Por outra,- a nova modelação 
da nossa carta eleitoral vem contribuir 
p ara acabar com uma das vanta6ens, pelo 
menos parecia-me tal, que a anti,;a divisao 
propordonava ao triumpho mais ou menm; 
completo das opiniões que, representando as 
minorias ho,íe, estão muitas vet.es fadadas a 
serem governo amanhã. 

Esta seria uma consideração a ser addu
züla como preliminar, na vez peimeit·a que 
o assumpto veiu a debate. 

Nest<t occasíào, eu me achava doente e 
mal começava a convalescença, quando tive 
de aecudir, pressuroso, u.o appello de certlt 
significação política que, por occasião da 

Vol. VII 

O SR. FELIX GA:;PAH.-V. Ex. dá licença, 
par;J. um apétrte? O que foi approvado pelo
Senado é urna po tpienissima alteração da. 
divisão feitlt pelo uovemo Federal: passou
se um município de um dos distl"ictos para 
o 1°, e foi mud<tda a séde do 4° districto, de 
Mimts do Rio de Contas p<~ra a cidade da 
Barra. Foram essas as uni.cas modilicações 
que soíi"reu a divisão feita polo Governo Fe
deral, divis"ão que não está alterada em suas 
linhtos g01-aes. 

0 SR. BARIJOSA LIMA-Foi uma alteração, 
é só o que possu, pc;l' mim, assignaL1r; o 
honrado Deputado, tãu conhecedor da.quelht 
salamandra, (ht a escala da alteração: diz 
que foi pequenis -ima. 

Eu gusttLria de ver, ser-me-ltia gmto isto, 
e t~hez 11_1e esclarecesse acercn:_desses mys
terw:::; elenoraes, qual a opimao da outra 
parte da lwncada, daquelles que pleiteavam.. • 
uma remodehwào diversa. 
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Assim, Sr. Presidente, está me parecendo, 
pelo aparte com que me ~istinguiu o hon
rado representante da Bahta, que ess:t alte
ração feita no m(Lppa politico d?- Ba~ia yelo 
Sena.do de a lguma sorte conftmu, nao e as
sim 1- Com as idéas que, acet•ca do melhor 
desenho, expentlen S. Ex. msta Casa, não di
verge, não pertlll'ba o desenho. 

da Repnblica em districtos eleitoraes», ertl
eulei logo: tomos temporal para as bandag 
dos Allrollws ; Y<tmos ver de novo o debate 
accender-se acel'G<1 desta. remollolação da 
carta . 

Tal município, collocado acgti, sendo a. 
repr2sentação da. victoria da w r dade elei
toral; collocado alli, um a!!eitameuto favo
ravel ao candidato fnla.no, que cootu com o 
coronel commanclant; superior ela gurtrda 
i::wional da comarca tal c que fica ·assim 
de!'!jmq ido tb coronel command<tnte da 
gnurda n<tcional da comarca tal. Emtim, 
este proce>so que na ehicana eleitoral todos 

0 SR. FELIX GASPAR- Par ece que é O que 
se conclue do q ne ~tcabei ele dizer. 

0 SR. BARBOSA LDIA-::\.1a~ não ha muni
cipio que pas;;a de nm Jogar pa.ra. outro? 
Então a linha limitrophe modifica-se, ha tal
ver. uma inflexão, nm ponto de reversão ou 
uma eorcuva na sahLcl1andr<t... Só vendo a 
c~wta. 

conhecem e nm que quasi ninguüm f'<tlla, 
para não ex)or os bastidores ao exame ela 
posteridade intlcxivel. 

Seja como for, confesso que só teria co!l-
1htnÇn, .. . 

O SR. :VLu:.coJ,I:\0 ~'LOURA--Houve mudança 
cl't sé<le de au1u'açiio de uma extremidade 
para outra. • 

0 SR . BARBOSA LDIA- Ah! Então houve 
tambem mudança da séde d<t apuração . .[<;~ta 
::;éde ticou m:ús pert o da Capital ou mais 
longe? 

O SR. }1ARCOLT;"\O :MoURA-Respeitando as 
tradicções do passa.do, da lei Saraiva ... 

0 SR. BARBOSA LmA - As tr;tdicções do 
passado nos levariam a r espeitar, inclusive, 
a lei que nos collocou aqm. Pergunto : a 
séde ficou mais perto ou mais longe? Sim, 
porque foi ponto· debatido aqui; a ~éde da 
apuração não pôde ficar longe da capital. 

Não sei a vizinhança da capital até onde 
influe na veracidade do processo el::itoral ; 
si as velha.carias são maiores ou menores, 
mais longe ou mais perto da capita.l ; si o 
modo com se redigem as actas, a maneira 
como se annullam secções, vem a differir, etc. 

Ne.sse caso, confesso a minha ignorancia. 
Ficou mais perto ou mais longe a séde ? 

0 SR. MARCOLINO MOURA- Ficou muito 
mais longe. 

O Sn.. BARBOSA LI)!A.- Eis ahi.. Estou co
meça.ndo a aprender alguma co usa a reslJeito 
deste mysterio-verdade eleito t' t\l. . 

Ficando mais longe, fico u melhor. 
Parece qu.e a séde dos partidos, que em 

geral é nas capitaes, não terá uma influen
cia tão nociva sobre o resultado do pleito 
no que entende com a veracidade da apu
ração. 

Fico realmente perplex.o deante deste 
silencio, desta calmaria, que me sorpre
heride. 

Quando vi na or<lem do dia : «Discussão 
vnicá da emenda do Senado ao projecto 
n. 20 B, deste anuo, que di vide o territorio 

In felizmente , Sr. Presidente, e digo ini'e
li zm ::nte, p01·que o debate não se accenden, 
todos ficaram ele accôrdo, sem q ne a sohtç\5.0 
fosse a de nenhum dos don -; ;zrupo >. 

Parece que <tmbod vizav<tm u m typ\l de 
verdade eleitoral diverso do que prev<tleceu 
no Senado, porque, confesso que é minh<t 
con>icçiia que <:a(ht um dos di .c: oos Depu
tados, cada mn elos elementos em que se 
seindiu <L bancava pleiteada, no seu p::mto 
de vista, a verdade eleitoral. Vejo agora 
que ella tinha uma terceira interpretação e 
que se poderia graplticamente definir de 
modo \livcrso do qae clispertou a attenção e 
o zelo dos elous agrupamentos em que se di
vidm <~ ba.ncada. 

Agora, vejo que reina harmonia. Dou··. pa
rabens e trago as minhas sinceras cOilgra
tulações á Camara, porqua verifico que po 
anuo proximo a verdade eleitoral, a exacti
dão da repr.'Sentação política do Estado dà 
Bahia vae figurar de modo fecundo e admi-\ 
ra vet na bancada, u\na de cuj<LS cadeiras ' 
nesta hora occupo, apenas para significar 
de modo expresso a minha satisfaç~o pela 
nova situação, a minlln. justa.\ alegria . pelo 
accôrdo, pela concordiu que vejo nos càmpos, 
que nãp chamarei de Agramante, mas que 
em todo ca.so são os gloriosissimos campos 
do Pirl}j <i . Somente, Sr. Presidente, tenho 
pena qe que não triumphasse, a doutrina 
que, aliás, não foi objecto de nenhuma 
emend<j. ao projecto em disc ussão. ' , 

Eu talvez a t ivesse apresentado si . nãó· 
tivesse sido surprehendido pela oufermi- · 
dade que me reteve muitos dias en\- casa . 

Eu quizera ver o que em a nova lei, com 
o alistamento novo, com o voto cummula
tívo; com processos de realizar a elei~ão 
propriu.mente dita, novos, mas com a mesma 
divisão eleitor<tl, porque então é que se po
deria ter certeza de que não houve ageita
~ento algum ; que não houve trabalho polí
tico, do especic alguma., habilidoso, uesti
nado a pôr o velho organismo de u.ccôrdo 
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com as exigencias dos novos processos dimna- Contas, respeitando <tssim o centro territo
micos. r ia! tlaquella vasta circumscripção, cansa-

Estou certo, Sr. Presidente, de que a trans- grarl<t pelo tempo c por leis anteriores e de 
formação neste recinto seria muito mais accordo com a nova lei eleitoral. 
profunda do que vae ser com o trabalho de A <1puração, Sr . Presidente, tendo pol' séde 
a!laptação, que outra cousa não<\, que ,,e vê a cidade de Barnt, vae arrastar cerca <le 30 
no p l'ojecto em discussão. municípios que, proximos da cidade de Minas 

V. b:x. sabe bem, <t Camara não ignora, do Rio de Contas, ficou 40,50, 100 e mais 
é constituüla, na sua quasi totalidade por leguas du. cidade da Bctrra. 
políticos que conhecem de p~rto o que são A cidade da Barra pode sor considerada o 
processos eleitoraes, a antiga divisão de dls- centro margin'l.l do antigo 7" districto, ha
trictos: tal Estado, lo distrieto, como tUssa, nltado pelo s. Francisco, extremo norte, mas 
constituído, tendo por nucleo principal a não 0 centro territorial do dü•tricto u!tima
c~~ital, :zo districto, con~tituido pelos _mu~ü- monte or.;anizctdo pelo projecto de lei e que 
c1pws taes e qu~es, e nao pelos mumc.pws Si:l compõe elo ()o e 7° districtos. Um exemplo 
taes outro.>; mmto hem, qu~m olha para a f<1rà (L camaea <~l>rrturehender a questãJ. Si. 
car~a de ?ada._ Estado, e ex~mll1':1' o qu.e m~a a peoeur;mno' 0 cerrtio territol'i<tl da Itali; na 
antiga d1v~sao , sem_ pa::_tz pn.:, e wte~ra-j sua linha banhada pelo oceano, chegarmos 
ment? alhew á.:> cogltaçoe> elmtora_e;,_ 1m- a Genova ou a Naoolcs; mtLs, si procuramos 
·prcsswna-se com o facto de ver constltumdo, 0 seu ycriladeiro êcntr3 territorial iremos 
digamos, o 2° 1i:>t~·ícto. eleito c·al, um certo buscar Livorno 0 11 ~vii lão, que ficam mais 
numero de r.nun_IclplOs vJsmhos, e_ mais uns ccntraes. 
outros mumclplos, lá, rer.notos, mterpo~to3 , Alr~m disto, ~;; r-. Presidente, o espir-ito da 
entre o grup~, !lllcleo prmctptt!, c aquetlo>:: lei dluitoral doteemimt que no diét dtL apu
outr<;JS_ I!lUlllC!plO.; , _desta~ados uns quantos ração, 11,1 sede do districto em quo ellét tiver 
mummpws que estao alll encerrado.,;, mas loo-ar. concorram em maior numero os pro
pertencem ao 3", ou~ras. vezes a um 4", ou- sidentes dos conselhos, c<tm<tras ou intenden
tras vez~s a um_5~ d1str1Cto: "/. , . cia3 municipae:;; ora, sendo a <tpuração na 

. A .<m~IIia drnsao obcdecta, _Ja se. ve, a cidade da Bttrra, em epoclt<.t jnshmente em 
dtstr1bmçao da> forç<LS do ex_c1~c.:_to olmtoral ; 1ue 0 Sã(f Franci.sco esta em sua grande va
os genor~es collocavam as d~v1socs , os corpos sante, que é no mez de fevereiro ao mez de 
do exerct_to, confor~e as mawres ou menores março, reinando nesse tempo febres pttlus
sympathJas que. tmham nestJ ou naquellc tre;, tornar-se-ha mais diltiei! o eompareci
agrupame.nto eleitoral. . _ . mento dos cidadãos que teem de compôr a 

Be_m ; IeJta a nova lcg1slaçao elettoml, junta apuradora, vindos de pontos tão tlis
m~dificados profuuda,mente os processos, eu tantos. 
qmzera que elles se adoptassem com a mesma Sou representante do antigo 7o disüieto, 
carta. . .d . 1, t d assim o fui do G0 , e tenho p ::reorrido um e 
. Estou_convenct o,_Sr. PresHen e, eque a t m todas as localidades eposso dizer 
mfluenc1a per~>l>nallssJma do que so anda, ou ro e ' ' 
l . d 1· 1 · . d" ·t _ que de casa em casa. 

c 1aman o o 1garc uas,_ po,.m, s,er mu1 o ~.~ Como pontos maü; perto da cidade da 
lhor:nente contrastada, SI :more. a autl"a Barra estão os municípios : Remanso, Pilão 
cart,L _se coiloca~se ~~ovo .nu_clcamsmo. . Arcado, Barreiras, Santa Rita do Rio PrJto, 
As~lm na~ ~OI, ~r. Pr estuente,-e, deiXo Campo Largo, Correntino, Brejinho, Angi

a_pe~as aqm as mi?-h':!'s ponderaçoe.s como cal, Chique-Chique, Gamelleira do As.mrá, 
Slgmficando a conviCçao em qu.e est~u~de Casa Nova c Santa Anna dos Brejos. A villa 
que- Plu~ ça c~~~ng~, plus c e>t la meme da Carinlmnha, que est<i. á margem do São 
chose · (ilfu~to bem ' mtttto bem·) Francisco, fic<t mais perto da cidade de Minas 

O Sr:. Marcolino 1\:[oura-Sr. 
Presidente, a.; considerações que ac<tbarn de 
ser feitas pelo nobre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul, prevendo o plano inclinado 
em que vae ficar a Camarct depois de uma 
votação nominal, quasi unanime, appro
vando a divis·ão apresentada 110 projecto do 
Governo, prestam-se a uma grande medi
tação. 

Sr. Presidente, a Camara, como disse, em 
votação nominal e pot• grande maioria, fixou 
pam a s6de da apuração do 4° districto do 

.meu Estado a cidade de Minas do Rio de 

do Rio de Contas do que d<1 cidade da Barra. 
Da Carlnhanhct <i Barra contam-se 96 le

gua.s, ao passo que da cidade qe Minas do 
Rio de Conta>, centt·os do> districtos reuni
dos, distam 50 leguas. Proximo á cidade de 
Minas do Rio das Contas, estão, pois, Cani
nha.nha, Bom Jesus da Lapa, Urubú, ;'11onto 
Altól, Santa Maria da Victoria, Macahubas, 
Brotas, Caeteté, Conquista, Bom .Jesus do 
Rio de Contas, Condeúba, Andarahy, Ituassú, 
Bom Jems das Minas, Poções, Agua Quente, 
Jacaracy, .Jussiapa, Santa Isabel do Para
guassú,Villa Bellét das Palmeiras,Camp estre 
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Lcnçóes, Umlmrana.s, Riacho de Sant:t Anna, 
~\faracás, Remcdio;. 

Jã vê a Cam<l.r<l. que ern f<wor da séde em 
Minas do Rio de Contas :ficam 28 municípios 
reunidos por pe<tuenas dist::tncias ; ao passo 
que para a cidade d:t Barra ficn.m 1:2 muni
nicipios, alguns dos quaes em distancias 
.o;Juormes. 

li:', pois, uma. grande injustiça tirn.r da 
cidade do Rio de Contas, que, pela sua salu
bridade incontesüwel e de n.pproximaçã.o de 
28 municípios, deYe ser a séde <tpneadora 
dos dois ui~tricto~ r~:mnidos. 

Fallo sem uonlmm intm·esse político, con
sultando, sómente as convcnieueias publicas 
dos meus coutcrr~weos, aos quaes deYo o 
assento que tenho nesta Camara po1· longos 
atmos, e espero dclla a continuação de seu 
voto quasi unanime em favor do projecto 
contra a emenda do Senado, e seda uma 
iniquidade par[l. qualquer Governo honesto 
que tenha de presidir os nossos destinos 
votar a emenda do Sen;tdo, transferindo a 
séde de Minas do Rio de Contas para a hos
pitaleira e pootica cidade da Barra. Tenho 
concluído . (ilfl!ito bem; muito bem). 

O Sr. Par anhos 1\'Ion:teuegro 
-Sr. Presidente, membro da Commissão que 
deu o parecer, que acaba de ser impugnado 
pelo meu illustre amigo, companheiro de 
b<wcada c de districto, o Sr. Maecolino Moura 
a, tenho necc~sidaue de dar a S. Ex. uma 
ligeira resposta. 

Quanto ao nobre Deputado pelo Rio Grande 
do Sul, nada tenho a dizer, porque S. Ex. 
não impugnou as emendas do SemLdo, que o 
parecer opina que sejam acceitas, apenas 
fez considerações geraes, que foi o proprio a 
reconhecer que terinm mais cabimento 
quando se discutiu o projecto. 

Sr. PrPsidente o actual 4° districto da 
B<thiacompõe-se dos antigos 6" e 7°. Aquclle 
rinha por sédc a cidaue de Minas (lo Rio de 
Contas, e este a lhL barra do Rio Grande, 
que se achavam, mais ou menos, nos re
speetivos centros. 

Unidos,porl;m , agor<t,desdequenão ha uma 
cidade importauto, que fique bem no centro 
do novo distrieto , tem-se de escolher para 
sêde uma daquellas cidr;des, e, como se com
prehcnde faeil ntent.o, dessa e:;;colha resul
tará que fiea,ráo mais pro:dmo da sua séde 
os municípios do districto da que for pre
fcl'ida. E' um inconverriente, que não se 
pôde remediar, não sendo possi vel conten
tar a todos. 

Na mensau-em do Governo vciu como sêde 
a cidade de ~fina~ do Rio de Contas, ao que 
não me oppuz na Commbsão, porque é, de 
acto, uma cidru.lc importante, c tem em 
ua. circu mYisiulnnr;n, muit01' municípios. 

Não quiz despertar rivalidades, embora re
conhecesse que a antiga séde da meu di-
stricto, o 7°, offerecia, relativamente; me- 
lhores condições. 

O Senado, porém, attendendo, como se v'll 
do pn.recer da respectiYa Commissão, a que~ 
cidaue da Barra, si não esüL mathcmatica
mente no centro do dístricto, effectivamente 
approxima->e mais delle do que a do Rio de 
Contas, propoz a muda,nça desta para aquella. 

Não podia me oppor a isso, tendo em con- 
sideração não só aque!le motivo, como a 
maior faeilidade de comm unícaç.ão e meios 
de transporte para os respectivos presiqentes 
uos conselhos municipaes. 

De tiwto, a cidade da Barra fica na mar
gem do Rio S. Francisco, e communica-se· 
facilmente não só com os municípios sitos ú, 
margem do mesmo rio, como com os que · 
ficam á margem de seus affiuetltes, por v a- · 
pore', quatro vezes por mez. 

E' certo que os presidentes dos municípios 
do antigo ü0 districto toem de íilZCt' viagem 
por terra,, mas será só uma vez á cid:tde da. 
Barra, ao p<tss::> que, si a sédc for no Rio de 
Contas, n.lguns dor:: do antigo 7° tel'i\o de ützer 
duas viagens, um <t })CIO rio, e outra por 
terra. 

O nobre Deputado pela Bahia, reclamou 
contra a séde n<1 cidade da Barra, porque a 
do Rio ~e Conta,s fica dell<1 distante mais de 
cem le~uas, m<l.S essa mesma. razão dá-se 
si a séde fot' nPsta . · 

Accresce que para muitos municípios a dis
tancia 1JC tornaria muito m<Lior. 

E' assim que o mtuücipio de Riacho de 
Casa :Nqva fica distante da Barea mais de' . 
60 legufl,s, os do Remrtnso, Barreiras e An- \ 
gical mn.is de 40 de ~ilã.o Arcado. Santa ' 
Rita e Campo Largo mais de :10, e, n,c
crescentando-se as cem, que o. nobee . Depu
tado n.lqrma distar o Rio de Con,t.as da Barra,. 
teriam, os respectivos presidentes do\ con
selhos ~e percorrer muito m'~is de cem 
legua:> :para ir ao Rio de Contas, passando 
pela Barra. \ , 

O nobre Deputado apresentou uma relacão
de mut)icipios que ficam mais proximo da. 
cidade 4o Rio de Contas. Não contesto, mas 
S. Ex., Gomo eu, representante do actual 7" 
districtq. h<1 de concordar que fieam mais 
proximqs da cidade da Barr<L os municípios 
de Riacho de Casco Nova, RemansJ, Pilão Ar\ 
cado, Chique Chique, Gamelleíra de A~suruá, 
Brotas, Brejinho, Santa Rita, Campo L<Lrgo, 
Barrcíl'<l-S, Angical, Uruhú, Lapa, Correntína., 
Sant<t ~aria drt Victoria, Sa.n&'Anna dos 
Brejos, Carinhanha. 

OSR.j\iARCOLINoMouRA-Oh! Carinhanha!. 
Quanto dista dlt Barra~ 
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0 SR. PARANIIOS MONTENEGRo-Sossenta e 
.tantas leguas. 

0 SR. MARCOLL'I.;O :MouRA - Seguramente 
noventa. 

0 Srt. PARANIIOS MONTENEGRO - Não du
vido, mas S. J•;x. ha de reconhecer que a 
communic<tção de C;1rinhanha com a Baera, 
ambu.s na margem do Rio S. Francisco, 
faz-se em vapor, muito mais facil c com
morla do que por terra para .Minas do Rio 
de Contas, em distu,nci<~, mu,is ou menos 
.igtml. 

0 Sr. MARCOLINO MOURA-Agora, as con
dicçõos do su,luhrid:.tdo do uma e outru, ci

·dade? 
0 SR. PARA:'-n!OS MONTJi:NI1GRO-Quu,nto ás 

condições de salubridade de Minas do Rio de 
Contas, não contesto ; mu,s posso inlbrmar, 
de scioncüt propria, que u,s da cidade da 
Barra são excellontos. 

0 SR. MARCOLINO MOURA-NltS gmndes 
·vasu,ntes são certu,s u,Ui as febres. 

O SR. P_\RANHOS MoNTg.'IEGRo-Alli re:>idi 
durante oito annos, sem interrupção, com 
l.trande familiu,, e nunca fomos atu,cados de 
febres, nem soifremos outra qLialquor mo
lcstia. 

0 SR. FELIX GASPAR-Póde se dizer que são 
regra geral u,s hor~s condicçõos de S<tlu bridade 
de todo o sertão da Bahia. 

0 SR. PARANIIOS MONTENEGRO- Sr. Pre

Ninguem mu,is pedindo ~t palavra, é en
eorradu, tt discussão e u,uiada a votação • 

E' annunciada a :3a discussão do projecto 
n. 24!, de 1905, u,utorizando o Presidente da 
Ropublica a abrir ao Ministorio da Guerra o 
credito de 2l7:94(iB, supplementar ao art. 9°, 
§ 15, da lei n. 1.316, de ~n de dezembro 
de !904. 

Ningul'.m pedindo a pallt\Ttt, é encerrada tl, 
discussão e adiad'1 <t voÜt()ão. 

E' annunciadn, a :1a cliscus;ão elo prqjecto 
n. 242, de 1905, autorizu,ndo o Prosideute 
cl<t Republica a abrir ao :\Iinisterio dtt Guerra 
o credito de 620:028:;150, supplomentar u,o 
<trt. Ü0

, § go -Soldos e gratificações- da 
lei n. I.:llG, de 31 de dcz:omhro do l!)Qci. 

O Sr. Ba:rboS'l, J~ima- Peço <L 
palavra. 

O Sr. Presidente-Tom ct pa.Iavr<t 
o nobre Deputado. 

O Sr. Barbosa L.in1a (·)-Sr. 
Presidente, quando pleite<imos nesta Casu,, 
- e o temos feito muito o uão poucas 
vezes-a elevação do offocti v o do exercito a 
um ttlgarismo, sinão precisal'nonte o mesmo 
do seu estado completo, mas, pelo menos, 
mais pro'ximo dessu, situação, tom-se-nos 
oqjectado constantemente que as ünanças d::t 
Republicrt não comportam semelh;111te ma
nifestação de lealdltdo logisltttiYa. 

sidente, não me oppllz u, quo a sédc do 4° Emprego calculadrnneate a expressão de 
districto i osso a cidade de Minas do Rio de lealdade legislativa, visto que não conheço 
Contas, quando <~ primipio disso se tratou, disp<mterio tão evidente quanto é aquelle 
pois reconheço quo é uma localidade muito que se nos dcpêtra <Lo cotejar n lei de tlxação 
importante o merecedora, attendendo-se a dH forças clcJ terra, repetida, Yohdtt todos 
certu,s circumstancias dessa, pret'erencia, se 03 annos com <J, lei de orçamento do Minis
outms não fosso preciso tomar tambem terio da Guerra. 
em considemção ; mas agora, desde que ha A lei de finçí'í,o- de üwçr1~ ([e terra é con
uma emondu, já approvada pelo Senado os- stante e contimmmonte c<tlc<~da sob a sC>rie 
colhendo tt cidade da Bctrra, relativamente de leis permanentes, das quaes dimana a 
1mti::l approximada do centro como quer a organização do exercito nacional. Foram 
nova lei eleitoral, e com mais facilidu,de do essas leis do carl~ctcr permanente, ao con
communicações, não serei eu, representante traria da lei de fixação de fol't::as, sempre 
.do actuu,l 7" districto, que a isso me op- a.nmm, que crearam os qmtdros do cad<t 
ponha, procedimento que só poderia t9r em batltlhão de int'antaria e de catla regimento 
circumstancias muito especiu,es. de cavallaria ou u,rtilhu,ria. 

Concluindo, affirmo que, sendo a sédo mt E tendo-se em vista essas leis, que se não 
·Cidade da Barm, não haverá um só mu- poderiam alterar sinão por meio de uma 
nicipio que fique distante cem leguas, ao outra lei de r.:Jorgauização do exercito, t<tn
passo que sondo em Minas do Rio de Contas, ttts vezes annunciad<t o outras tantas inde
'alguns municípios distu,rão muito mais do lfi· nidamonte adiada, é somm. ando o effectivo, 
que isso. que resulta desse.3 quadros, fixados por lei,; 

-.- t 1. · 'd - do caracter permanent~. que se sabe qmtl 
. ~ao es ~s as 1gmras cons1 eraçoos .que é 0 total do exercito 

tenho a tazer em resposta ao meu digno · 
amigo e companheiro de bancttda. (Muito 
irem; muito bem.) (•) Este discurso uão foi roYbto poJ, ol·ador. 
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Ora, todos os annos nós fazemos aqui esta 
obra coutradictoria, curiosa: são fixada,s em 
28.100 e tantas praças aquellas que devem 
constituir, no exercício vindouro, o total do 
exercito ; são fixadas c, precisamente, o 
Congresso, em seguida, o que passa a fazer é 
não considerar fixadas e, de anno para anuo, 
no correr da votação de uma lei igualmente 
annua, no correr da votação das rubricas do 
Orçamento da Guerra, alterar este quantum 
que resulta da organizaç.ão pet·manente do 
exercito, e alterar desregradamente, n.lterar 
sem atten<,~ão alguma as necessidades em 
que se brtseou quem quer que tenha organi
zado o exercito nacional üü como o possui
mos agcra, com os quadres conhecidos. 

Assim que, em um a,nno, decreta-se na lei 
que são 28.000 homens, mas no orçamento 
dá-se verba para 2,1.000 ; e no mmo seguinte 
par<1 22.000, no subsequente para 20.000; 
e assim temos descido até <.t situação em que 
nos encontramos. de fixar 28.000 homens e 
dal' verha para Í5 .000, chegando-se a este 
resultado interessante, qun não se sabe o que 
signific:t «lixar». Si é uma asseveração de 
que o exercito continúa a ter os mesmos 
quadros, org<.mizados pela mesma í'órma, 
com as mesmas dependencias , excusada abso
lutamente a <tSserção legislativa, visto que 
por uma lei annua não viríamos, votando 
mais ou Yotando nwnos, remodelar a orga
nizaçfi,o do exercito, mas, si 6 para affirmar 
de novo, reiterando todos os annos, que o 
exercito ueve ten~s.o:Jo praça:>, não se com
prehenclc como, dias depois, todos os annos, 
se declare que não são 28 .000 homens, como 
se tinha votado, e sim sã.o 15.000, 14.000, 
16.000, 20.000, etc. 

São duas leis que :'<e nucnteem integras, 
sem que se considere c1ne a segunda revogou 
a primGirJ,, insistindo unu om dizer que são 
28 .000, e outra em afi'irnur que são 15.000. 
Ficam no mesmo anuo, nlt mosm<> collncção 
de leis, som que umc1. revogue a outea, di
zendo aquella nnn cansa e esü; dize nd:J 
co usa difl'erente. 

E' este, entret<\llto, um aspecto preli
minar da questão, já muitas vezes contro
vertida pelrcs diversos Deputados que se teem 
occup:Hlo do Ministerio dtt Guerm ; o que me 
leva a tOJmtr a pabvra especialmente em 
relação a este credito em discussão. 

E' que, quando nós uiziamos reiteradas 
vezes que o etrectivo de 15.000 homens era. 
inferior às necessidades do serviço militar, 
essa nossa aífirmação f'oi constantemente 
contestadlt pelos orgão> do olficialismo nesta 
Casa. 

V. Ex. não reputará heresia esta minha 
invocação <tos orgãos do officialismo nesta 
Casa, porque daqui ,já se disse uma e mais 
vezes que o meio dos Deputatlos terem infor-

maçõ3s seguras ácerca do serviço publico é· 
entender-se cada um delles, :pessoalmente, 
com o Ministro posto á frente da pasta pela 
qual correm os negocias sobre os quaes o 
mesmo Deputado quer esclarecimentos. 

Ora, Sr. Presidente, quando affirmámos . 
aqui, e eu fui um dos que mais vezes e mais 
insistentemente isto fizeram, quo o etrectivo 
do exercito era inferior ã.s oxigencias do ser
viço, contestou-se ; o leader da maioria con
testou a nossa affirmação e declarou uma e 
mais vezes que esse etrectivo bastava ás ex
igencias do serviço ordinario. 

Quiz prJvar com dados officiaes que 
assim não ora; formulei um requerimento 
com uma série de items, destinados a sub
ministrar aos Srs. Deputados lLS in formações; 
o meu requerimento foi considerado como 
acto de opposição aggressiva, foi r ejeitado 
e continuou-se a sustentar que o eifectivo 
do exercito não carecia ser superior a 15.000 
homens. 

Nesta conformidade, a Camara continuou 
a votar, e o Sewtdo a dar assentimento a 
verba do Orçamento da Guerra apenas para 
15.000 homens. Quando nós affirmava,mos 
que o e1fectiY<1 era pouco, o proprio Ministro 
da Guerra, uma e mais vezes, affirmava 
tamlJem, por escripto. 

E' escusado reler paginas deste relataria, 
que fopm lidas por varias vezes por aquelles 
que discutiram o Orçamento da Guerra e a
fixaçãq de !orças. 

Mas, quando o relator do Orçamento da 
Guerrq. teve de dar parecer sobre a emenda 
que visava elevar este etrectivo, o propr~o 
titular da pasta da Guerra informava a este 
relator, isto é, o proprio titular da pasta da\ 
Guerra, nas relações J~ormaes do Poder Ex- , 
ecutivo com esta Caní-a.ra, por· intermedio 
do seu relator, dizia que sim, que, visto as 
necessidades financeiras, poderiam, conti
nuar os 15.000 hom6ns, e, nes~e presn);lposto, 
nós tixavamos verba para 15',,00:) hbrp.ens. 
Fixa vamos verba :para 15.000 h'çmens, (>rça
mentariamente fallando, Sr. Presidente : 
quet· dizer, nós davamos soldo, ei;~,tpa e gra
tificação sómente para 15.000 homens, As 
leis de prçamento permittem a abertura de 
creuitas supplementares para acudir á dif
rc~rença das consignações para etapas, por
que est~t parte do vencimento militar, varia 
côm a média do preço dos generos de cada 
mercado, qual é, por sua vez, a base para à 
unidade da etctpa, cu,jo total dá, por sua vez, 
o total f].a rubrica do orçamento. 1 

De modo que, quando a nossa legislação 
financeira permitte que o Executivo abra 
credito supplementar a esta rubrica, bem se 
vê que tem em vista as alterações que a 
rubrica póde sotrrer, não porque se modifique 
o numero de praças, mas porque se modi .. _ 
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fica a importancia da etapa que cada praça 
pôde receber. 

Precisando numericamente · a questão, pó
de-se explicai-a ainda melhor assim: a etapa 
é calculada tomando uma média, digamos, 
de l$500 por praça: acontece, porém, que o 
preço <l que attinge esta unidade sobe por 
tal fôrma em algumas guarnições, que, to
mada a média, dá, não 1$500, mas 1~?560, 
l$570 e 1$580. 

Por conseguinte, a dotação orçamentaria 
fica aquem do total da despem a ser feita. 
A di1Terença é coberta por um credito sup
plementar, para cuja abertura o Poder Ex
ecutivo tem competencia. 

lVI<ts, no caso vertente, Sr. Presidente, não 
é isto o que se deu. 

Afrtrmou-se que <1 nossa situação era per
feitament J normal; e at<~. ultimamente, 
apozar de ainda não termos chegado a 
accôPdo definitivo com ;t Republica do Perú, 
apezw ch situação sor a mesma que era 
quando p::tra l<l, para as visinhanças des.>a 
Republica, foram destacadas .lbrça ; mune
r·osas do exercito, ultimamente mandou-se 
retil'étr esstts forças o depois do ministro ter, 
de accôrdo com o reltttor, e d :pois do leader, 
com ellc a Camara, e depois do Senctd.o,terem 
affirmado todos, uns em consequencb de in
formações ministradas pelos ontros, todos na 
mais perfeita commuuhão Je vistas, certos 
de quo nossas <1llogações er;nn demasias 
opposicionidas, que o effcctivo de 15.000 
homens basbva para as exigencias do ser
viço do exercito mtcional, vem o Ministro, 
esse mesmo Ministro quo disso q uc 15. 000 lw
mens bastavam, e nos fornece um mappa da 
força, em que diz que o estado elfcctivo, em 
17 de março do 1905, no tol·ceir;J mDz do exer~ 
cicio, para o qual, a pedido do ·Ministro e oxi
igencia do Governo, nós sli voUm~os !5.000 
homen·;, Vi'lH o Gove1·no e diz que o mappa 
da forçél existente, füra ela autorizaçào, ''- de 
18.446 homens. 

Quer diz•3r, Sr. Presidente. leg~ümente, 
isto é, com a nossa collahoração expl'e ;;:;u,, 
não se aclmitte que Se) elevo o effectivo Jo 
exercito; isto desanca o dorranca a:> finan
ças fecleraes, não ~e toque nisto, vem logo a 
ameaça do deficit, o, então, fic:t em !5. 000 
homens. 

repre;;enta apenas, por parte dos Deputados 
opposicionistclS, um desconhecimento da si
tuação; é teimosia de adversarios impeni
tentes. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-De bachareiS 
fardados, é o que dizem. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Sim, senhores. 
Dir-se-ha que a lei diz que as f_9rças de 

terra para o exercício vindour? serao de ~8 
mil e tantos homens, ou ma1s, em condi
ções extl•aordioarias. Mas q uaes são essas 
condições extraordiuarias ? 

São diversas daque!las que existiam,quanclo 
se votou a lei ? 

Si, na occasiào em que s , votou esse effe
ctivo, oGoverno disse que não precisava de 
mais e si, mais tarde, as condições conti
nuaram as mesmas, não houve nada de ex
traorclinario. 

Condições extraordinarias são: a ameaça 
de uma guerra, de uma ilwasão, quepe!'
mitte elevar o numero de praças, para n' 
preenchendo o> quadros e duplicando os ele
mentos de que se dispõe. 

Mas, foi o que se deu ? 
Não, senhores, não se deu n;J.da disso; ao 

contrario, mandou-se tirar forças do Acre 
porque- não é o relatorio do Ministro do 
Exterior que diz, affirrna-o a mens~gem--:as 
nossas condições internacionaes sao mUlto 
boas e a possibilidade de confiicto na yegi.ão 
elo norte tem diminuído oxtraordmana
mentc . 

Pois, <~ nessa situação, que o Ministro faz 
por um acto executivo aquillo que não quiz 
que o Congresso fizesse, collaborando com 
elle. 

O Congresso lhe quiz dar, achon que devia 
dar mais do 15.000 homens e elle achou que 
não era, nece.>sario; depois elevou o effectivo 
êt 1 S . 400 homens. 

E;ltão, para que são esses tres mil e tcl.n~os 
llornei!S? Quando é que a verdade offictal 
coincide com a realidade dos factos? 

t<;' quando se insiste junto a nós, dizendo 
que ba~tam os 15.000 homens, ou, quando, 
logo depois, se eleva esse effectivo a !8.446 
homens? 

E como se faz essa despeza ? . 
Com que S J paga esse n.ccrescimo de 3.446 

homens? Isto não se pôde fazer ; o Congresso não 
deve votar mais de 15.000 homens; um Depu
tado teimoso diz que não chega, que além 
das exigoncias da guarnição desta Capital, 
que tem um serviço realmente pesado, temos 
que entreter forças, temos que fazer uma 
demonstração de certo valor nas fronteiras 
do norte, e os !5.000 homens não dão par<J. 
isso, vamos votar um pouco mais:-não, 
senhores; não só não é necessario, affirmam 
todQs una voce, como ainda esta insistencia 

Com que se paga~ Paga-se desfalcando a 
verba -soldo-a verba-gratificação distri
buídas no exercício aos 15.000 homens, p:l.
ga-se a 18.000 homens. 

Por outra, com a verba destinada a pagar 
12 mezes de soldo a 15.000 homens, pagam
se oito ou nove mezes a 18.000 homens, e 
vem-se agora pedir supplemento, vem-se pedir 
ao Congresso que autorize aquillo que nos 
pediamos, que o Congresso autorizasse desde 
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logo, do:.ndo assim rasão aos oppmicionistn.s. :para a.quellcs em relação aos quae;; não· 
Nós é que tinhtl.mo:; razão q'tando dizi<~mos tem compctencia. para abrir. 
que os l5.0jQ h-:.mcns er~\m poucos. Agora, .l<t não me retiro ao esquecimento systema-
como se vem nus 1lizee isto '? tico de uma norma salutar, Cflnsta.nicmente 

Que fol? Quan.;; l'omm <ts r.1züe' extraordi- pr<tticada durante a cxtinct<t fôr ma politica. 
· nari:ts,nov;~s. qne não as necessidades do ser- E' sabido q:w outl''ora os cnditus sttpplemen
viço normal, <t::l necesHd:tdcs do serviço de ta.res só apparecia.m depJi~ do nono mez. 
guarniçã.oem todo o Hiwt.i.l,_ que couclu~iram SuppJe-se qne as dotacões votadas pela 
o Governo a. nos dar uottem, no pt•o;:>rw re- . ,. .,... . fi ' •. - . ' . 
btorio de , 110 0 numero le }l ... c. , - :. Cil:l'l'!:'.a mvulante 10 ornMçoes de su,.t C?m-

l' . " ., ·]:.;/ ,. . c .a,J.. _1;~ ~ mu;sa:J de Orça :neJto e a,; tabellas forneerdas 
::t9uel e que l!DS 1. cLl110 _. que qua.ndo !txarno., P"IO Governo deviam ha;;ta.r toda' pan C'J,ZCI' 
};) ,OrJo elle cnten1ea elevar a 18.440. Não ·.\ .·. d .. ~ , · · · ' . i ::5 , '. · ' • ·-
sei <tl soluta.mcute Jle 'os 10., , to' ili . . f,we .t.s e~pezas, ao. meno., c os no\ c prtmer 
• J _ . · 1 - 1~-n cn :> o. c~aclS ros mozes c a partir do nono mez anena;; 
llu.et~nho~ n ao VC.J~ tLtUC:> JOl'al11 _as ~·a.zoes; deticeueia nesta ou naquella ontra. r~bl;ica ~ 
s~~1;;ote~te :~~~ neto lw. m~d~ 11! '~ 1 8 , ~L>par:<~- ;tinda. em occasião opportnna pam se sup
t, fi~" ~~ ·10 >~.:.] ;, 0 que ,;e C!hvlll '• e.H -~no., plemcntar esta on aquell<t ouf.ra rubrJCa em 
a . · ,.,ç -· d~ . de;-;p~za . ~u~!Ic~.~ · ,\. fixa.ça.o da q tw entram elementos aleatorios. 
deitf.z~ lnwl~{·.L ~·L~ .. nx.a. ~cn~~~ n.l~uma · . . , Porqne n5.o é assim agor~:. '? Os cecdito.~ 

~a ~ue · ,'1 1.co" 1 IU\ ~1_ 1a~el '~ qt~o no~ supplementares se abrem logo em ma.t·ço. 
che0am~, e c~ H a. qua.\ n~s .tc ... om .nocLtmos. abril junho em clmtlilucr mez do a ono. 
com r,~~rgn~çao vm·~:id_Gu·ameutl mns.ul- Ga.stà-se e, á~ vezes. até toca-se fogo e vem
~nan~, ~1.ta~r~:no,~ op~~~~ 1S 1~~ ~e 11~~? 1:1 nv? se pedir verba. para comprar mais material 
· : ~\·'~ "' uttr~,~,; d,~ dr~ llla P.'":vrdc~?1 :'' ~ 0 .'1 consumido em consequencia do dcsmasclo, 
feoc\~1.ppcllctl .. e ,Lqm lH· .~ '1 llrvrtM pron-1 da desidüt on não . s~i. que outra. qualidv.dG 

E n,t.ttr~l,110 . , t ~ 
0
• e ··t~ .., ·+ ·:<> n n t 1 par parte dos admuustra.dore,; dac1uelle ca-. ~ ,. . .. ~ ~ ,. " .~r.ua~.'""' 1 an a ·t· 1 . . . n 1 que nos Icv<t a ficar mrllto contentes com pr '1 n,tcw a · 

o que o Govemo 1'<1Z dent t•o da lei ou fóm Seja como for, fica assignalado isto: eu 
della, de àccôruo com os no~:>o.> conceitos ou entendia que as forças eram pouc<.ts; o .~ 
não, pois em ctnalquer hypothese tudo está orgãos offi.cia.es, d~zcndo que era!U mnita~, 
bom; gaste de ma.is e n·js vota.remos, gaste re::usar;·tm a do~aça.o orçam~nt<trm . D~po1s 
de menos ... isto não é um ab.mrdo, porque elev<lram <t ma1s do que ':'llltlllo que se t~nlw. 
suppõe saldo; gasta de nnis, manda. pagar fixad?, d~<>penderam, e vem ag.ora pedir · rt 
pelo Banco da H.epnhlic:t, o:1 ''em aqui padir leg<tli~<tç~o dessa de:;pcza, conless;tndo . .9ue 
o crelito a nós, que semp1•e damos com a d:t pr111~em:t vez e~rarrtm mts sna.s prensues; 
maior henevolcncia. os que tlllham razao pelo que vae :.t.contecendo 

E O'Osta.rü~ de s;t1Jer Sr. Preside:ltc uma vez pelo me:ws eram os ehamados 
q uaes"' foram estas conüi~ções extraordina_: oppo.~ícioni,;üts, o.~ tiio m:dsinados doutore;; 
r ias e excepciona.es que conduziram, detltl'o fardu.dos . ·\ 
de tão :poucos dbs, o Govel'no a mudar de Tenho co:lCluido. (Jfuito bem.; jJl1 tito bem:) 
opini5.o. Isto prova que quem tinha raZão ._ 
oramos nós, opposicionisi;o,>: . O S r. Paula. · Ra'lnos n- Sr . · 

~I<mdavil.mos elevar o etfcctivo do nosso Presiden te, relator do crc4ito e:n debate, 
exercito a mais um quinto-eram I:J.OOO ho- corre-me o dever de vir dar algumas expli
mcns e a.pparec3 a.qui elevado em 3.400 cações ao nobre Deputado p'clo Rio (.Jrande 
homen~, mab a inda. do qnc um quinto. do Sul, que o ac:tba de impu!,;Úar. '·. . 

Parece que tClllJS necessidade de com- S. t~x. começou salientando 1a diYm'gencifl. 
pletar o.; cm·pu;;, mas esta necessida.tle que semwe noü\da eiltre <t lei de ll:ú~c,,ã.o de ror
<tllegavn.mos foi contestarh. ças, qtt:). de algum modo deve trad uzjr a 

Temos necessidade de ünplic<ll' a.s força·, existencia rea. l dos quadros do exercito, e a 
em <dguns pontos?- Nã.o pOl' •tue as íbrças verba, orçamcntaria. · 
1oram retiradas do Acre. 
~ão sei, port:::.nto, quaes foram estas razões 

de ordem public<L Em qu<J.lquer hypothese 
por0m, Sr . Pn!;;ülcnte, voto contra o cre
dito. O ap.Jio, o :•pplanso da approvação do 
cre1ito é, nem mais, nem menos, do que aco
roçoa.r o Executivo n<J. pra.tíca, mesmo de 
accórdo com o regimen republicano, de 
gastar aquillo qnc :;c não autoriza, não só 

S. Ex. conhece-me de lon ga dn.ta e sa1m 
que sempre estive no meio daquelles ilue 
pederfl a verdade orçamentaria., scmpt•e 
acompanhei aquelles que exigiam quà\a lei 
orçaQwntn.ria, lei annua, votada dnpoís de 
uma outra. lei a.nnua, qual a. de fixa.çiio do 
forças de terra. e mar, estivesse de accôJ•do 
com <,oquillo que anteriormente fôra votado. 

das rubricas :pu.ra as q uaes se pede a abet•- --
tura. de credito:; supplement!l.res,mas tambcm (·) !}ate discurso não foi re,is\o pelo orador: 
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De modo que as observações fdtas por 
S. Ex. a este I'e;;peito merecem o meu assen
timento completo. Ainda hoje continuo a 
:pensar do mesmo modo. Não comprehendo 
osh divorgencia entre duas leis annuas,uma 

. a de fixação de forças e outra orçamentaria, 

. destinada a dar veeba para todas as despeza 
cread:ts em virtude de lei antcriot• ; não 
compl'ehendo que c:sa tlivergcncia continue 
a apparccer na nossa lcgi:>laçã.o . 

Quanto propriamente ao acto do Governo 
· elevalldo ét 18 .440 praças o cft'cctivo dos cor~ 
pos do excrc•to ello cstrt porJ'eitarnentc jus
tificado pela lei de fixação de forças. 

«0 Congresso Nacional decreta: 
Art.l 0 ••• 

§ :3. o As for·ças do exercito compor-se-hão 
de 28. !60 praças de pret, distribuídas de ac
r:õrdo com a organização em vigor, as quaes 
poderão ser elevadas ao dobro ou mais, em 
d l'cumstancias extraordinarias. » 

Quanto ü. outl'a questã·J levantada ... 
O SR. BARBOlA LD'IA - Em condiç,ões ex

traordinarias. 
OSR. PAULA RA~ws-Em condições exti·a

ordinarias pode ir ao dobro; pôde ir a 56.320; 
em condições ordiuaria,s a 2$.160. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Mas fixamos l5.0fP 
na outra lei. 

O SH.. PAULA RA~tns-V. Ex. eleve saber 
f]UC nunca estive, nem e>ton, deaccôrclo com 
a pratica seguida na Camara de ver uma lei 
fixando uma despesa em tanto, c a lei orça
montaria não lixar o quantwn para o paga
mento desta despes<t. 

Qu;1nto á outra que.,tão, r eiJito, (1uanto á 
outm parte da atnrmnçã.o do illustro Depu
tado pelo Ri.o .Grande do Sul de que se vinha 
batendo pelit insutficicucia de 15.000 praças 
_para o serviço que o exercito devia pl'estar,
devo lcmbl'ar a S. Ex. que, o anuo passado, 
ao justificar destn tribuna o credito de 

. 5. 000:000$ para o pa.gamento de despezas 
extmordinarias no Acre, eu declarei com 
·toda a feanqucza c sinceridade que o effc
ctivo do exercito estava excedido de dua,s 
mil e tantas praças; que não era o effectivo 
de 15.000, e sim de core;~ de 18.000. 

Fui informado de que a minha asserção 
era verdadeira e que o Governo, na contin
gencia de enviar forças para o Acre, tinha 
mandado engajar praça,s para completar os 
ba,talhões desfalcados. 

0 SR. BARBOSA LiliiA-Quando eu atiirmei 
-isto o leader contestou. 

0 SR. PAULA RAMOS-E' YCl'da.de. E eu 
vim á tribuna e declarei que o eifectivo não 
era de 15.000 e sim de cerca, de 18.000. 

Vol. VII 

E~sa situação continüa a tê hoje. Ao re
gressarem do Acre os batalhões vieram 
completamente desfalcados c o Ministro 
mandou completar o seu cffectiYo nesta Ca
pital; de m<:tneira que hoje esse effcctivo é 
de 18.446 praças. 

O orçamento tendo dado verba sómcntc 
para o pagamento de 15 .000 praç:1s, faz 
com o r1ue o Governo seja íorçado a pedir 
hoje este credito supplementar. 

O illu~tre Deputado pelo Rio Gra.ndc do Sul 
s<tlientou qne para a verba etapa-o Poder 
Executivo está autoriz<tdo a abrir creditas 
supplemcutat·m, mas não p:1ra <~ verba
soldo c gratificaÇões. 

.Jushmente porque o Govet•no não c .. ,;tCL 
autorizado a abrir creclitos supplementarcs, 
ê que vem pedir autorização pam isso 
fuwr. · 

O SR. BARBOSA LniA-De sorte que, nem no 
anno pas~ado nem neste anno, foi certo o 
numero de 15.000 homens; a dcspeza vu.e ser 
feita para 18.000! 

O SR. PAULA RA1\IOs-Ainda este anno no 
seio d<J. Commissão de Fiua.nças pugnei pela 
verba para pa,gnmento do olfcctivo rettl do 
exercito. 

Eram estas as explicaç,ões que entendi 
dever dar ao illu>tre rcpresenta.nte do Rio 
Grande do Sul, confirmando em muitos 
pontos aquillo que o anuo passado haviu. ex
pendido desta, tribuna,, (.Muito bem . ) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é en
cerrada a discussão e adiad<t a votação. 

E' annunciada a 2" cliscussão do Jlrojccto 
n. 201, de 1905, autorizando o Presidente da 
Republica a a.hrir ao Ministerio da Industria, 
Viação e Obras Publicas o credito de 40:000$, 
supplementar á sub-eonsignação « Trans
porto de immigrautes· estritn~eiros ou nn.
cionacs, por mar e por terra » da verba. 6~ 
do a,rt. 1:3 da lei n. l.3IG, de 31 de dezembro 
de 1904. 

O Sr. :l3arhosa. Liln.a - Peço a 
palavr-a. 

O Sr. Presidente- Tem a. pa-:
lavra o nohre Deputado. 

O Sr. Ba.rbosa Lima (') - Sr. 
Presidente, é mais um credito supplemeutar 
que naturalmente não ycm concertar ou 
remendar o cleficit annunciado pela voz a, 
mais autorizadtt ·desta Camara ; isto é, pela 
voz do relator do Orçamento da Receita. 

Dei-me ao trabalho, ao ser-me distribui do 
hoje, logo que entrei nesta Casa, a ordem do 
dia, de sommar as despezas que occorrem 

(') Este d!seurse não foi revis~o polo orÍ.clor, 
ao 
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ao orçamento ordinario, provenientes de 
creditas supplementaros, constantes todos 
desta mesma ordem elo dia. 

Só hoje, em um só dia, nós vamos encer
ra,r a discussão, para opportnnamente vo
tal' creditas snpp!ementares, n<L importa,n
cia de 1. 1!12:0008, reduzidos a, papel alguns 
creditas supplementares que aqui estão 
consignados em ouro. 

Creditos suppfementare> ao Ministerio da 
GuerrD., creditas supplementares ao ::\1inis
terio da Industl'ia, Viação e Obras Publicas, 
creditas supplomentares ao Minht2rio da 
Fazendi1 . .. 

Eis o que vemos lo;.;.; no começo desta 
ordem do dia. 

Em outri1 pEu·te desti1 mesma orde:n do 
dia, vemos pensões de 5008 p(jr mez, pen
sões ele :300$ por mez, pensões J.e (i : 000$ por 
anno, pensões de 3:000$, por anno, pensões 
dadivosas que Tevelam r1 magmtnimidade 
cavalheresca., a generosidade nabahesca elo 
mais opulento Thesou1'0 da America do Sul, 
o do nosso caro Brazil. 

Vê-se bem que a época, que o momento, 
é de -verdadeiro .Jubileu ; autoriza-se tudo, 
applandem-se todos os gastos, os orçamenta
rios o extra-o;·ç;tmentarios, os do Thrsouro 
e o.~ ue fóra rlo ThesourJ, os que passam 
pelo T1·ibunal rle Contas e os que passam 
pe~o BancD aa Repu blic<L e ;ünda. se votam 
novas doti1ções que hão de ir grava1· o t;r
çamento por fó1·nut não calculada pelos re
latores das pa,rtes em que elle respectiva
mente se divide. 

Todas estas despezas não são enumemdas, 
não são catalogadas, não são especificadas 
com parcellas que possam ser sommada.>. 
No orçrLmento ordinario, que aqui v-otamos, 
não ha previsão possível ; a unica previsão 
que se pode fazer é esta: é r1ue não é pos
sível gm·antir er.tuilibrio de especie alguma. 
Podia se dizer que a unica previsão que 
se ))óde fazer (\ que não ha previsão al
guma ; a unica certeza que se tem é esta 
-é quo nos desbaratas dos dinheiros publico.,; 
não ha mãos a medir ! 

Isto (· como um rasgão feito em parede 
de açude ; começanuo a pl'incipio por um 
pequeno filete de agua, pouco a pouco, elle 
vae-se alargando, de modo a. augmentar 
consideravelmente o volume da agua. 

Sei, Sr. Presidente, que isto parece que já 
estou ouvindo todo o mundo dizer-são de
masias da paixão opposicionista, mas é bom 
que fiquem estas observações, estas notas á 
margem como commentarlo á asserção do 
illustre relator da Receita, annunciando-nos 
um futuro deficit de 40.000:000$000. 

Não ha necessidade de estarmos aqui a 
discutir o:s creditas um por um; todos estão 

muito bons, muito justificados, teve razão o · 
ministro c teve razão a Commissão. 

Esta procedeu muito bem quando calculou 
a dotação; calculou com acerto, com segu- · 
rança que não devia. ser mais do que aquillo 
e o ministro teve muita rezão quando achou 
que a verba tinha sido ealcula<ht com par
cimonia, pelo que gastou mais. 

Ambos toem razão e, por isso, vamos vo
tando todas as autorizaçôes necessarias para 
gastar mais ou para legalizar o t1Ue está 
gasto. 

O credito de que ora cogit:.tmos refere-se 
[La transporte de immigrantes estrangeiros 
ou nacionaes por mar e po1' terra. 

Concluirei as minhas ligeiras observi1ções, 
apenas indagando si nesse transporte de 
immigrantes estrangeiros ou nacionaes, por 
mar e por terra, estarão acaso incluído> os 
emigrantes força<los nacionaes que foram 
daqui pJ.ra o Acre. (Riso.) 

São 40.000:000$; creio que a verbi1 é pouca, 
talvez tenha corrido por conta daquelles 
1. OOO:OOO:s constantes de um dos creditas 
nbertus ae!ui, durante o estado de sitio e do 
qual nunca se prestou conta. de especic al
guma, como nunca se prestarão cont<Ls de 
especie alguma ao LegisüLtivo, porqnrl isto 
subverte o regilwm, perverte as praticas 
republii;<Lnas e altera e desvirtua a H.epu
bliccL p~·esidencial, como nós a am<tJno:;; e 
queremos praticar, consoladora.mente, ·.ás 
costas do contribuinte escorchado. 

Em o que tinha a dizer: (Muito bern; mtlito 
bem.) 

Xinguem mais pedindo a palavra, r} en- \ 
cerrado em za cliscuss~o o artigo unico do 
pro.;ecto n. 201, de 1905·, autorlz;tndo o Pre
.sidente da Re:publica a abrir ao Yiinisterio 
da In(lustria, Viação e Obras Publicas o cre
dito de 40:000$, supplementar á. sub~consi
gnação «Transporte de immigr<.Lntes estran
geiros ou nacionaes, por m:tr e por te:i1ra» 
da ver bq. (;a do a.rt. 13 da lei n . 1. 310, de 31 
de de:r,e111bro de 1904, ficando adiada a vota
ção. 

F.:' ~em debate encerrado em 2a discussão 
o artigo uni co do projecto n. 243, de 1905, 
autorizando o Presidente da Republica a 
abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 
59:100$4t5, ouro, supplementa.r ao n. 31 do\ 
art. l!~ 4a lei n. 1.316, de 31 de dezembro · 
de 1904, ficando adiada a votação. ·, 

E, annunciada a za discussão do :projecto 
n. 251, <le 1905, autorizando o Presidente da 
da Republica. a abrir ao Ministerio da Fa
zenda o qredito extraordinario de 52:664.$073, 
ouro, e 712:572$100, papel, para attender ao 
pagamento das dividas de exercicios findos. 
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o Sr. Barbosa Lhna- Peço a me a quanto monta o total da despeza a 
fazer com exercícios findos, isto é, a quanto 

palavra. monta 0 total de contas legalizadas a serem 
0 Sr. Presidente- Tom a pala- pagas e que o não. foram até 31 d~ março · 

vra 0 nobre Deputado. ultimo, e quando d1go-contas legali~adas-
eBtou me refel.'indo a outra velhacarr~ o_!fi.-

0 Sr. Ba:rbosaLhua (·)-Trata- cial, que consiste em de!fiorar a Jega!1zaçao: 
::;e de um credito de exercícios findos. informe fulano, volte, diga sobre ~ tten t~l, 

Este é um dos recursos mais curiosos do diga sicrano; e o papel viaja assrm mmto 
tempo para não avolumar a somma de 

Executivo em aperturas financeiras por contas liquidadas . Sabe-se que é uma eonta 
causa de deficits veri1icados ou annunciados: que tem todos os elementos . de legalidad~, 
as contas velhas não se pagam e as novas mas viria avolumar, e a~srm se vae adl-
deixam-se envelhecer. (Riso.) ando. 

Dizem que era. conselho de um individuo Eu gostarin. que se me disse.;;se a q~H~nto 
que costumava abusar do credito. Não digo monta 0 total de pagamentos a ~ere_!ll fe1tos, 
que o Governo da Republica abuso do cre- ou em consequoncia de autorrzaçoes espe- · 
dito· ao contrario, acho que está usando, e ciflcadamente le"'islativas, constantes de ru
faz 'muito bem, do credito extraordinário brica de orçam:ntos, constant~s de le~s e 
que os jornaes de Londres db:em que temos autorizações extra-orçamentar1as, ou amda 
hoje na t.;m·opa. O Fina,ncial ~Vews .e outros constantes de sentenças passadas em julgado, 
News mais ou menos tinancmros drzem, em e ás quaes 0 Governo tem de fazer face, por 
umas noticias constantemente passadas para força de nossa legislação, sentenças das 
aqui, publicadas nos jornaes vespertinos em quaes basta recorda1; que uma só é de 5 .000 
entrelinhados suggestivos, que estamos go- contos para burgo·; agricolas. _ 
sando de um credito de que nem o Potosi e Poder-me-hiam perguntar porque nao faço 
Golcond<t gosaram nos mercados de alem- um requerimento pedindo o total. ~ess~s ru
mar. br icas, o total das contas em exerctcws :tlnd~s, 

Faz hem o Governo, port<mto, em contar que estão lá na Capbarnaun~ a que allud~ ; 
com todas e'sas vantagens crue lhe são pro- não faço, não prcctso r epetrl-o, porque nao 
porcionadas ; mas dizem-me <ts más linguas ha requerimento que seja approvado .nesta 
que um dos meios que o Governo tem para camu.ra, onde só se approvam creditas e 
ir se aguentando na gestao do Thesouro é gastos, feitos e }JOl' fazer. . _ 
ir adiando os pagamentos de um mez pàra Não preciso fazer outras cousrderaçoes. 
outro, e quando não é possivel adiar mais, (1lfuito bem.) _ 
discriminn.r entro contas que não se póde Ninguem mais pedindo a palav:ra, s~o 
absolutamente deixar de pagar e outras que, successivamente encerrados em 2• d1scussao 
desde que não tenham bons padrinhos, os artigos 1o e 2o do projecto n. 251, de 1905, 
cahem mn exercícios findos-salvo, jiL se vê, autorizando o Presidente da Repubhca. a 
aquellas que se mandam pagar pelo Ba.nco da abril· :.to Ministerio da Fazenda o credrto 
Republica., corn o q nal upportunamente se extra.m~dinario de 52:664$073, ouro, e réis 
ajustam contas, em um commercio clandes- 712:572$100, J?apel, para a:t~end~r ao P.a~a
tino e com modo que se dc't em horas mortas mento das dividas de exercrcws tmdos, fican
e em paginas escuras , da rt.m do Sacra- do adiada a votação. 
mento para a Alfa.ndeg;L St1·eet. Burgos, por E' annunciada a 2a discussão do projecto 
exemplo: são 5.000:000~ ; nfí,o sei sij;i se n. 209 A, dn 1905, mantendo o direito á pro
pagou essa cont<t. Ea gostaria d.e Sctber, moção de guar:das-marin~as alumnos aos 
antes de votar e;te credito para exercícios aspirantes do 3o anuo, matrrculados du;rante 
findos, si isso 1üo ir·d. tambern para exerci- a vigencia do actnal regulamento. da Escola 
cios findos e si o Ministro da Fazenda seria Naval do conformidade com o dtspmto no 
capaz de me clar esta indiscretissima infor- art. so do decreto n. 3. 652, de 2 maio ge 
mação. HJOO, com parecer e emenda da Commissao 

Quando digo- seria capaz, estou atten- de Marinha e Guerra. 
d_e~~o a estes dons fctctore': primeiro, pos- Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con-
SJbilrda.de de, naqu!llla Capharnaum da rua unctamente em discussão a soau.inte 
do Sacramento, por ordem na papelada, j "' 
que alli dorme um somno eterno, do qual EMENDA 
só acorda um ou outro documento, por vezes, 
com alguma molhadum, pôr ordem na
quella papelada, som mar ; e segundo, dizer-

(•) Esta discu,·so não foi revisto pelo oracltr. 

Ao projecto n. 209 A de 1905 

Accrescente-se onde convier: 
E' igualmente mantido o direito dos as:pi"' 

rantes e commissarios que não foram lll :< 



"'236 ANNAES DA CAMARA 

cluidos na. reforma por que passou a classe, 
1icando addido~> ao corpo de commissarios, 
.agtmrdando Yagas para de novo entrarem 
em concurso afim do serem promovidos. 

Sala das sessões, 9 de novembro de HJ05.
Germano Hasslocher. 

Ninguem pedindo a pab vra é successi
vamente sem debate encerrados a 2a dis
cussão J.os art:s. 1• c 2• do projccto n. 209 A, 
de 1905, m<tntendo o direito <L promoção de 

.. guardas-marinha alumuos aos aspirantes do 
3• armo, matl'iculados durante a vigencia do 
aciual regulamtmto du, J':scoh~ :\'aval, de 
conformidade com o dispo~to no art. t!O do 
decreto n. :3 .t 52, de 2 de maio de IVOO, li
cmHlo atliad<t a votação até que <t Commi:;s.'í.o 
d~ p•trecer· sob1·e a emendn. oiferccida pelo 
Sr. Uormano 1 bsslcchee. 

E' annu11ciada a discussão unica do pare
cer u. 137 B. de 1905, sobre emendas uffcre
-cidas na 2" discus;ão do projecto n. 1::!7, 
deste anno, que concede vitaliciamente aos 
officiaes e pr:.tças de prct dos corpos de vo
luntarios da p~tria que ainda existem, e hem 
a.~sim aos membros dos tribunaes militn.res 
em campanha o soldo por inteii•o de seus 
:post'ls naqnelle tempo, a cotlt<tr d<t pa~s~
gem desta lei. 

Ninguem pedindo a palavra ê encerrada a 
uiscussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do p~re
cer n. 120 E, de 1905, sobre emenda oJI'ere· 
cida na aa discussão do projecto n. 120, 
deste anno, ;mgmcntando os vencimentos 
dos empregados da Inspectoria de Saude do 
Porto de l\Ianáos. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrad.a 
a discu.;sã.o e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do parecer 
11, .'240, do l!J05, sobre emendas offerecidas 
na 3a discussão do projecto n. 131, de 1904, 
que concede a pensão mensal de 5008 cí. vi uva 
do ex-Senador do Imperio Dr. Gaspar da Sil
veira Martins ; com parecer c emenda da, 
Commissào de Pensües e Contas. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussio e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do parecer 
n. 22:3, de 1905, sobre a emenda otferecida 
na 3u discussão do projccto n. 289D, de 1!J04, 
-que concede a pensão mensal de 500$ á, vi uva 
e filhos do tenente-coronel Innoconcio Fa
bricio de Mattos, e dando outras providencias. 

Xingtwm pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do pro· 
~ jecto n. 24G, de 11!05, relativo á. emenda des
.tacada, de accôrdo com o Rf»gimento Interno, 

na 2a discussão do projecto n. 131, de 1904, 
concedendo a pensão mensal de 300$, repar
tidamente, á.s filh<~s soltcims e aos filhos· 
menores do finado gencml Dr. José Ccsariu 
de Faria Alvim, 
Ningw~m pedindo a palavra é encerrada 

a discussào c adiada a votação. 
E' annnnciada a discussão unica do pro~ 

jecto 11. 226, de 1905, autorizando o Presi
dente da Rcpnhlica a conceder um anuo de 
licença, com ordenado, a Artlmr :\fendes No
gueira, tolegraphist<t de 4a classe da Repar
tição Geral dos Tclographos, para tl'<Üa.r do 
sua saude onde lhe convier. 

:Ninguem pedindo a palavra, é caccrrada 
<~ discussão e a.diatla a votaç:Io. 

E' annuncia(la a diHcuss'ão unic<t do pare
cer n. 197 A, sobro as omonclas oft'erccida. 
em 2' discussão ::to projocto n. 197, de 1905, 
a.utorizmHJ.o o Governo a dar ao Ik. Alberto 
de Paula Hodrigues o premio de viagem <t 
quo tem direito, sendo eoncedida a quantia 
ele 4:200$, ]Xtpel, pam a sna manutençlí.o. 

Nioguem pedintlo n, pahwm, é encerrada ~ 
discussão c adiada a votação. 

E' <J.nnnnciada a discussão unica do pro
jecto n. !35, de 1905, autorizando o . Presi
dente ela Republica a concedet• ao tenente
coronçl Angnsto X<tvier Carneiro da Cnnha, 
collec.1m' das rendas fcàcraes do município 
de Olipd<t, Est,tdo d.e Pernambuco, nm <1nno 
d.e licenç~t, com or·denado, para trn.tar <lo 
sua saude onde lhe convier. 

Níngucm pedindo a valavra, é encerrá~a 
a discns~ão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do proi, 
jecto n. 252, de 1005, autorizando o Presi- ' , 
dente rL1 Republica <~ ' conceder um a.nno de . 
licenç<;, com orden:.tdo, ao engenheiro civil 
bacll;u·cl Claudio Livio dos \f~eis, ó,hefe de 
secção do prolongamento da Estrada. de 
Ferro fle Baturité, ptm~ tr<tktr~ de sua·.pande 
onde lhe convier. \ \ 
Nin~ucm pedindo a palavra, é'm10errada á 

discussão e adiada a votação. · · · 
E' annunciada a discussão unic<t do pl'o

jecto n. 257, de 1905, autorizando · o Presil"' 
c.lente d<t Republica a, conceder :t Godofrcdó 
de Ahreu e Lima, lo official da AdministrR
ção dos Correios de Pernambuco, liccúça ppr 
seiH mezes, com ordenado, para tr<ttamento 
de smt saude. 

Ninguem pedindo a paln.vra, é encerrada a. 
discussão e adiada a votação. 

E' al1Jlunciada a 3" discussão <lo projectn 
n. 21:~, de HJ05, substitutivo d<t Commissii.o 
de Fiqauças, crea.ndo na secretaria do Sn
promo Tribunal Federal mais um logar de 
official e outro de amanuense, com os venci-
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mentos da lei, c dando outrn.s providen
cias. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
üiscussão c adiada a votação. 

E' a.nnunci<i.da a 3" discussão do projecto 
n. 144 B, de 1905 (do Senado), autorizando o 
Ooverno a mandar computar n<L aposenta
doria de João Estanisl(w Pereira de Andrade, 
ex-pagador da Estrada de Ferro Centr<Ll do 
Brazil, o ordenado e a gratific<Lção que per
cebi<t no cxercic;o do referido cargo. 

· Ninguem pedindo a pahwra, ú encerrada 
a di::;cul'lsão o adiada a votação. 

E' annunciada a 1" di;cussão do projecto 
n. 30 A, de 1905, equiparando os conferentes 
de 1" e 2• classes da~ capatazias da Alfandcga 
do Rio de Janeiro aos de r a e 2a classes da 
l~strada .de Ferro Central do Drazil. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. · 

E' annunciada a I a discus ;ão do proj e c to 
n.Jfi6 A, de 1905, mandando pagar, pelos 
cofres tla União a gmtitlcação devida aos 
pro!'is,;ionacs incumbiflos da fi .;;calização do 
sm;v-içé) de assistcncia a alienado$ no:~ esta
ho~cci mentos publicos dos E:;tados . 

Ninguem pedindo a p<tlavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 1" discus,;ão do projeoto 
n. 55 A. de 1903, concedendo a DO. Eu!alitt 
de Sald<LUha da Gama e Maria Joar1uina 
de Saldanha da Gama, viuva c filha sol
teim ó.o Dr. José de Saldanha da Gama, 
emquanto vivas forem, a pensão mcnsaJ de 
150$ a cada uma. 

Ningnem pedindo a palavra, é encenada a 
discussão c adiada a votação. 

E' anuunciada a 1' discussão do pr~jccto 
11. 238 A, de 190:-í, mandttndo abonar aos em
pregados da Administração dos Correios de 
Minas Gerae.>, a titulo do ajuda de custo, 
uma quantia correspondente aos respectivos 
vencimentos em quatro mezes, afim de se 
mudarem de Ouro Preto para Bello Hori
zonte. 

Ningucm pedindo a palavra, é encurada a 
di~cussã~ e a.dia<la a votação. 

I[' annunciada a 1" discussão do projeeto 
n. 57 A, de 1905, dando novas attrilmições 
ao Conselho Supremo da Côrte de Appella
()ão, e outras providencias. 

Ninguem pedindo a palavra, (\encerrada a 
discussão e <tdíada a votação. 

quanto solteira, a pensão mensal de 83$, 
que percebia sua finada mãe D. Custodia 
Cal'olina Augusta de Souza, vi uva do Dr.Braz 
Florentino Henriqucs de Souza, lente cathe-- · 
dmtico da Faculdad~ de Direito do llecifer 
ficando adiada a votação. . 

São succcs>ivamente sem debate encerra- · 
dos em 2' discussão os arts. 1 o, 2° e 3° do pro
jecto n. 247, de 1905, autorizando o Governo 
a dar ao b<teharel Manoel Tavares Caval
canti o premio de viagem a que tem direito, 
ficando adiad<L a votação. 

E' sem debate encerrada a 2a discns.-:ão do 
artigo unico do projccto n. 216, de 11105, fa
zendo reverter em favor de D. Ravmund;t 
Maria das Dores Rocha, viu v a do tenente
coronel honorario ·do exercito Herculano 
Martins da Rocha, a pensão mensal de 84.$ 
de que gosava em vida aquelle official, fi . .. 
cando adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do pro
jecto n. 274, de HJ05, autorizando o Presi
dente da Republica a proroga.r pvr mais um 
anuo, sem vencimentos, a licença em cujo 
goso se acha o Dr. Samuel da Gama e Costa 
Mac-Dowell, lente da Faculdade de Direito
do Recife, para tratar de sua saudc onde lhe 
convier. 

Ninguem pedindo a pttl<tvrtt, é cncorrad<L 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unic<t do pro
jecto n. 253, de 1905, autorizando o Presi
dente da Repuhlica a. conceder <LO bachttrel 
João Enmgelista. <h~ Frota e Vasconcellos, 
hibliothecario da Faculdade de Direito do 
Recife, um n.nno de licença com ordenado, 
par <L tratttr de sua saude, onde lhe convJer. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discus >âo e é adiada a votação. 

E' sem debate encerrado em 2" discussão o 
artigo uuico do projeeto n. 192 A, de I 905, 
(do Senado) concedendo a pensão annual de 
l:800$a D. Theodor<L Alvares de A7:evedo 
Macedo Soares, vi uva. do Dr. Antonio Joaquim 
de Macedo Soares, ex-juiz do Supremo Tri
bunal Federal, ficando adiada a votação. 

E' annunciada a 3n discussão do projecto 
n~ 106, do 1905, autorizando o Governo a 
declarar sem effeito o decreto que aposentou·. 
o lo secretario de legação, bacharel Arthur· 
de Carvalho Moreira, reintegrando-o com 
todas as vantagens do cargo. 

Ninguem pedindo a pahwra, encerra-se a 
discussão c é adia.da a vot<~oção. 

Pass:t-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA São suecessivamente sem debate encerra
dos om 2~ discussão os arts. 1 o e 2° do projcr.to 
n. 332, de 1904, revertendo em favol' de E' annunciacla a continuação da 2" dis
D. Maria Augusta Henriqnes de Souza, em- cussão do pr'Jjecto n. 219, de 1905, app1•o-
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vando os estatutos do Banco do Brazil, ela
borad.o~ pela assmnbléa geral dos accionbtas 
<lo Banco da Republica do Brazíl nas sessõe> 
de 29 de julho <~ U elo agosto do corrente 
<tnno, com emendas do Sr. Erico Coelho, voto 
em se-parado e emen(las do Sr. Galeão Car
valhal. 

O Sr. ];>residente-Tem a palavra 
o Sr. Bricio Filho. 

O Sr. Bricio Filho diz. que estava 
obr ivado n tomal' parte no debate, já pelos 

apartús que tem dado, j á por ter concorrido 
para que a <liscussão Uão se encel'rassc. 

Começ,~rc~ <~ disserta~1ão pela crise bancaria 
de HJOO, pela situação <tgnda em setembro, 
pela suspensão. a l2,do pagamento do Banco 
da ·Renublica. Trata da bi n. 680. de 2~) de 
setem ln·o de 1900. lterer:.~-se il.OS cinco nnnos 
de ge~tão oilicial. :..;o fim desse pea:w,quando 
se clevin. esperar <L noticin. de que o Banco 
da Republlca, cnmuln.do de <Wxilios e favo
res, vinha srtldar o-; seus com])l'omissos, te
moi-o d~ rtovu de mão estendida ao Con
gresso Naciona,l, a solicitar novos beneficio.> 
o vemos surgir mais um prQjccto autori
zand.o o supprimento de novos recursos do 
Thesauro, consignanuo <~ respon..:;ê~hilidade do 
Estado e prolongando por mais ::lO annos o 
f'unccionamento sob a clepentlencia do Go
vemo, e mais, conforme dispõe o a,rt. 47 
dos Estatutos, o privilegio exclusivo de emis
são, urna vez estabelecida a circttla,ção me
tallica em ouro e preferido o regimen ban
caria. 

Eis a questão a enfr entar. Nada de theo
rias, de considera.ções ostafll.ntes, de discre
tear sobre finanças e regimen bancaria. 
Nada de fa llar como se passam as causas em 
varias paizes . Não quer tratal' do mono
polia ou pluralid<tcle bancaria. Não discor
rerá sobre o resgate do papel moeda, muita-s 
vel.C 3 servindo de p1'etexto para embe!eco 
do burguez. Só citar(~ o necessario para a 
sustentação da these. 

O problema deve ser collocad.o no tm·rcno 
peatico . O caso (~ concreto. Do um lado o 
Thcsouro. que d.à dinheiro; do outro o Banco, 
que o receb~ . 

Dividir:\. tt C[Uestii.o 0 111 'lUatro p:t.t•tcs: la, 
si o Thesouro <leve entrar r.om os suppri
mentos ; 2°, si c;ttí. em condições de fazel-o ; 
3°, si o modo por que vn.e emprehender a 
operaç~ão t! o rmtis conveniente aos interesses 
nacionaes ; 4°, si o banco está em si tu ação de 
merecer t <tes auxílios, de respondm· pelos 
sacrifício: do oraria c si a operação vem ao 
encontro das necessidades da praça. 

Deixarrl que os Srs . Barbosa Lima, David 
Campista., Calogeras c outros <leem surtos 
ás elevadas regiões attingidas pelos privile-

giados aquilinos e ficar(t nas camadas mais 
baixas da atmosphcra, no csp<tnejfLl' das 
azas de um simples colombino. 

Responde ao 1° t ermo da questã,o achando 
que o Estaclo deve, nos paizes novos como 
o nosso, auxilün· bancos, dirigir est l'aclt~s. 
etc . ; mas deve saber f'azel-o, não agarrando 
em uma imtituição desmuralizad<t , como o 
Banco da Republíca, para elevai-a á altura 
de estabelecimento de primeira ordem, o 
que nunca logrará. Discorre sobre o spence
rismo e o socialismo do Estado . Occupa-se 
longamente ela política financeira do Sr. 
:Murtinho, do seu parecer sob!'e ail estradas 
de ferro, opinn.nclo pelo anendamento de 
todn.s, por não dever o Estado ser banqueiro, 
industrial , commerciante, director de ferro
vüt, parecer dado em 1:396, no Senado, e 
assignado, entre outros, pelo Sr. Bel'n<~rdino 
de Camnos (fUe. no intenJiew-rnanifesto com 
qae qn5ria ri:rrán,i<Lr '~sua candidatura 1i pre
sidcnciél. d<L H. 'publica, passon como dizendo 
justamente o contrario. 

R: fere- se ao IJanquetc <la colligaç?í.o effe
ctnado a 1.2 de cutubro, lê trechos da oração 
do Sr . :vrurtinllo, ao desdohrar o progmmma 
fla colligação, se ,npre interrompido por 
ü·ancos s1gnaes de approvação, c com esses 
trechc,s condemna o projecto do lJanco, de- ·. 
fendido peios CDlli g-ados Sr;::. David c~mpis- . 
ta e Cala!2;'cras. 

Pintn. ã situ4ção de todo o mioistJrio pre
sente áquella festa para ouvir dos labias do 
Sr. Mnrtinho, com a finit ironia. de sualucida 
intelligcnci<t, 11 condemnação dos processos 
de cada uma das pastas e assistir á fulmi
nação da intervenção do Sr. Rodrigues 
Alves no pleito presidencial, sendo para ad
mirar r1ue até comparecesse o Sr. Seabra., o 
principal fome:p.tador e acalentatlor da can
did a,t ur·<~ Berna,rdino. 

O Sr . ivinrtii~ho , ltpezar ele apologista da 
meclicimt das dymtmizações, lançou mão de 1 

tintura-mãe r, derramou pelo anclitorio dóse 
concentrad<~ de tnrcmtu.la-cttbensis . .E 11<1 qua.
lidadc <le professor de engenharia pegou do 
giz e foi {~ pedra, demonstranclo por A -11- B 
que aqnillo era assim mesmo, e tudo o m(1iS 
11iio passa n de historias. (Risos .) Fizeram 
tanto lnnullo c tuclo acabou em paz, não se 
dando n. deseja.da lutn. eleitoral, adberindo- . 
aos vencedores fl,t é o Governo, porque entre · 
nós- ó cumulo da adhcsão ! -o Governo 
tamb ·m adherE;. (Risos.) 

O ot·udor recorda o pronunciamento do 
Sr. Leopoldo de Bulhões, quando se tratou 
da lei de 20 de setembro de 1900, demons
trando que a sua opinião t) contraria ao 
actna! proj ecto do Banco. 

Aborda ao segundo te<·mo da questão, per
gun tamlo si o Thcsonro es '.á em condiç·ões de 
entt'n.r com os supprimentos. Refere-se á 
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crise e n,o discurso do Sr. Francisco Sá na • Pela lei das sociedades anonvmas os accio
sossíío rle sablntdo, em que annunciou o de(icit • nistas teem o direito de proceder ao exame. 
llo 40.000:000!\:000. Entretanto, emquanto Pelos arts. 32, 35 e :clü dos novos estatutos 
:s. Ex. :tssim ptttrioticamente faltava, hL em tambem. O orador chõtma em soccorro de 
eima, na sala tlas Coromissões, os sens com- sun. demonstração, pétra provar a via.bili
panhen·os (la Commissão ([e Fiuanças n.u- dado do requerimento, os ns. l, 'i, 8 e 23 do 
gmentavam em 1.200:000$ o já augm ·:ntado art. 34 da Constituição e a lei n. 30, de 3 de 
Orçamento do Intel'ior. janeil',) de 1892, que tmta dos crimes rle 

Por outro ln,rlo o Sr. Leopoldo de Bulhões r espJnsabüidade do Presidente da Ropu
vein á Commissão, mostrou-se impressio- blica, di.,sertando longamente sobre esta 
rmdo com a situttção financeira, deu conse- parte. 
lhos de sevel'as economias e sahiu com um Não compreheode que haja dentro do 
prqjocto da,ndo já <12.000 contos !tO Banco da I Banco dinheiro do Thcsouro e funccional'ios 
J.:tepu!llicét ,e m. ais :~. p~rspecti.va de um. em- fede~aes _e que, com.o m.n rcgimcn \lo e.-.:
prostmw ne um m1lhao de libras sterllnas, cepçao, uao se possa í1scali~ar. 
além de outr~.,; l.Jic~s. . ,. , , ,· Estuda os precedentes na Camara. Até 

A8, ccon~mra~ .s,w pa,r,t os ~~er ~rws, os boj e foram apresentados trcs requerimentos 
des~r ~wado~. P.ar ~ um ba~co e~ca.Llbalha.do, sobr·e inqueritos no Banco da Republica. 
cor rmdo, e:slnnacado, mmad? polo ?uprm, Um 1oi ;'ejeitado, o d.o Sr. Varela, c Jous 
c?m ~ ma.dctramento apodreCido, hn. ::.empre approvados, os dos Srs. Bar·bosa Li.ma e Nilo 
(lJnher~>1 ·, ·.•o . _ . rr . Peç,tnha. Este foi em 1893, a prop:;3ito uc 

Ent1,1no ·> ~ermo. da,que~tao e u;d~ba sr bomts e o Governo obedeceu à delibcraçfto elo 
o n~odo porque. se vae e~nprehend?I •1 opc- Poder Legisla;tivo. Ao do Sr. Barbosa. Um:> o 
r~ç<~o é ,o nu~Js co~wemen~ aos m~e~'~sses Governo (lo St·. C<tmpos Salle s n'ií.o pl'eston 
nac!OJUO~. Re~ponde ql!e na.o. Admlttmd.o, obedieJL:ia. 
p<tra a!'gumemar, a exrstencra de recursos, 
acho. que se deve, em vez de auxiliar a in- . Ao ~ega;· o seu yoto, o Sr. David Cc'>mpista 
stituição bancaria desmoralizada, fundar dr~se J nlgar lllUtJl o requerimento, por·que 
un~ outro banco, com um regimen de res- a ,Julgar J:lelo li. ue aconteceu com o do Sr. 
ponsabilidades, com o mecanismo novo, com Bar·bosa Lrma, em ~901, o Governo ::ccnsará 
a fiscaliz;:qão do Tribunal de Contas, sem os o exame. ~e onde trra o Sr. Camprsk~ urn<t 
compadrescos, sem a influencia da política. tal con,clusao?. u Governo ho,ieéoutro, t~ata
Antes um Banco de Estado isto é com ca- se do Sr. Rodrrgues Alves, do Sr. Bulhoes e 
pita.es exclusivamente do Tlleson~'o, do que este por _suas opi~liões f::ancamente mn.nifes
esse systema mixto e aleijado que ahi está. tadas nao pode rmpedrr o exame. Está o 

Entra em seguida no 4" termo da questão, relator au_!orlZado a af_firmar que ? actu_al 
isto é, quer saber si o Banco está em situa- Go':"ern? nao co.ncordara col? a dellberaç~o 
ção de merecer taes auxílios, de responder legrsl~l. trva? (.'S~gnaes negat,vos do S1·. Dav~d 
pelos sacrificios do erario e si a operação Camp~sta). . 
vem ao encontro das necessid<tdes da praça. Quando orav~ o Sr. Barbosa Lrma, e la-

. Será e;;ta a parte mais longa do seu dis- menmva que nao se conhecesse o esta.Llo da 
curso. · conta no;ra, o Sr. David Cctmpista. atctlhou 

Que é l'ergo:uhosa a situação do Banco em apar1;e:-Esta 6 com o Thesouro. 
todos confessam e tal estado não foi occul- Pois então ao menos esta deixam exami-
tado pelo relator. Os auxilias do Thesouro nar. 
já orçam por 400.000 contos, isso ao que se Prevenií.!o pela Mo~a de que a hora está 
sabe, conforme declarou o Sr. Rodolpho finda pede para Jicar com a palavra para a 
Paixão, compLtnheiro de bancada do r(llator. sessão seguinte porque não chegou nem ao 
Nestas condições antes de entrar o Thesouro meio do seu discurso. 
com o dinhuir·o precisa-se saber da situação Ao terminar, faz ver que em as>embl(~<t 
real do Banco. Dahi a necessidade do roque- geral os acciouistas nomearam uma com
rimento do ill ustre e homado Sr. Barbosa missão pa,m tudo ex a minar e esta, como 
Lima. tambem assignado pelo orador e pelo consta do relataria enviado ao proprio Con
digno Sr. Marçn.l Escobar. gresso, não pôde ver a conta nova. A dire-

Abroquellam-se no Codigo Commercial e ctoria respondeu que isso era com o Go
faUam em favor da inviolabilidade dos li- verno. 
vro,;. Ao Congresso se diz que é com os accio-

Demon~:;tra que não se trata de um Banco nistas «apezar de ser com o Thesouro» e aos 
qualquer, mas de uma instituição larga- accionistas se ra:;pomte que é com o Go
mente auxiliada pela União. Onde entra di- ~Terno. 
nheiro do Thesonro nasce o direito de fiscali- Excellente jogo do empurra. Emquanto 
zação omcial. elle vae funccionando o cobre sa.e th rua. 
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do Sacramento, rola pelo escon.douro e cae 
em cheio na rua da Alí'a.ndega. (llf1~ito bem; 
muito bem. O orado)· d compí·imeutado.) 

O Sr. Presidente- V. Ex. fica 
com a palavra para fidlar pela segunda 
vez na sessão de ama,nhã. 

Fica a discussfio adiada pela hora. 
A ordem do (ti<t é a seguinte: 
Votação da emenda do Senctdo ao projecto 

n. 25 A, deste anno, fixando a torç·a mt vai 
para o ex::lrcicío de 190G (discussão uuica) ; 

Votação dêt emenda do Senado ao projccto 
n. 82 B, dc .>te anuo, que fixa as torças de 
te~ra para o exercício de l90ô (discussão 
umca) ; 

Votação do projecto n. 241, de 1905, auto
rizando o Presidente da Republica a abrir 
ao Ministerio da Guerra o credito de 
217:945$600, supplementar ao art. 0°, § 15, 
da Iei n. 1.3!6, de 31 de dezembro de 1004 
(3" discussão); 

. ·votação do projccto n. 242, de 1905, auto
rlzando o Presidente da Republica a abrir 
ao Ministerio da Uuerra o credito de 
62J:023:jil50, supplcmentar aoaL"t. 9°, §9°
Soldos e gratificações- da lein. 1.316, de 
31 de dezembro de 1904 (3• discussão); 

Votação do projecto n. 201, de 1905, auto
rizando o Presidente d<J Republica a abrir ao 
Ministerio da Industi'ia, Viação e Obras Pu
blicas o credito de 40:000$, supplementar á 
sub-consignação- Transporte de immi()'ra,n
tcs estrangeiros ou nacionaes por mar ~ por 
terra -da verba 6• do art. 13 da lei 
n. 1.316, de 31 de dezembro de 1904 (2• dis
cussão) ; 

. Votac;ão do prQjecto n. 243, de 1905, auto
rizando o Presidente da Repuhlic.:a a abrir 
ao l\linistcrio da Fazenda, o credito de 
59:100$415, ouro, supplcmcntar ao 11. 31 do 
ar·t. 19 da lei n. 1.:316, de31 de dezembro 
de 1904 (2a discussão) ; 

. Votação do projecto 11. 251, de 1905, auto
rizando_ o P~'esidente da Republica a abrir 
ao M1msterw da Fazenda o credito extraor
dinn.rio de 52:fi64$073, ouro, e 712:572:[:;100, 
Jl?-pel, para attcnder ao pagamento das 
d1v1das de exercícios findos (2" discussão); 

Votação d~ emenda do Senado ao projecto 
n. 20 B, deste anno, que divide o territorio 
da Reyublic~, em districtos cleitoraos (dis-
<:Jussão unica); . 

Votação_ do JJI.'ojecton. 137, deste anno, que 
concede vrtalww.mente,aos otficiaes c praça; 
. de pr~t dos c:_orpos de voluntarios da patria 
que amda existem e hem assim aos membros 
dos tríbunaes militares em campanha, o 

soldo por inteiro de seus po>tos naquolle · 
tempo, a cwtar da passagem desta lei, e d<"t 
outras providencias (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 120, deste anuo, 
augmentando os vencimentos dos empre
gados da iuspectoria de Saude do Po,·to de 
Ma.náo; (3" discussão) ; 

Votaçãodoprojecto n.l 3, de 1904, quecon- ' 
cede a pensão mensal de 5008 á viuva do 
ex-Senaclr-r do Imperío Dr. Gaspar da Silveira 
Ma.rtins (3a discussão) ; 

Vot1ção do projccto n. 289 D, de 1904, que 
concede a pensão mensal de 500$ á. vi uva e 
filhos do tenente-coronel Innocencio Fabricio 
de Mattc.s, e dando outras providencias (3a 
discussão) ; · 

Votação do projecto n. 246, de 1905, rela
tivo (t emenda destacada, de accôrdo com o 
Regimento Interno, na 2" discussão do pro
jecto n. 131, de 1904, concedendo a pensão 
mensal de 300$, repartidamente, ás filhas 
solteiras e aos tilhos menores do finado ge"" 
neral Dr. José Cesario de Farü~ Alvim (dis
cussáo unic[b) ; 

Votação do projecto n. 226, de l9J5 , auto
rizando o Presidente da Republica êt conce
der um anno de licença, com oruenado, a 
Arthur Mendes Nogueira, telegraphistJ. de 
4a classe 1 da Repartição Geral dos Telegra
nhos, para tratar de sua sa.uds onde lhe con
vier (disqussão unica) ; 

Votação do projecto n. 197 A, de 1903, au
torizandq o Governo a dar ao Dr. Alberto de:. 
Pauht Rodrigues, o premio de viagem a 
quP. tem jlireito, sendo concedida a quantia ' 
de 4,200$, papel, para a sua manutc:nção . 
(:2a discussão); \ 

Votaçãp do :projecto n. 135, de 1905, auto
rizando o Presidente da Repnh\ic ~1 <t cpnce- · 
der ao te,neme-coronel Augusto ~avicr · par
neiro da Çunha, collector das rellCtas federaes 
do município de Olinda, E,tado d13 Pernàm
buco, um anno de lícenç,a, com ·orJenai:lo, 
para trafal' de sua saude onde lhe _convim~ 
(discussão unica) ; 

Votação do projccto n. 252, de 1903, auto
rizando o Presidente da Rúpubli.ca a conce
der um anno de licença, com ordenad.o, ao 
engenheiro civil bacharel Claudio Lívio dos · 
Reis, chefe de secção do prolongamento da \ 
Estrada de Fel'l'o de Baturitú, para tratar 
de sua &ande onde lhe couvíer (discussã0 
unica); 

Votação do projecto n. 257, de 1903, auto
rizando o Presidente da Re;mblica a conce~ 
der a Godoí'1·edo de Abreu e Lima, lo official 
da Administração dos Correios de Pernam
buco, licerlÇa por seis mezes, com ordena·Lo, 
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:para tratamento de sua saude (discussão 
unica); 

Votação do projecto n. 213, de 1905, sub
stitutivo da Com missão de Finanças,creando 
na oecretaria do Supremo Tribunal Federal 
mais um logar de official e outro de ama
nuense, com os vencimentos da lei, c détndo 
outras providencias (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 144 B, de 1905, 
(do Senado), a.utorizando o Governo a man
da.r compuhr na aposentadoria de João Es
tanishio Pereit·a de Andr<J.de, ex-p<tgador ela 
Estrada de Ferro Central do Brazil, o ordo
or,do c <t gratificação que percebia no exer
dcio do referido cat·go (::l• discussão); 

Votação do pl'Oj ecto n. :30 A, de l 905, 
equiparando os conferentes de l" e 2• classes 
das capatazias da Alfandega do Rio de Ja
neiro ao~ de 1" e 2• classes da E3tl'ada de 
Ferro Central do Braz i! {la discussão); 

Votação do projccto n. lG5 A, de 1905, 
mandando pagar, pelos cof1·es da União, a 
"ratificação devida aos profissionaes incum
bidos da fiscalização do serviço de assistencia 
a alienados nos estabelecimentos publicas 
dos Estados (l• discussão); 

Votação do projecto n. 55 A, de 1905, con
cedendo a DD. Eulalia de Saldanha da Gama 

·C l\Iaria Joaquina de Saldanha da Gama, 
vi uva c filha solteira do Dr. José de Salda
aba dct Gama, emquanto vivas forem, a 
pensão mensal de 150$ a cada uma (la dis
-cus.,;ão); 

Votação do projecto n. 238 A, de 1905, 
mandando abonar aos empregados da Admi
nistração dos Correios de Minas Geraes, a 
titulo de ajuda de custo, uma quantia cor
respondente aos respectivos vencimentos em 
.quatr.J mezes, afim de mudarem-se de Ouro 
Preto para Bello Horizonte (I" discussão) ; 

Votação do projecto n. 57 A, de 1905, 
dando novas attribuições ao Conselho Su
premo da Côrte de Appellação, e outras pro
videncin.s (l"' discussão) ; 

Votação do projecto n. 332, de 1904, re
vertendo em f<1VOr de D. Maria Augusta 
Hcnriques de Souza, emqu<tnto solteira, a 
nensã> mensal de 83$, que percebia sun. fi
nada mãe D. Custodia Carolina Augusta de 
Souza, vi uva, do Dr. Braz Florentino Hen
rique> de Souza, lente cathedratico da Fa
culdade de Direito do Recife (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. '247, de 1905, auto
rizando o Governo a dar ao bacharel Manoel 
Ta vares Cêtvale<tnti o premio de viagem a 
que tJm clireiw (2" discussão) ; 

Votação do projecto n. 216, de 1905, fa
.zendo reverter em favor de D. Raymunda 

Vo!.YII 

Maria das Dores Rocha, viuva do tenente. 
coronel honorario do · exercito Herculano 
Martins da Rocha, a pensão de 848 de q nc 
gosava em vida aquclle official (2a (lis
cussão) ; 

Votação do projocto n. 274, de HJ05, auto
rizando o Presidente da Rcpublica a pl'oroc 
gar por mais um anuo, sem vencimentos, a 
licença em cujo goso se acha o Dr. Samuel 
da Gama e Costa Mac-Dowell, lente da Fa
culdade de Direito do Recife, para tratar de 
de sua samle onde lhe convier (discussão 
unica); 

Votação do projet~to n. 25él, de 1005, an
torizando o P1·esidente da Ropublica a con
ceder ao bacharel João Evangelista, da Frota. 
e Vttsconcellos, 1Jibliothecario d<t Faculdade 
de Direito do Recife, um anuo de licença, 
com ordenado, para tratar de sua saude 
onde lhe convier ( discus.>ão nnica) ; 

Votação do projecto n. l 92 A, de l 905, 
(do Sen<J,do) concedendo a pensão annual de 
1:800$ a D. Theodom Alvares de Azevedo 
Macedo Soares, viuva do Dr.Antonio Joaquim 
Macedo Soares, e ·;-juiz do Supremo Tribunal 
Federal (2"' discussão); 

Votação do pro,jecto n. 106, de 1905, auto
rizando o Governo a declarar sem eifeito o 
decreto que aposentou o lo secretario de 
legação, bachal'el Arthur de Carvalho Mo
reira, reintegrando-o com todas as vantagens 
do cargo (3"' discus;ão) ; 

Continuação da 2"' discussão do projecto 
n. 219, de 1905, approvando os estatutos do 
Banco do Brazil elaborados pela as;embléa 
geral dos accionistas do Banco d.a Republica 
do Brazil nas sessõed de 29 de julho a 9 de 
agosto do corrente anuo, com emendas do Sr. 
Erico C.1elho e voto em sc~parado e emendas 
do Sr. Galeão Carvalhal ; 

Discussão unica do parecer n. 39, de 1905, 
concedendo licença ao Depuiado por Minas 
Geraes Dr.João Nogueira Penido Filho, para 
deixar de comparecer ás sessões por tempo 
indeterminado ; 

Discu;são unica elo parecer n. 40, de 1905, 
peorogando por tempo indeterminado a li
cença em cujo goso se acha o Deputado pelo 
Estado de Pernambuco Dr. .José Marcellino 
d<t Rosa e Silva, para deixar de comparecer 
ás sessões ; 

Discussão unica do p:l.l'ecer n. 217 A, de 
1905, ~0bre emendas ofl'erecidas na 2" dis
cu,;são do projecto n. 217, deste anuo, que 
fixa o subsidio c a <tjuda de custo dos Sena
dores e Deputados na proxima legislatura ; 

Discussão unica do parecer n .. ~18 A, de 
1905, sobre a emenda oiferecida na ~a. dis
cussão do projecto n. 218, deste anno, quo 

31 
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tix:.t o subsidio do Presidente e Vice Presi
dellte ele, Repnblica, no periouo ele 15 de no
vembro de 190f\ <L 15 de uovembro de 1910 ; 

Discussão nnica el<~ omond<t elo Senado ao 
pro.)ecto n. G4 A, deste anuo, que concede ao 
Dr. Luiz de _\rauja Bulcão, inspector sani
tario da Dircctoria Geral do Saude Publica, 
nove mezes de licençtL com ordenado, para 
trat<Lr ele smL s:.tude; 

2a discus.;ão do projecio n. 273, de 1905, 
do Senctdo, concedendo ao 2° ~argeuto-aju
dante graduado Pompilio Dantas Bacellar a 
pen~ão de 3JS men~aes ; 

2a discm;são do pl'ojccto n. 32 A, de Hl05, 
lixando os Yencimento; dos membros da 
justiça. fc:leml ; 

de Appellação do Districto Federal, (luantà 
aos vencimentos, ás féri :.ts e á :.tposent:.t
doria dos r e&pectivos membros ; 

2• discussão do projecto n. 245, de 1905, 
equiparando os directores do Th~souro Fe
deral aos do Tribunal de Conta.;; , para os 
effcitos de aposentadoria e vencimentos ; 

2• discu;;são do projecto n. 275, de 1905, 
fixando os vencimentos dos telegraphistas 
dct Repartição Geral dos Telegraphos; 

Discussão unica do parecer n. 41, ele 1905, 
indeferindo o Tequerimento em que Manoel 
Marques Le itão peLle auto!'iza.ção para fundar 
uma companhia nacional agrícola com o 
fim de valoriz<tr os productos nacionaes me
diante afj condições que esta. belece. 

2' cliscus;ão do projecio n. 74 A, de 1905, Levanta-se <t sessão ás 5 l1oras e lO mi-
equipéll'c\ndo o Tl'ibumd de Contas <1 Côi'te nu to:> ela. brde. 

14:3a SESSÃO EM 10 DE NOVEMBRO DE 1905 

P1·esidencia do S1· . Paula fluimaraes 

Ao meio dia procede-se á chamad<t, a que 
r espondem os Srs. Paula Guimarães , Julio 
de :.Ielio, Pcreir[L Lima. Alencar Guim:1rães, 
Thomaz Accioly, Wanderley ele \Ienclonça, 
Joaqu im Pires, Eugenio Tour.inho, Aurelio 
Amorim, Luiz Domingues, Dunsilee de Abrau
che~. Sergio Srboya, Gonç<1lo Souto, Eloy de 
Souza. Abdon ~Iilanez , Izidro Leite, Teixeira 
lle Sá,· _.\.ffonso Costa, Celso de Souza, Bricio 
Filho, Cornelio da Fonseca, Arthur Orlando, 
Dominuos GoncuJvcs. Ra \-mundo de Miranda, 
J~uzebi~ de ]l.ndracle, · Arroxellas Galvão, 
Joviniano d€ ~arvalho , Felisbello Freire, 
Neiva, Ga.rt;i<J. l- -~·os, Satyro Dias, Alves Bar
bosCL, Tolentino dos Santos, Pamnhos Monte
negro, Rodrig-ues Saldanha, ::VIarcolino Moura, 
Bernardo Hor-ta. :Moreira Gomes, Hereclia de 
Sá, Amcrico clH Albuquerque, João Rtptista, 
Galvão Bteptista, Be,;o.mat, Herrrique Borges, 
Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, 
Estcvam Lobo, .José Bonifacio, Astolpho Du
tra, Carlo~ Peixoto Filho, David Campista, 
Carneiro de Rezonüo, Bueno de Paiva, Leonel 
l<'illw, Olcg<l.l'io lllaciel , Pallmt Rezende, ~lo
l'oirn da SEva, Friulcisco Romeiro, Rebouças 
de Car,'alho, Fenoir:.t Braga, Paulino Carlos, 
Carvalho Chaves, Panl<t Rctmos, Elizcu Gui
lherme, Gennctno Hasslocher, '_' :.,pa3iano de 
Albuquerque e Diogo Fortuna. 

Abre,se a sessao. 
E' lidi1 e posta em discussão a acta. 

O Sr. Ferreira Braga.-Sr.Pre-1 
sidentll, solici tei a palavm pam commu-\ 
nicar a V. Ex. c á ''<;:amara que o meu ' 
illustre e clistincto collega, o Sr. Eloy Cha
ves, teql deixado ultimamente de compa
recer ás sessões em virtude t\o grave en
fermid<lode em pessoa de sua familia. \ 

O Sr. Presidente-A 'Me.sa ti~ain-
teirada, .. 

Em segLiida é approvada <~ acta; 

P<~ssa-se ao expediente. 

O $r. Alencar Guintarã:es 
(1. 0 sec1·etario) procede á leitura do seguinte 

\ 

EXPEDIENTE 
•, 

Officios : 
Do Sr, Deputado .João Henrique de Souza 

Gayo~o e Almeida, communicando que, por 
motivo de molesiia em pessoa de sua f'a
milia, é forçado a retirar-se desta Capital 
tempor f1.riamente, não podendo, por isso, com
parecer ás sessões da Camara.- Inteirada •. 
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De .Tacintho Alvares da Silva Cctmpos, 
agradecendo, em seu )Jroprio nome e no de 
sua fmnilia, as manifestações de pezar vota
das por esta Camara, por occasião do passa
mento do seu sogro o Deputado Dr . Antonio 
Zacha.rias Alvares da Silva.- Inteirada. 

De Francisco de Pa.uht Castro Vieira, lo 
escripturario aposentado da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, pedindo contagem de 
tempo para os effeitos de sua aposentadoi-ia. 
- A' Commissão de l~inanças . 

De Francisco B<tr!Josa elos Santos, fiel do 
thesourdro da. Caixa de .\m:;rtização, pe
dindo um anno de licenç<t, pa.ra. tratamento 
de saude.-A' Commissão de Petições o Po
deres. 

E' lido o vao a imprimir, para entrar na 
ordem dos trabalhos, o seguinte 

PROJ!,]CTO 

N. 123 B- 1905 

Emenda do Senado ao projecto da Camm·a dos 
Deputados n. 123 .4, deste anno, que toYna 
extensiva á Escola Commercial da Bahia, 
fundada em 12 de março deste armo, as 
disposições de~ lei n, 1 . .'389, de 9 de .Janeiro 
de 1904 

O projecto n. 12:~, deste a.uno, approvado 
pela Camara. dos Deputarlos e enviado ao 
Senado, era as ·üm redigido : 

« Art. l. o !'iccun extonsiva.l:i <L Escolct Com
marcial da Bahia, fundada em 12 de março 
de.> te anno, as !lisposições ua lei n. l. 339, 
de 9 J.e j <meiro de HJ0-1. » 

.A emenda do Senado estaholece «em vez 
de - 190,1- diga-se: l90:í », fazendo uma. 
rectificJ.ção de data, pois que a lei, cujas 
disposições vão regular aquelle imtituto, é 
realmente deste anno. 

A Camara dos Deputados deve approva.r a. 
referida emenda. 

Sala da;; Commissõos, !) de novembro de 
1(105.-Saty?·o Dias, Presidente.-J.Bonifacio, 
Rel<ttor.- J, C. Tei.xei1·a Brandiio. - Affonso 
Costa .-Antero Botelho . - Joao Viei;·a . 

Emenda do Senado ao projecto n. 123 A, 
de 1905, da Camara dos Deptttados 

Ao art. L" Em voz de-1904-diga-se: 1905. 
Senado Federal, 4 de novembro de 1905.

./oahim de O. Catunda, Presidente interino.-' 
Alberto José Gonçalves, lo Sccreta.rio interino. 
_-Joaquim Pen·ein1 Chaves . 

Projecto n. 123 A, de 1.905, que to1·na exten• 
siva d Escola Commercial da Bahia, fundada 
em 12 de março deste anno, as disposições da 
lei n. 1. 339, de 9 de .Janeiro de 1904 

O Congresso Naciona.l decreta: 
Art. 1.° Ficam extensivas ;i Escula Com

marcial da Bahia, fundada em 12 de março 
deste anuo, as disposições da lei n. 1.339, de 
9 de janeiro de 1904. 

Art . 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Dopuütdos, 25 de agosto de 
1905.-F. de Paula O. Guimanies, Presidente. 
-M.anoet de Alencar Guimarães , 1 o Secretario. 
-Eugenio Gonçalves Tourinho, :mpplente, 
servindo de 2° Secretario . 

O Sr. 'VVanélerley de::\:iendon
ç a-Sr. Presidente, pedia.1nht vra para sub
metter á ap:·ecbçio da Casa uu1 projecto 
relativo ao ex-administrador da floresta de 
J acarépagmí.. 

Es.;e distincto cidadão, jú. fallecido, depois 
de occupar diversos cargos publicos, foi de
mittido, a 14 de m:1rço ue 1894, do Jog<n' de 
administrado: ela fioresta de Jaca t't!paguá e 
r eintregado <t 9 de fevereiro de 1395, tendo 
deixado do receber o ordenado rebtivo ao 
tempo decor1•ülo entro estas üuas datas 
menciona dos. 

O projecto t' o seguinte. (Lê.) 

O Sr. Pré·asido.n:te-Opl·t~jecto fic<t 
sobro a mesa, ~:.tê ulterior uclibm·açi'Lo. 

O §r. <O"u.rnei:ro de :ir'tezG:nde 
- Sr. Presidente, venho ützm· uma pequena 
reclamação. A Com missão ele Fina.nça.s, ao 
apresentar o projecto n. 35, de 1905, que 
fixa os venci nuitos dos funcciouu.rios da jus
tiça federal, n.ttribuiu aos meu~ distinctos 
collegas os Srs. Henrique Salles e Viria to 
Mascarenhas <t autoria dt•ste projecto, que 
augmenta os vencimentos dos juizes substi
tutos, dos procuradores, escrivães e otficiaes 
do justiça. 

Sr . Pl'esideni;e, isto não é exacto. O au
tor do prqjecto sou eu; os meus dignos col~ 
Iogas tiveram apenas a. gentileza de prestar
lhe as su<ts assignaturas. . 

E' esta a reclamação que tinha <t fazer . 

ORDEM DO DIA 

O Sr . Presidente- Ni'LO Imvoudo 
numero parn se proceder á vutaçiio dtts ma.
torias encorrauas, passa-se <t ma teria, em 
discussão. 

E' annuncladtt a continua.ç'ào da 2'' dís. 
cussão do projecto n. 2Hl, do HJ05, appro · 
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li<tudo os ••statutcs do Ha.nco <lo Brazil elabo
I'1Hlos pela íJ,ssomblt~a geral dos accionistas 
Jo Banco da Republic c~ do Brazil nas ses
~üo~ <lo 29 de jniho a 9 de ;;t.gosto do corrente 
;tnno, com cmc:;(las do Sr. frico Coelho e voto 
em f:~p:u·<.',d:J c< emendas do Sr. Galeão Car
"mlh;d. 

nardo Monteiro, Ribeiro Junqueira·, ,\llthC1'0 
Botelho, Adalberto Ferraz, Lamotuli:or Go
dot'redo, Henrique Salles, C<tlog"!'aS, S:tbino 
Barroso, Carv<tlho Britto, ·wenceslau Braz, 
Gél.leão Carvalha!, Fernando Prestes, José 
Lobo, Francisco Mnlt<~, Candido Rodriguo~. 
Cost<t Netto, Benedicto de Souza. Linclolpho 
Serra, Candido de Abreu, Luiz CitmLcrto. 
Soare~ dos S<Lntos, Març!<Ll Escobar, Barbo:3<.t 
Lima, Jamcs Darcy, Domingos Mascarenhas 
c Humem de Carvalho. 

O §.i·. 1_:>.L't~s id.ent2 -Te:n a paL~
Vl'<t o SI'. Brido l~ii!to . 

O f'~ r. ·B:ricio J.<'ilho tratava hon
tem (lo >ahDr si o Htt neo da Rcpuhlica. está 
em sitmu,:ii,o tle mereeer os auxilios do Go
verno,de rcspo!liL ·i' pelus Sctcl·illcios do ora rio 
fl de verificar si " reorgmüzação bancaria 
· ·em ao encontro das necessidades da praça, 
'1 ~ando foi interrompido pela hoi'a. 

Par<t cheg<1r <1 um resultado proveitoso 
iillpõe-se a approvação du r equerimento do 
Sr. Barbosa Lima. 

Refere-se aos outros requerimentos de in
querito no banco e menciona as opiniões dos 
que tomaram parte nos debates então tra
vados. 

Cita trechos do discurso pt'oferido em 1894 
pelo Deputado Nilo Peçanha, considerando-se 
com o direito de llscalizar no Banco da 
Repuhlica o emprego .dos dinheiro.> pu~ 
blicos. 

Os relatorios da, carteira antiga pouco 
dizem ; são de um la.coni&mo accentuado ; 
em todo o caso sempre são relatorios. A car
teira nova só tem urn relato r i o o dos Srs. Drs. 
Gastro Maya c Custodio Magalltães, obra 
notavel, hem feita , cheia de excellcntes in
l'brmaçues, vasada em moldes pa.trioticGs . 
:.VIas esse só abmnge o período de outubro 
de 1900 a dezembro de l9Ul. Faltam os in
rlispensaveis informes sobre os quatro ul
timos annos. Nem o occorrido nesse prazo 
,;e deseja que so:lfra um exame. 

Prevínido pelo Sr. Presidente de que ha 
numero na Casa para as votações, o orador 
interrompe o seu discurso. 

Comparecem mais os St'S. ;rorge de Moraes, 
Hosannah de Oliveira, Passos de Miranda. 
Carlo.-; de Novaes, Arthur Lemos, Rogerio de 
:\Iirancla, Indio do Brazil, lírbano Santos, 
Cunha Machado, Anizio de Abreu, Bezorril 
Fontenelle, Francisco Sá, Frederico Borges, 
.João Lopes, Pereira. ·Reis, Alberto Mara
nhão,Paula e Silva, 11edeiros e Albuquerque, 
Pereira. rle Lyra, João Vieim, Esmeraldino 
Bandeira, Rodrigues Doria, Olivcjra V<•lla
dão, Leovegildo Filgueiras, Castro HaboUo, 
Tostll., Felix Gaspar, Vergue de Abreu, Au
gt1Sto de Freitas, Eduardo R<~mos, G:.Lldino 
Loreto, Bulhões Marcial, Augusto de Vas
<Wncellos, Sá Freire, Erico Coe!ho, Helisario 
de Souza, .Julio Santos, Pauli.no do Souza, 
l!'mnci,;co Veigil,, Yeriato rilascarenhas, Ber-

Deix:.\m (te cornpa.rcccr com cau::;a p:t.rti
cipada os Srs. Enéas Martins, Raymnnc!() 
Nery, Euscbio tle Andrc\llc, Chri~tilJO Cruz, 
João Gayoso, Arlinclo Nogueim, Thomaz 
Cavalcanti, Trindade, Sinieão Leal, José 
Marcf'llino, Malaquias Gonçalves, Moreira 
Alves, Estacio Coimbra, Pedro Pernambuco, 
Angelo Neto, Domingos Guimarães, Bn!cão 
Vianna, Prisco Paraizo, Pinto Dantas, Ro
drigues Lima, Corrêa Dutra, Leite Ribeiro, 
Fidelis Alves, Silva Castro, Alfredo Backer, 
João Luiz, Peni:lo Filho, Francisco Bernar
dino, João Luiz Alves, Bernardo.> de Faria, 
Carlos Ottoni, Manoel Fulgencio, Nogueira, 
Lindolpho Caetano, Rodolpho Paixão, Jesuíno 
Cardoso, Valois de Castro, Arno:.pho Aze
vedo, Eloy Chaves, Leite de Souza, Alvaro 
de Carvalho, Azevedo Marques, Rodolpho 
Miranda .Joaquim Teixeira Brandào, Ber
nardo Ahtonio, Hermenegildo cie Moraes, 
Carlos Cavalcanti, Abdon Ba.}Jtista, Angelo 
Pinheii•o1 Rivadavia Corrê<t, Victorino MoT)
teiro, Ca$siano do Nascimento, Alfredo Va
rcla c Campos Cartier. 

E sem ça.usa O': Srs. Antonio Bastos, Dias ·. 
Vieira, Virgílio Brigiuo, Eduardo Stndart, ' 
Epamiuorulas Gracindo,, José Mouja.rui.m, ·\ 
lrineu MtLChado, Nelson de Vasc'oncellos, Os
car Godoy, Cruvello Cavalcanti, Fmncisco 
Botelho, Çamillo Soares Filho, Olyntho Ri
beiro, Camillo Prates, Bernardo 1de Campo.;;, 
Costa Junior, Amaral Ce:;ar, -fquino·· Ri-
beiro e Jq.venal Miller. , ._ · 

O Sr.Presidente-Alistàda portct 
accuc>a a presenc;a de 132 Srs. Deputados. 
Ha numero para se proceder as votações . 

Peço aos nobres Depatados que occupem 
as suas cadeiras. (Pausa.) 

\ 
O Sr. Heredia de Sá-Peço a 

1 palavra Rara negocio urgente. \ 

O Sr , Presidente-Tem aptduvr·a. 
pctra negqcio u1•gente o nohre Délputado. 

O §r, :l·Ieredia de Sá (pam ne.r;o
cio urgentf!)-Sr. Presidantc, vot<tdu o pro
jacto n. 2il3 A de 1905, eu requeri a V. Bx. 
que ~onsultassl\ á Casa se consentia na dis-
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pensa, de interstício pctra o projecto ser darlo 
p::tra. a urdem do dia da mssão seguinte. Es
queci-mo a.ssim quo a Commissão tendo 
aprescutado um substitutivo, s__Jria necess~
rio quo fosse impresso p:~.ra então se cumpra· 
a resolução da Uamara. E, como o projocto 
não figura · ntl. ordem do dia p Blo:; motivos 
que aca.bo de exp:>r, c dependendo ainda da. 
impressão o parecer, venho, por se tra
tar de assumpto de natureza urgente, pedir, 
nos termos dv Regimento, que esse projccto 
soja discutido c votado immedbtamente na 
ordem do dia da pres:mto sessão. 

0 SR. HEREDIA DE SÃ-A lista da porta 
accusu. a pre>ença de numero legal. 

0 SR. l3mcro FILHO-A liBta dét porta pridé 
accusar <1 existencü de numero legal, m~L~; 
não é com o numer o con!oltante de~:::a. lista 
tiUC se procede ás votações; é preciso que 
o numero existente no recinto correspondit 
a.o. accusado por essa lista. 

Termino reiterando o meu requerimento 
de verificação da votação com a declaraçã,o 
de que votarei a favor, não sri da urgencia, 
como tambem do projecto. 

Nestes termos, m[tndo {L Me~ '" 0 meu rc- Procdendo-se c.t verifica.cão reconhecc-so 
querimento. terem votado a favor 117 "senhores Depu

Vem ti Mesa o 6 !i:.lo o SJguinte -

REQ UBRIMENTO 

Requeiro urgencia par.L ser discutid·J e 
votado imrnediatamento o projecto n. 233 I3, 
de l!J05, q uc se ttdUL impres3o. 

Sala. das sessões , 10 de novembro de l005. 
-Hcredia de Sá. 

O Sr. Preshleute-0 Sr. Here·.li ~t 
de Sü., p ·diudo a pa.ltwra. pOLra negocio ur
g·entc, mandou á Mcslt um reqllerimcnto, 
em que solicita seja discutido e votado im
modiatamante o projecto n. 233 B, de 1905, 
que se acba impresso. 

O projecto, ~t que S. Ex:. <tllude. refere-se 
<t abertur:~ de credito ao Ministerio d<~ Ma
rinha, cretlito na importancia de IOO:OOJ$, 
.~upplernentar ::t verba 23a do art. 6° ua !eí 
n. l. 3ll\ ue 31 de dezembro de 19J4. 

Vou submetter a votos o requerimento uo 
üobre Deputado. 

Posto a votos, é approvtt'lo o requerimento 
de urgencüt úo Sr. Heredia de Sá. 

O Sr. Bricio I•"'ilho (pela o1·dem) 
Sr. Presitlente, f'<1voravel a,o p l'ojecto que 
autoriza o Sr. Presidente d:1 Republic<L a 
abrir ao Ministerio da. Marinha o credito de 
100: 00 •:j;, votei a í'i1 vur do requerimento de 
urgencía, cuja approvação V. Ex. acaba 
de cOJilmunicar. 

V. Ex., porém, tem visto qlle, todos os 
dias, ao se proceder ;t primeira votação, re
queiro a VJrificação, atim de reconhecermos 
si ha. rea.lmente numero. 

tatlos e contra 3 ; tJtal 120. 

O :9r. PrGsideutc- O re:Jueri
mento foi approYt\do por 117 votos contl'u. 3. 

Em vista. dct llelíberacão tla Cam:1ra . eutm 
em 3• discus:>ào o substitutivv <LO projccto 
n. 2::13 A, de 1905. 

E' anmmci;Ld<t a 3" discussão do projecto 
n. 233B, úe 1905, reli tcção par a a• discus
sã.o do substitativo ao pr•ojccto n. 7!33, deste 
anno, que autoriz<t o Presidente da Repa.,.. 
blic<L a abril~ ao Ministerio da Mal'inha um 
crcclito de 100:000.~, supplemo'ntar á verba 
23a do art . fio d ~L lei n. 1.3!6, de J l úe de
zembro de 1904. 

Ningtwm pedindo a palavra, é encerr:.tdtL 
a discussão. ,,; •. .,.:.s'];,~ ........ 

Em seguida. é posto a. votos e approvado 
em 3"' discussão e e:1 dado á Comm18são de 
Redacção o segtünte 

PP..OJECTO 

N . .233 B, de 1903 

O Congresso Nacíonalreso1ve : 

Artigo uníco. Fica, o Poder Executivo au
torizado a a.b:'ir ao Ministerlo da Marinha 
um credito de 100:000$, suppbmontar á 
verba. 23a do art. 6° da lei n. 1.316, de 31 
de dezembro tle 1904 ; revogadas as disposi
ções em contrario. 

O !Sr. I-Ieredia de Sá (pe?a o1·dem) 
Sr. Presidente, achando-se sobre a J\'Iesa <c 

Por se tratar de uma ma teria mgente, de redacção final !lo pr-ojecto que a.calm d3 stw 
um credito que precistt ser concedido, taço approvado, peço a V. Ex. que se digne con
com enorme constrangimento o meu reque- sultar <1 Camara se concetle dispcasa cte 
rimcnto neste sentido. . impressão para que ella sej<L votada immc· 

E' necessctrio primeiramente verificam1os diatamente. 
si ba numero pam depois votarmos as ma- Consultada a. C<Lmam, é concedida. a dis-
tr:-rias contempladas na ordem do dia. pensa pedida. 
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Em seguida é, sem debate, approvada a se
guinte 

REDACÇÃO 

N. :23:3 C - I 905 

Redacçlio flnal do substitutivo ao prqjecto 
n. 233, deste armo, q~1e aut01·iza o Presi
dente da Republica a abrir ao jJlinísterío 
da iJ!Im·inha ~~m c1·edito de 100:000$, supple
mentar à ve1·ba 23a do art.6° da lei n.1.316, 
de 31 de de.:::emb1·o de 1904 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

blica autorizado· a abrir ao Ministerio da 
Marinha um credito de 100:000$, supple
mentar á verba 23a do art. 6° da lei n. 1.316, 
de 31 dezembro de 1904; revogadas as dis
posições em contrario. 

Sala das Commissões, lO de novembro de 
1905.-Gonçalo Souto.- V. 1l:Iascarenhas. 
Bernardo Horta. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

São lidos e julgados objectos de deliberação 
os seguintes 

PROJECTO.; 

N. :284-1903 

Autoriza o Govenw a pagar a D. Joanna de 
Aguím~ Ballm·d, víuva do ex-administrador 
da flm·esta de Jaca1·epaguà Eduardo Lean
dro Ballard, a qttantia de 1:887$, equiva
lente a oito me.:;es e 25 dias, tempo decor
rido da date, da exoneraçao à da reinte
g?·açao do i'e((wido fwlccionm·io naquelle 
cargo 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." Fica o Governo autor izctdo a pa

gar a I> . .Joann <t de Aguiar llallarrl, vi uva 
d CJ :~ "\: ~ , -· . l~ r)"'.. i : · ~ j ::_: ti' . ..-J (] ur (1: ~ ftoros·;·-. ~~ de .J ~bcaré-

. :pa~n t_·. _ :~ < ~J~ ~ ~t:l-ÜO LGan .. ~llo · BaH:u·d~ ~t tJnan !il;:t 
de !:F''".:;:., (lf!U iva!ente ;1, '"ito lcw:.~ es e .~3 
di ~Js, :~.c~rjl · : ~o ~-C-~cci'Pi.do ela (1a.ta dí:v 8XO~J Bra.ç:ào 
â de~ l'Oi .: rlu :;.·e!'e.!.· iti() :i ~JJ Ceionar-io 
n; ·~ q 1 1eJ.l :~- ,-:;·:' .(:';: . ·· ;:_:_:-r .. o (! PC :J~.~_irá c n·:\ces
:~ ar i c. c-:.:. (:-l . .:. . ~~~ • 

Ar t . '::: .·• '{ r•vug<nn- sc ,-,s disposições em 
contl·ario, 

Sala J ;ts sessões. !) de novembro de 1905. 
- W m' de rley de j11rmdonça .-Ame1·ico de AZ
buqueJ·que.-CordJa Dut1·a.-HeYedia de Sd. 
-H. /)cdles.- lt'vsebio de Andrade. - Ray

.mm1 do de Jlfiranda.-lino.xeU~·s Galvão,-A' 
Commissão de Finanças. 

N. 285 -1905 

Faculta às vinvas e aos herdeú·os dos officíaes 
do exeYcito e da annada e dos empregados 
civis da União que residirem nos Estados 
lwbUíta,-em-se di1·ectamente no Thesou1·o 
Federal para a percepção de sttas pensões, 
pm· .si ou por seus procurado1·es, e dá otttras 
providencias 

Considerando que a habilitação para u. 
percepção do montepio •civil ou militar, 
quando feita nos Estados, onde fallece o 
contribuinte, em vez de abreviar a expe
dição dos respectivos títulos aos herdeiros, 
retarda . extraordinariamente a solução do 
processo ; 

Considerando que o intuito da lei, dando 
á.s delegacias nos Estados, attribuições 
para preparar os processos dessas habilita
ções, não foi outro sinão o de facilitar á.s 
viuvas e herdeiros dos contribuintes o goso 
de suas pensões ; 

Considerando que [t pratica tem demons
trado que, sendo essas habilitações dírecta
mente feitas no Thesouro, os interessados 
entram na posse Je suas pensões em prazo 
relativamente breve, iniciando-se, logo de
pois da inclusão de seus nomes nas respe
ctivas folhas, o processo para o pagamento 
das pe.J?.sões atrazaclas ou em exercícios 
findos ; p que não se dá. nas delegacias, onde 
semelhantes pag<tmentos só se effectu~m 
depois de concedidos pelo Thesouro os cre
ditas n~cess<trios, quando solicitados por 
aquella& repartições; 
Conside~ando que a ftmc2_ão das delegacias ' \ 

nos referidos processos nao passa de uma ., 
simples formalidade, ~ois são todos, por 
força de lei, novamente r evistos e examina
dos pelo Thesouro Federal e Tribunal de 
Contas, que os julga definitivament0, não 
raro devolvendo-os, uma e mais vezes, á.s 
delegacias para satisfação de exigencias, <por
ventura, in.~ignillcantes, acarret\mdo seme
lhante pr atica uma, gr :wde den1ora, su p~e
.indicial :ws it ~rdoil·os, demora t::u.rto mmor 
wta;:.to m:1ic: 'oug· inrpo f.n· o ;<:::;t .•, do, und~ 
fal ' ocor o c;,rri;rihnill Le ; 
CoJJsir< ~:rarH;, .Juc :Jà ~l ! · : ~ ua lei qné· regula 

e,:sas hab l :ü\r:i.Jes !WHhum rt di sposi ~·ii:Cl\ que, 
diJ.·2 ,·. i:a OH j iL:il'eCÚI.file,rU ~ , g<tl'<nÜ:L <tGS [Hll''l 
deir;:s d,J conLrib t.tiHt e, r esidente ' nos Esta-' 
dos, o direito de se habilitar .:m ~~ erante·· o 
Tlwsouro, 11or si ou seus _pr~curadores, ~
cando tal faculdade ao criteriO das ~;ntori
dades administrativ as, admittindo-a umas e 
outras Jwgando-a; . . 

Considerando que nenhum mconvemente 
ha em serem feitas essas habilitações perante 
o Tlleso',lrJ Federal, uma vez satisfeitas as 
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· exigencias da lei que rege o caso, e assim 
convenha ás partes ; 

O Congresso 'Nacional decreta : 
Art. 1.• E' facultado ás viuvas e aos her

deiros dos officiaes do exerci to e da armada 
e dos empw\gados civis da União que resi
direm nos Estados habilitarem-se directa
mente no Thesouro Federal para a percepção 
de suas pensões, por si ou por seus pro
curadores. 

Art. 2.• A attribuição conferida ás dele
gacias fiscaes pelo art. 2•, n. 4, do decreto 
n. 5,390, de lO de dezembro de 1904, só será 
e.xercida nos processos de habilitação que 
forem iniciados nos Estados. 

Art. 3.• O pagamento da pensão, civil od 
militar, assim como das dividas de ex
ercícios findos, reconhecidas pelos differentes 
Ministerios, qualquer que seja a sua natu
reza ou procedencia, realizar-se-ha no The
souro Federal sempre que assim o reque
rerem os credores por si ou seus pro
curadores, 

Art. 4. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 9 de novembro de 1905.
Atfonso Costa. 

E' annunciada a votação da emenda do 
Senado ao projecto n. 25 B, deste anno, fi
xando a força naval para o exercício de 1906. 

Posta a votos, é rejeitada a seguinte 
emenda do Senado ao projecto n. 25 A, de 
1905, da Camara dos Deputados ao art. 1•. 
§ 6•: «em vez de 607 praças-diga-se: 500 
praças». 

E' o projectodevolvido ao Senado. 
E' a,ununciada a votação da emenda do 

Senado ao projecto n. 82 B, deste anno, que 
fixa as forças de terra para o exercício de· 
1906. 

Pusta a votos, é · appi'ovada a seguinte 
emenda do Senado ao projecto n. 82B, de 
1905, da Garoara dos Deputados: 

«Ao art. 1•, § 2.• Em vez de-a.té 500 pra 

Guerra o credito de 217:!)46$600, supple
mentar ao art. go § 15 da lei n. 1. 310, de 
31 de dezembro de l!J04; revogadas as dis
posições em contrario. · 

O Sr. Alencar Guin1.arães 
(pela ordem) -Sr. Presidente, achando-se 
sobre a mesa a redacção final do projecto 
que acaba de ser approvado, requeiro a 
V. Ex. que consulte á. Casa sobre si concede 
dispensa de impressão para que seja a refe
rida redacção submettida immediatamente 
á deliberação da Camara. 

Consultada a Camara, é concedida a dis-
pensa pedida. · 

Em seguida é sem debate approvada a se~ 
guinte 

REDACÇÃO 

N. 241 A-HJ05 

Redacção final do projecto n . 241, deste annl, 
qtte autoriza o Presidente ela RepulJlica a 
abrir· ao Ministerio ela Gtterra o c1·eelito 
ele 217: 946'3.;600, sttpplement(W · ao (trt 9•; 
§ 15 da lei ri. 1 . .'316, de 81 de dezemlJ1·o ele 
1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uni. co. Fica o Presidente da Repu· 

blica [Lutorizado a abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito de 217:946$600, supp1e
mentar ao art. 9° , § 15 da lei n. 1. 316, de 
31 de dezembro de 1904; revogadas <LS dis
posições em contrario, 

Sala das Commissões, 10 ele novembro de 
1905 .-Bernanlo Horta. -Gonçalo Souto.
Cttnha Jllachaelo . 

.E' o projecto enviado ao Senado. 
Posto a votos, () approvado em 3a . discus

são e enviado á Commissão de Redacção o 
seguinte 

I'ROJEC'l'O 

ç:as-diga-sc : até 730 praças, senüo ~56 i · r. ·M2- LUO:'i 
na -; _de preparatorlos o ,174 nas ÜJ curs:.J su- j .- . . _ . 
perwr,» . u CJJlg"l'EJo;:>o ·.'<te lO !ml dcerot:~ : 

. E'.? proj_e?to euvin,do à Commissào de _RG-1 .ô.1·ti1:o uni co. FiC;t o P!'<)Sld:'ílt0 ti ;~ .. ~ ·pu-
<lacçao, oíl!cmndo-sc <~0 Semtdo, do occ '-. l'l'lcl.o . 1 1J_li t~:-~ .a ntu1·.i~ad?. :, .· .~ln·,:r . :· ·~ .=·:' i~ ll .. >tr:l:lo _ <i.a. 

Posto p, vot"f' (I ' ' PPI'O"'' ' ' O C\)1 3"· •lJ'~c · ,s~·o o bU8cl '" o Ll clnu '"'~ v .O .• J~c· .·: LO . . ,.,[l))lC-V•) , / (\1 . \ (v L~ \. • \.. ...__ , ( · ' >.1 \. <J l t . · ' , , , , , o l I . ·; ,-, 

-e eH\~ iado á Conllnissão de lledacção o so-; T12en :\1'_ no u_l'G. ::: o ~}l ,~ , o-_ - .o~~-lO ~:i. ~ ~ _:-r a.·Gl!Jürt-
(l'uintc ! ço::Js- Ja lct n . 1 .. >1 " • ele .::>1 ele tlezcmbro 
"' ·de 1901; 1·evogatla.s as disposições em con-

PRO.JECTO tro.rio. 

}L 241- 1905 O :.~r . AJle ncr.a.r r(;tui=arães 
, • . . . . (yelct ordem) requer e obetem dispciJS<I, d~ 

O Congresso Nacwnal decreta. impressão da rcdaeçho filial do projecto 
Artigo uni co. Fica o Presidente da Repn-j n. i42, de 1905, para ser votada immediata~ 

bl ica autorizado a abrir· ao Ministerio d ( amente. 
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Em seguidtt é sem debat;: approyada a 
;;:eguinte 

REDACÇÃO 

N. 24.2 A- 1D05 

E e lacçao final do projecto n. 242, deste anno, 
que autor-iza o Presidente da Rep~tblica a 
ab1·i?· ~o J11in.istcrio da G1ten·a o c1·edito de 
1320·028$150, supplementm· ao m·t. 9°, 9° 
-Soldos e gmti(lcações-da lei n. 1.316, de 
31 dr de::.embro de 1904 

O Congre;:so Nacional r.;soh·e : 
Artigo uni co. Fica o Presidente da Repu

blica autoriz<1do <~ abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito de G20:028$150, supple
mentar ao art !)o § 9°-Soldo3 e gratilica
ções-da lei n. l.8Hi, de 31 de dezembro 
de !904 ; revogada~ as di:,;posições em con
trario. 

Sala das Commissõos, !O de novembro 
de 1905.-Bernanlo Ho·rta.-Goncalo Souto. 
-Cwnha JJfachado. -

E' o projocto enviado ao Senado. 
Posto a Yotos, é <1pprov<1do em 2" discussão 

o seguinte <1rtigo unico do 

PRO.JECTO 

N. 201-1905 

O Congresso Nacion<~l dccret<1: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Re

publica autorizado <1 abrir ao Ministerio d<1 
Industria, Viação e Obras Publicas o credito 
de 40:000$, supplementar á sub-consignação 
-Transporte de immigmntes estrangeiros 
<m nacionaes por mar e por terra-d<1 verba 
G" do art. 1~~ da lei n. LllG, de 31 de dezem-
1Jro de 1904; revogadas as disposições em 
eontmrio . 

O §r. Alencar Gu.ilnarãos 
(Jlela ordem) r0q uer e obtem di.;pemm <le in
terstício para <1ue o projecto que <1caba de 
:;or votado entre n::t proxima ordem do dia. 

Posto a Yotos, ~ approvado em 2"' discussão 
o seguinte artigo unico do 

PROJBCTO 

?\ . 2'1:l- 1 !)05 

O Sr. Alencar Guimarães 
(pela ordem) requer e obtem dispensa de in
terstício para que o projecto que acaba de 
ser votado entre na proxima ordem do dia. 

São successivamente postos a votos e ap
provaclos em 2• discussão os seguintes arti
gos do 

PROJECTO 

N. 251-1905 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. o Fica o Presidente da Republica 

<1utoriz<1do a abrir ao Ministerio da Fazen<h~ 
o credito e:draordinario de52:664$073,ouro, 
e 712:572$100, p<tpel, para attender ao pa
gamento das dividas de exercícios findo:>, 
constantes da relação seguinte: 

Ouro Papel 
Minister-io da Jus

tiç<l e Negocias 
interiores........ 103.II08IG2 

.Ministerio das Re-
lações Exteriores. 873$327 

Ministerio dtt Ma-
rinha............ 155;093$79-2 

Ministerio da 
Guerra.. . . . • . . . • . 219:684$963 

Ministerio da In-
dustri~. Viação e 
Obras 'Publicas.. 52:664$073 155:475$985 

Miuisterio da Fa-
zenda........... 78:333$871 
Art . 2. o Revogam-se as disposições em\ 

contrario. 

O Sr. FrederiG,o Borges (pela 
m·rlem) requer e obtem dispensa de in
terstício para que o projecto que acaba de 
ser votadp eutre na proxim<1 or~em do dia. 

E' annunciada a votação das ~menda's, do 
Senado aq projecto n. 20 B, dest3; anuo, que 
divide o territorio da Republica em, districtos 
eleitoraes (discussão uuica) ; 1 · · 

São successivameute postas a votos e ap
provadas as seguiutes emendas do Senado ao . 
projecto n . 20 B, de 1905, da Ca1.uara doi! 
Depu tadns . 

Ao art. l . o, n. III, § 1 • entre as paü~yra~ 
B<1hia, Abrantes, accrescente-se: Ita.paricu.. 1 

Ao art . 1. 0
, n. III, § 2°-Supprirna-se.a ' 

O Congresso X<1cional decreta: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Re

publica autorizaclo <t abrir ao Mini'iterio da 
Fazenda o credito de 59: lOO;s4!5, ouro, sup. 
:plementar ao n, 31 do art. lD da lei n. l.3l6, 
de 31 de dezemln·o de 1904; reyogadas as 
disposições em contrario. 

P<~lavra: rtaparica. . · 
Ao art . 1. 0

, n. III, §4°:-Em vez de- o' 
quarto districto terá por séde a cidade de 
Minas do fl,io de Contas, diga-se: o quarto 
districto terá por sêdc a cidade da Barra do 
Rio Grande. 

E' o proj13cto enviado á Com missão de Re
d<lcçã.o, otnciando-sc ao Senado do occorrido. 

' ·\ 
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E' annunciada tt votação do projecto 
n. 137, deste anuo, que concede vitalicia
mente aos ofliciaes e praças de pret dos 
corpos de voluntarios da patl'ia que ainda 
existem e bem assim aos membros do.:; tri
bunae:,; militares em campanha o soldo por 
inteiro de seus postos naquelle tempo, a 
contar da p1ssagem desta lei, e dá outras 
providen .. üas (2a discussão) ; 

O Sr. Soares dos Santos (pela 
ordem)- Sr. Presidente, oprojecto que vae 
ser votado tem um substitutivo apro>entado 
pela Commií'são de Finanças e me parece 
que, em face do Regimento, este substitu
tivo deve ter preferencia, na votação, sobre 
o projecto. 

Ora, eu apresentei uma emenda ao pro
jecto, mas, como V. Ex. verificará pelo ori
ginal da mesma emenda, ella tanto diz 
respeito ao projecto, como ao substitutivo ; 
isto é, tanto pôde ser emenda ao projecto 
como ao substitutivo. 

Assim, eu desejaria que V. Ex me infor
masse si uma vez votado o substitutivo, e 
na hypothese de ser elle approvado, a mi
nha emenda prevalece, ou fica prejudicada. 

O Sr. Presidente - As emendas 
de V. Ex. e do Sr. Moreira da Silva não fi
cam prejudicadas ; serão votadas opportu
namente. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS- E' o que de
sejava saber. 

0 SR . PRESIDENTE - Pelo Regimento tem 
preferencia, na votação, o substitutivo da 
Commis;ão, salvo si algum Sr. Deputado 
pedir preferencia para o projecto pri
mitivo. 

Vae se votar o substitutivo, salvo as 
el11endas. 

O Sr. 1\:Iarcolino Moura (pela 
m·dem) - Sr. Presidente, peço a V. Ex. que 
consulte a Casa si concede preferencia para 
a votação do projccto primitivo, que rece
beu o apoio geral desta Camara e do publico, 
em geral. 

O projecto primitivo manda pagar aos sol
dados 36v réis ; o projecto substitutivo da 
Camara manda pagar 90 réis. 

Nem ao menos , Sr. Presidente, a moedlL 
divisionaria, 

Esse pagamento de 90 réis, Sr. Presidente, 
aos soldados, é até um insulto <t esses brio
sos servidores da Patria (apoiados) ; era me
lhor que nada se lhes désse. 

Noventa r éis a um pobre soldado, quasi na 
ante cn.martt da morte, póde-se dizer ! 

Não dá siquer para o papel em que elle te
nha de requerer seus direitos ! 

Volo VIl 

Appcllo, pois, para os bons sentimentor; 
da Cu,nutra, pedindo que vote o pro,jecto pri
mitivo; demos, ao menos, 360 réis a esses :po· 
bres denodados servidores d<t Patria. 

Consultada a Camara, é concedida. a prefe
rencia pedida pelo Sr. Marcolino Moura. 

Em seguida são successivamente appro
vados em 2a discussão (salvo as emendas) 
os seguintes artigos do 

PROJECTO 

N. 137-1905 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o E' concedido vitaliciamente aos 

oflicia.es e praças de pret dos corpos de v o- · 
luntarios da patria que ainda existem, e bem 
assim aos membros dos trilmnae' militares 
em campanha, o soldo por inteil·o de seus 
postos naquelle tempo, ·a contar da passa-
gem da presente lei. , 

Art. 2. 0 Aos soldados praças de preto pa
game.nto será f'eito .pela tabella actua.lmente 
em vigor no exercito. 

Art. 3.° Fica o Governo autorizado a rea-· 
lizar as necessarias operaçõe3 de credito 
para o fiel cumprimento desta lei. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' considerado o substitutivo da. Commis
são de Finanças. 

E' annunciada a votação das emendas. 
E' annunciada a votação da seguinte· 

emenda do Sr. Soares dos Santos: 
«Ao art. 1 o, accrescente-se, onde convier: 

e bem assim os estudantes de medicina, 
que serviram como contractados no corpo 
de s:tude do exercito em campanha.~> 

O Sr. Soares dos Santos -
Peço a palavra. 

o Sr. Presidente-Tem a palavra:' 
o nobre Deputado. 

O Sr. Soares dos Santos (p«?'a 
encaminhar a votaçiio )-Sr. Presidente, pa
rece-me que, depois do acto de justiça que a 
Camara. acaba. de praticar, a approvação da 
minha em ·nda se impõe. 

O projecto quo acaba de ser votado trata 
até dos membros do tribunal que serviram 
na campanha. 

A minha emenda se estende aos estudantes 
Llc medicin11 que, abandonantl.o os seus com
modos, sacrificando o sou futuro, foram ser
vir na guerra, e V. Ex., melhor do que 
ni.nguem, pódo dai' testemunho dos seu.; va
liosíssimos serviços, que não podom deixar 
de ser devidamente acatados pela . Camara, . 
collocando-os ao lado dos voluntarios, poh~. 

~2 
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justiça que merecem. São poucos, muito 
poucos, esses que veem implorar da Camara 
este acto de reivindicação dos seus direitos. 

Devo dizer mesmo que aquelle que a mim 
se dirigiu, por uma epístola, é um entrevado 
que ha muitos annos não pôde siqner colher 
com o auxilio de sua profissão os recursos 
necessarios para sua subsistencia. 

Venho pedir á Camara que vote, como 
uma medidn. dejustiça,complementar ao que 
acaba de ser votado, a emenda que tive a 
honra de apresentar. 

O projecto da illustrada Commissão de Fi
nanças não é contrario á minha emenda : 
diz apenas que a rejeitava de accôrdo com o 
seu substitutivo. Ora, em nada, absoluta
mente, isto condemmt a emenda, e assim 

-sendo, venho pedir á Camara que vote fa~ 
voravelmente. (M-uito bem.) 

Em seguida, é posta n. votos e approvada 
a referida emenda do Sr. Soares dos Santos. 

E' annunciada a votação do projecto n. ll O, 
deste anno, augmentando os vencimentos dos 
empregados da Inspectoria de Saude do Porto 
de M<tnáos (3a discussão). 

O Sr. Presidente -A este pro
jecto os Srs. Luiz Gualberto, Paula Ramos e 
outros apresentaram a seguinte emenda: 

« Accrescente-se depois do art. I o o se-
guinte: · 

Ficam fazendo definitivamente parte do l• 
Districto Sanitario dos Portos as Delegacias 
de Sàude de S. Francisco e Itajahy, tendo 
cada um dos delegados as attribuições e ven
cimentos dos ajudantes de inspectores de 
saude dos portos do 1° districto.» 

Esta emenda, si for approvada, tem de 
ser destacada, pol' constituir projecto es
pecial. 

O Sr. Barbosa Li :rn a -Peço a 
pa.lavra. 

E' posta a votos e r-ejeitada a emenda offe-
recida pelos Srs. Moreira da Silva e outros. O Sr.Presidente- Tem a pal<L

vm pela ordem o Sr. Barbosa Lima. 
O Sr. Moreira da Silva. (pela 

01·dem)-Requeiro verificaçoão porque trata-se 
de um asmmpto muito importante, que se 
refere âs viuvas e irmãs dos officiaes e das 
praças de pret dos voluntarios da Patria. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 21 Srs. Deputados e 
contra 88 ; tohl, 109. 

O Sr. Presiden-te-A emenda foi 
rejeitada por 88 votos contra 21. (Pattsa.) 

Vae se votar a emenda do Sr. Barbosa 
Li!ra. 

Si a emenda fbr approvada terá de ser 
destacada, na fôrma do Regimento, para 
constituir projecto especial. 

O Sr. Barbosa Lima-Peço a 
pali1vr~1, peli1 c,adem. 

\~);~,) I.' . P:resi.:lc'-rr~ te-Tcrn a j)êllavr<l 
p ~·;_~\ -J l·-ie:-.:~ !) lJO : Il 1(J Iio_:;nt::.:.do. 

· . =:S.:~rhu.;,;; 1 7_'-'. - ~JL:c ip eia Ol"dem ) 
-~ ~-. !.. '_} r c~; irle;1te ~ c.c- .lJ 1;_ ;~~·-'-l1UndU-l 11H e r~1 -~1 o 
}) ::··2 -:·.; <r~ Üt)E L'. <~ :JJ '--~ . r l.rni ~~ são, l'Ogo ,·L ·v . ~~x . 

' iJ U :-_'B ~ 4. 1 ~ :'J ,~ {; .. _:>:J.âU.l ' ;í .. C\t~ é~ fft (!U . ~ :) C.!l~O 
Ha 1·ot i1·-- ~{~- (-~ (:a e n l OJLi l1- p . ~ ra o li ra üe se1· 
opJ)Gl'lnn a;meJi.e c-oüvert i d<~. crn pro;ecto de 
lei. " 

Con:;ultad<t a Cama.ra, (~ concedida a reti
r ada _p;,dtúu. . 

K o p1·ojecto, assim emündado, approvado 
em 2" uiicussão e enviado á r espectiva com
missão par<o redigil-u p:1ra a 3" de accórdo 
com o vencido. ' 

O Sr. Barbosa Li:rna (pela ordem) 
- Sr. PresidentB,a. ordem do dia que e.>tamos 
votando está organizadn. em singular contras
te com as declarações do honrado r.elator 
da Receita, para cujo testemunho expresso 
eu apl)ello. . 

Da primeira. á ultima das paginas do <tiiUlso 
onde e~tão impressos-enão poucas-os pro
jacto.> fi sGrem votados pela Camara, pullu
lam projectos augmentando a despeza pu
blica, por todas as fôrmas, desde aquelles 
que injciam o mais ou menos razoavel, q 
mais ou menos equitativo jubileu de au..;, 
gmento de vencimento,,; , até os que se desfa- -, 
zem em um chuveiro de pcnsõe; c benessf?S, · 
tu(lo tem aqui para aggravar-crcio eu que 
é paréJ. ag:gl'avar-o deficit a{\nuncirLdo pelo 
illustl'e relator da Receita.. ' \ 

0 SR. ELISEU GUILIUCRME-Vetemos contra. 
0 Sr: . B AH BOSA LIMA-EsLou -~em C8l'~O de 

qu e o-; vencimenw~-}:Hl"C), ehcg;u rn :.cis perto 
ltO Jl' Í ll18 Íl'J UC~ S CS Ol"i!i!)t iOS -- (i;-- tou bem 
ecr·fj ile qu n m: voncirr!cnios dos fn:~cciona
r-iot: C,i u blie: ::: feJe,·i\GS, (1:: ;p_t;\lqü;w catec 
gl l'i il. ~ ~::_{ j .;..;~i · <:L !_io d•) iL-il~.zoD.a~~ , lJela; condi-·. 
~~·fi o:~ ele ·:;.\~te ,or din r;;i<la. '·<.Ll'(.::·rGia dtL vi.~la. na
qth! Ua -L l"i;e da !i epu illic;t , m el'O(; !l"Ü1Ttl t a)
v•;:t. ;tlgum augrne,ito... ' 

O SR , .ToRGE DE MoRAES- Sobretudo mi$es. 
Um medico ganhít 200$, o que não chega 
f' iquel' 11arê1, o aluguel da easa. 

O SJ-t. B A J:BOSA L!;-.u-... mas o meu 
receio ;~ o precedente. 

Acho que a Gama.ra p6de desde Já começar, 
de accô;rdo com o honrado relator dA Re-
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ceita, rejeitando os augmentos de venci
mentos e as pensões, sejam quaes forem ; ou 

· então, concedendo e concordando· que S. Ex. 
não está bem informado, que, em vez de um 
deficit de 40.000:000$, o que vamos ter é um 
magnífico superavit de 60.000:000$ ou 
80. 000:000$000. (Muito bem ; muito bem.) 

Em seguida é posta a votos e approvada a 
. l!leguinte emenda do Sr. Luiz Gualberto e 
<mtros : 

«Accrescente-se, depois do art. lo, o se
guinte : 

Ficam fazendo definitivamente parte do 
I • districto sanitario dos portos as Delegacias 
de Saude de S. Francisco e Itajahy, tendo 
cada um dos delegados as attribuições e 
-vencimentos dos ajudantes de inspectores de 
l!laude dos portos do I o districto. 

O Sr. Barbosa Lima-Peço a 
:palavra. 

Porto de Manáos, Estado do Amazonas. 
augmentados os vencimentos dos respectivos 
empregados pela tabella que acompanha a 
presente lei. 

Art. 2. o O Poder Executivo, para ex
ecução do disposto no art. lo, fará a necei
saria operação de credito. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se á. verificação, reconhece-se 
terem votado a favor f57 Srs. Deputados e 
contra 33. 

O Sr. Alencar Guimarães 
(pela ordem) requer e obtem dispensa de 
impressão para ser -votada immediatamente 
a redacção final do projecto n. 120 B, de 
1905, que acaba de ser votado. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra Em seguida é sem 
o nobre Deputado. seguinte 

debate approvada a 

O Sr. Barbosa Lhna (pela ordem). 
- Sr. Presidente, parece-meque a maioria 
da Camara, e espero benignamente della que 
não veja em minhas palavras uma censura, 
por longínqua que seja, parece-me que a 
maioria da Camara acompanhava o honra<lo 
leade1· neste pronunciamento significativo. 
Estou bem certo de que o honrado leader da 
maioria tem muito mais interesse do que 
aquelle que eu possa ter em contribuir para 
se -votar orçamentos equilibrados, o que me 
parece ser o apostolado maximo do program
ma do actua.l Governo, e ainda mais do 
futuro. 

Nessas condições, V. Ex. ha de permittir, 
e a Camara não leve a mal, que eu requeira 
a verificação da votação, 

Procedida a verificação, reconhece-se que 
-votaram a fctvor 76 Srs. Deputados e con
tra 30 ; total, lOf:!, com o Presideute, 107. 

O Sr. Prc:;;id~c)nte - A nmencb 
foi <.cp)rvvaüa c será U.esta,ca,d<O p:n·a. ter 
mais umv, discu:,:são c .constituir pro.kcto 
em se;Jat·ado. 

Em. seguida (~ posto a votu:; e C\]J])rov:~;lo 
em 3'' dí ~cnss'ào o cmvi<Hb :\ Cl)rnmi sho de 
Rodac:çi\.rJ , o ~oguinte 

PIW.JECl'O 

N . 120 B-1905 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. ° Fica alterada a ta1Jella anncxéL ao 

decreto n. 1.151, de 5 de fevereiro de 1904, 
na. parte referente á. Inspectoria de Saudo do 

REDACÇÃO 

N. 120 F- 1905 

Redacção final do projec!'o n . 120; deste 
anno, que augmenta os ven cimentos àos 
e rnpregaclos de~ Inspecto?·ia do Saude des 
Portos 

(Vid e proj e c to n. 304 de 1904) 

O Congres~o Nacional decreta : 
Art. 1. o Fic<L alterada a tabella annex<L ao 

decroto n . 1.141, do 5 de fevereiro de 1904, 
na parte referente á Inspectoria de Saude 
do porto de Manáos , Estado do Amazonas, 
augmentaclos os vencimentos dos respectivos 
empregados pela tabella que acompanha a 
'presente lei. 

Art. 2. o O Poder Executivo. p<Lr.a execução 
do dis])csto no art . l", fará :1. ncces~aria 
ope1·ac;iio do credito. 

Al't . 3. n E~wugam-Sl1 :.l.S c1iSl)08içlics em 
contncrio. 

f'.:t1:·. da ·: Commi:::SÕt':-1, lO ue novem hro de 
J D:. ::~ .- Gcnça?o Soulu.- C.unlu~ J·lach.c<dc.-
11e i' ;' i(iJ 'dV J.i..;1·ta. - V .... JllosC(t.J'enhns . 

-
Taúe!./( r. a que se t'e(ere o pt·ojer;/o ::upra 

Pessoal 
Impec:tor com 3:000$ de orue
nado e 1:500$ de gratificaçào 

5 Guardas com 750$ de orLle
JJado e 375$ de gratificação 
cada u1n • •••••• , , • , ......... . 

4:500;iQ OO 

2:250$000 
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Pes;;oal sem nomeação 

.l Patrão de escalllr .......... . 
4 Rem'l.doros com 103$ mens~tes 

cadrt um.; ................. . 

1:000$000 

5:040$000 

O Sr. Presiden-te-A este projecto 
foram apresentadas emendas consta.ntcs do 
impresso n. 240 de 1905 que, si meeecerem 
a pprovação du. Camara, serão destacadas para 
constituírem projcctos em separttdo. 

----- Em seguida ó posta a votos c approvada a, 
13:590$000 seguinte emendtt dos Sr-3. Domingos Gui-

11aterial............... .. .... 1:200$000 marães e outros : 

Tot<tl. . . . . . . . . . . . 14: 790.~000 

Saltt das Commissões, lO de novembro de 
1905.- Gonçalo Souto.- Cunha Ma chado.
JJenzm·do Horta.-. V. 11Iascarenhas. 

E' o projecto enviado ao Senado. 
E' mmunciad<t a votação do projecto n. 131, 

de 1904, que concede a pensão mensal de 
500$ á viuva do ex-Senador do Imperio 
Dr. Gaspar dtt Silveira Martins ( 3a dis
cussão); 

OSr. Ger1nano I-'lasslocher. 
(pela ordem) - Sr. Presidente, as palavras 
que ba pouco proferiu o meu illustro collega 
de bancada forçam-me a chamar a attenção 
da Camara par\). a votação do projecto 
n . 131, que concede a pensão mensal de 500$ 
á viuva do ex-senador do ImperioDr. Gaspar 
da Silveira Martins. 

Antes de tudo me parece que não pôde ser 
comprehendido este projecto no numero 
daquelles que merecem a condemnação do 
meu illustre collega, pois este projecto nas
ceu com o prestigio de sua assignatura. 
Accresce que r11mndo solicitamos da Cama1•a 
<t pensão para a viuva do conselheiro Sil
veira Martins assignalamos bem que isso 
importétYa em verdadeira restituição. 

A Rcpublica desde o começo havia con
cedido ao> antigos senadores a percepção 
do subsidio que elle.> gozavam vitalicia
mente, a r epublica assim permittindo a 
todos elles, o conselheiro Silveira Martins 
nunca se l)l'CYaleceu dessa circumstancia 
pam pedir esse pagamento que constitue o 
C<lpital cujos juros equivale á modesta 
p~nsão quo se pede para sua vi uva. 

Sou tambem como a maioria da Camara 
contrario ao abuso das pensões, m<tS ha ex
cepções e mt ordem do dia. de hoJe ha que 
se podem justificar assim como esta que 
passou por longo debate e encontrou quasi 
a unanirnida 1lu da Camara para su!fra
gal-a. 

Acredito, portunto, qne a pasS[Igem <lo 
projecto em :-3'' discussão está. assegurad<t 
dcante do prestigio com que nasceu, j usti
;ficado o mais a.nlplamente possível. 

« Accrescente-se: 
Art. 1.° Fica concedida a D. Elvira Lia 

Fernandes da Cunha, filha do ütllecido Se
nador do lmperio Dr .. Joaquim .Terouymo 
Fernandes da Cunha, a pensão mensal 
de 250$000.» 

O Sr . . B1~icio Filho (pela o1·dem) 
requer verificação dtt votação . 

Feita a verificação, reconhece-se que n. 
a emenda foi approvad<1 por 84 votos 
contra 33. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda do 
Sr. Cruvello Cavalcanti concedendo ao ex
cabo de esquadra Luiz Raymundo de Lima 
a pensão de :C5$ mensaes. 

Em seguida é posto a votos e approvado 
em 3a discussão e enviado <i Commissão de 
Red'tcç;ão, o seguinte · 

PROJECTO 

N. 131 A-de 1904 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o E' conco'dida a pensão mensal tte 

500$ á viuva do h-Senador do Imporio 
Dr. Gaspn.r da Silveira Ma:r:~ins . 

· Art. 2. o Revogam-se as\ dispo~ições em 
contrario. 

\ 
O §r. I~ r i cio F ilh.6 (pela v1·dem) 

l'equer a vcrifiçação da vot<tção. . 
Pr•ocede-se a votação, reconhece-se terem 

votado a favor 77 e contra 31 ; total, 108' .. 

O Sr. Presidente-O Pl'Ojéctofoi 
appFovado. ~· · 

\ 

o Sr. "\Vanclerley de ·Men-· 
clo~ça. (pela ordem)- Sr. Presidente, 
achn,ndo-se ;;obre a mesa a redacçã.o 1inal do 
projpcto n. 131, de l 905, 1·eq ueiro <1 V. Ex. 
disp13nsa de impressão pam ser Yotada im
mediatttmento. 

Cqnsultada a Camara, é concedidtt tt di~
pen[la pedida. 
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Em seguida é sem debate approvada a 
seguinte 

REDACÇÃO 

N . 240 A - 1905 

ll,edacçüo flnnl elo pro}ecto n. 131, de 1905• 
que concede a pensão mensal de 500$ d: 
vitwa elo ex· Senador elo lmpe;·io D1·. Gaspm· 
r.la Silveira !lia1·tins 

Mas uma cousa me parece ordinaria: é 
que a Commissão que concedeu a pensão á, 
viuva do conselheiro Silveira :Y!arti11s ne;rou 
á viuv<t de B(l,rros Cassal. ,_ 

Qual das duas viuvas mais precis<t ? 

VozEs-Ambas precisam. 

0 SR. BRICIO FILII0-1<:' verd<tde qne se póde 
dizer qne os serviçGs do conselheiro Silveirn 
Martins foram extraordinar ios, o que não 
contesto. Mas ao darmos as pensões, n()$ 

( Vide projectos ns. 131 A e B, de Hl04 c temos que ver duas causa-; : primei ·o, os 
240, de 1905) serviços prestados pelo morto ; ~e_<.nmdu, a 

sitna(;ão de penuria. c de neeessidadJ em 
O Congrc:>so ::"iacional uecreta: que tica. a f<tmili cL do mesmo. 

Art. 1.0 E' concedida a pensão mensal de O SR. PRESIDENTE- Lembro ao nobrJ 
500$ á viuva do ex-Senador do Imperio Dr. Deputado qnc o projecto não está mais em 
Gaspar da Silveira Martins. discussão. 

,\.rt. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. O Sa. BRICIO FrLIIO-Ol'a, Sr. Presidente, 

Sala das Commissões, 10 de outubro de parece-me que 0 Dr. Barros Cassal teve ser-
1905. - Viriato J1fascm·enhas. - Berna1·do viços á Republica, foi propagandista, traba
Horta.- Gonçalo Souto. lhou para bto que ahi está, que não é grande 

causa; mas, em todo caso entrou na propa-
E' o projecto enviado ao Senado. ganda com fé, com bons intuitos, com excel-
g• annunciada a votação do projecto lentes intenções. 

n. 289 D, do 1904, que concede a pensão Si não ha algum membro da Commissão 
mens<Ll de 500$ á vi uva e lillws do tenente- que queira trn,zer esclarecimentos á Camara 
coronel Innocencio Fabricio de Mattos, c relativamente aos motivos por que se recusa 
dando outras providenchts (3• di;cussão). esta emenda, eu pediria a V. Ex. que nos 

fizesse o obsequio de proceder iL leitura do 
parecer, isto talvez influindo no sent1do de 
orientar o voto da Camara . 

O Sr. Presidente- A este pro
jecto foi apresentada pelo Sr. Germano Hass
locilor uma cmcntla, quo teve p<Lrecer eon
tra.rio da Com missão. 

Devo dizer que to•los nós temos ::1. nossa 
culpa na approvu.ção de pensões; cu mesmo 
tenho collaborado para alguma.l:l, mas, em 

O Sr. Bricio Filho -Peço a pa- todo ca.'so, é bom que vejamo . .; a situação 
l:wra pela ordem. precaria em que nos achamos. 

O S:r. Presidente- Tem a pa
lavra pela ordem o nobre Deputado. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem)
Sr. Pre;itleute, V . . Ex. bem poderb escla
recer á Cttmara, informando sol!rc os moti
vos 1jor que a Com missão de Finanças deu 
parecer contrario a est<~ emenda . 

Si estlL pr('sente algum menbro da respe
ctiva Commis :ão, eu peço que exponha á. 
camara <t ra:üo por c1ue foi levcttla. a, propor 
a rejeição; porque a .corrente ~:L Commissão 
em tacs c :~sos tem sulo no sem1d . de conce
der pensões .. Eu desejaria saber q t~al_ a razão 
extraordinar1a por que a Co1mm;.sao, que
brando e,se.s moldes, veiu dar parecer con
t..rario á, pen~ão que 1-!e pretende cunceder <'L 

viuva de Barros Cassal. 
St·. Prcsül.ctite, de accôrdo com a votação 

, quê tenho hqjo exercitado nesta Ca:;a, eu, 
sr. Presidente, vou vot;w contra todos os 
projectus depensões; vbu seguir esta norma 
1nvaria vel . 

O Sr. 4C'il-erana.no I-Ia,sslocher 
(ptwa encaminhar a votaçrZo)-Sr. Presidente, 
não é possível que a Camara, m~ discus,;ão 
e n::t vot<tção destes <tssamptos, estabelcr}a 
confrontos entre as pessoas a quem as pen
sões visam. 

0 SR. JAMES DARCY-Apoi<ttlo. 

0 SR. GER)fANO HASSLOCHER-Xús somos 
gui:J.dos aqui por um sentirnento de JUStiça, 
na occasião em que se ventihtm casos como 
este. 

H<t pouco vot<imos uma pensão para a 
viuva do conselheiro Silveira M<Lrtius, re
duzidfl. à extrema mesiria. 

Assim procedendo, quizemos evitar que 
ella, no fim de sua existencia., so1Iresse dii!i
culdades, quando é ce ~·to que o p:üz, a civi
lização br<tzileira, muito devia a esse homem, 
que h;.Lvia. cotlabora.do, com todo o seu 
gra.ude talento e compctcncht, para gue 
cl1e,;assernos, atravt':z de varia.; phaHes, ã 
situaçào em que nos encontl\.rnos e quo • 
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mtícs servidores da patria pretendem 
truir, tl,chando que cll<:t não presta. 

O SR. BRICIO FJLHo-Qu<tes são? 

eles-

0 SR. GERC>IAKO HASSLOCHEl~ - São OS ar· 
ruaceiros, esses que vivem düt e noite a 
calumnia:· a Republica. 

O SR. Bmcro FILHO - Quaes s'io esses 
calumniad.Jres? 

O Sn. GJc:rorAxo HASSLOCHER - Não estou 
aqui para obedecer ás intimações de quem 
quer que seja. · 

0 SR. PRESIDBNTE (fa:;endo som· os tym
panos) - Attenção! Peço ao nobre Deputado 
que i·esuma tts suas considerações, que 
devem ter por fim ctpenas encaminhar ét VO· 
tação; a J.iscussão já está encerrada. 

0 SP". GElDIA"fO HASSLOCHER-Serei muito 
breYe. 

Apres"ntei emenda concedendo uma pen
são ü vi n v a e aos ll filhos de B:.trros 
Cassai, que fJi indiscutivelmente um dos 
collaboradm·es desta ob1·a, nuncil. percebendo 
dos cofi•es publicas, dumnte sua vida, venci
mentos de especio aJguma. 

Foi uma existeilci:.t toda de sacri:ficios pelo 
iJer.J que J:mpre alimentou com a mcüor 
sinceridade. 

Delle e t ivemo; sep.t~·ados seguidamente, 
mas sen1 desconhecermos que naquella ttlma 
houvesse intuitos os mais elevados para que 
se iizes,e grande e prospera estrt Republica. 
(Apoiados.) . 

Si elle mJrrou n:.\ indigencia ; si deixou 
mullwr c ll iilhos, que prec:isam do o;mlo de 
seus am1gus }Xtra se mantel'em, foi p.Jrque 
~c entre"'·a1·a dr:: corno e alnu <tOS serviços da 
pi'OlBg<1ÍEla. . 

/dnda que, por vezes, sua conducta nos pa
l'eces,;e errada, é certo qne as suas inte1wões 
eram puras. 

SoJu:ores, não se comparam serviços, mas 
cquipM·a,m- -e, pesam-:-•e (Apoiados.) 

O Sr. SilYoíra Martins, que não era repu
blicano. indiscutivelmente foi um dos fa
ctor·cs da Republica; agitou com o seu verbo 
<trdente e apaixonado este paiz inteiro, em 
prôl das liberdades publicas. 

O Sn. PP"ESIDENTE - Peço ao nobre Depu
tado qn2 restrinja as suas observações ; a 
discussào está encerrada. 

0 Sn. GERMANO HASSLOCHER- Vou con
cluir. 

E' precído que a Patria retribua os servi
ços que deve a Barros Cassai, amparando 

que aggravará a nossa situação finan
ceira. 

Em seguida é :posta a votm e approvada a 
seguinte emenda do Sr.Germano Has3locher, 
constante do impresso n. 223, ele 1905: 

«Accrescente-se: 
Fícct igualmente e3tabelecüla uma pensão 

de 3:600$; annuaes em favor ela vi uva, e :filhos 
do Dr. ".João de Barros Cassai, repartida
mente.» 

O Sr. Presidente- Na fôrma do 
Regimento é destacadtt para con~tituir pro
jecto em separado. 

Em s2guida é posto a votm, ap]wovado 
em :3a eliscussã.o e enviado tí Commissão de 
Recbcção o seguinte 

PROJECTO 

N. 289 D- 1904 

O Congre.9so Nacional re,;olve: 

Art. I . o E' concedid~t a pensão mensal de 
500$ ü viLlVtt e filhos do tenente-coronel 
llmocencio FJ,bricio de Mattos. 

Art. 2. o A referida pensão seri1 di;tri
buida assim: á vi uva caberá 250$ e os outros 
250.S serão igualmente repartido,;; entre os 
filhos, revertendo em favor da viuva os qui~ 
nhões pertencentes aos que, nos termos le~ 
gaes, os forem perdendo. 

Art·. :3. o Todas estas concessões serão effe
ctivas quanto à vi uva, mantendo-se ro me.Jma. 
em estado de viuvez e, no caso contrario, 
l'everterá seu quinhão em benefí.cio igual aos 
iilhos menores e iilhas solteiras. 

Al'f·. 4.° Fica o Go'\rerno autorizado a abrir 
o credito nec~ssario\ pltr<~ immediat:.t ex-
ecuçilo desta lei. · 

O Sr. Bricio Fllt..o (pelíf o}·dem) 
requer verificação da votaçãl\l. . 

Proc,;dendo-se à verificação, reconl,lece"se 
tererp. votado a favor 95 Sr$. Deputados e 
contra 23, total 118. 

E' :j)OSto a votos e approvado em discu~são 
unicq. e enviado á Commissão de Redacção o 
.<egu(nte 

PRO.JECTO 

N. 246-1905 

O Congresso Nacional decreta: 

sua m ulher c onze filhos. Arfigo unico . t~' concedida a pensão meu-
Trata-se, Sr. Presidente, de uma das mais sal de 300$, repartidamente, ás filhas soltei

justas contribuições nacionacs . (Apoiados.) ras c aos filhos menore;'3 do finado general 
Appelio p :J,,'tt o wntimento de ,justiça I Dr. ·!PSé 0~ario de Farra .Alvim; revogadas 

da Cam<U'lh; não é um acto dessa natureza as dwposrçoes em contrariO. 
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O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
requer verificação da votaÇão. 

premio de viagem a que tem direito, sendo 
concedida a quantia do 4:200$, papol, para 
a stw manutenção (2"' discussão). ProcedendJ-se <t verificação, reconhece-se 

terem vot<tdo a favor 94 Sl's. Deputados e 
contra 18, total 112. O Sr. Presidente dechtra que a 

em discussão este projecto fomm apresentadas tres 
emendas. Posto a votos, é approvallo 

unica e enviado <i Commissão 
o seguinte 

de Redacção 

PRO.JECTO 

N. 226-1905 

O Congm;;so Nacional resolve: 
Art. unico. Fica o Presidr~JJte dtt l{,epu

b1ictt autorizado a conceder um annu de li
cença, ·com ordenado, a Art lmr Mendes Xo
gueira, telcgraphista de 4'· classe da Repar
tição Geral dos Telcg·raph?s, pa1•a tl'fttar de 
sua saudc onde lhe convwr; revogadas as 
disposições em contrario. 

O Sr. Joaquitn Pires (pela 
o1·dem)-Sr. Presidente, achando-se sobre a 
mesa a relacção final do pro,jecto que acaba 
ele ROL' votado, peço a V. l~x. qne consulte á 
Casa sobre ;:i conce:le dbpensa de impressão 
para que hnmediatamen te se delibet•e ares
peito dct referida redacção. 

Consu1tatl.a a Camara, é concedida a dis
pensa pedida . 

Em ."Jegui1la é sem debate approvada a 
seguinte 

REDACÇ:Ão 

N. 226. A- 1905 

l~m seguidasão successivamente posto:; <1. 
voto.> e approvados em 2a discussão (salvo 
as cmm1clas) os seguintes artigos do 

PROJECTO 

N. 197-1905 

O Congresso Nacion:d dr;creta : 
Are. 1.° Fica o Governo autorizado a d<tr' 

ao Dr. Alberto de Paula Rodrigues o premio 
de viagem a que tem direito, sendo-lhe dada 
para sua manutenção a quanti<t de 4:200$, 
papel. 

,\rt. 2. o Revogam-se a., disposiçõe> em 
contrario. 

Em seguida d posta a votos c approvada 
a. seguinte emeudu. do Sr. Francisco S:.í. : 

« Onde se di;l : 4:200$, papel -diga-se : 
4:200$, onro, devendo ser pagos uosta. especie 
~odos os premios de viagem. » · 

E' igualmente post:t a votos e a;pprovadC1 
a s.•guintc emendn. 1lo Sr. Bricio Filho. 

« Seja tambem concedido ao Dr. Gariield 
Augusto Terry de Almeida o premio de 
vic~gem a que tem direito. » 

O i~ir. Presidente-Na íürnm do 
Regimento, serâ destacada. para con;;tii;urr 

Redacçao final do projecto n. 226, de ste projecto em sepamdo. 
anno , qHe autorisa o Presidente da Re- E' considerada prejuclicad~~ a ementl~t dos 
publica a conceder um anno de licença, I Sr o. lndio do Bt'azil e outros. 
com ordenado, a Arthtn- Jl[endes No,que·i1·a, E' o projecto assim emonllado approvad.o 
tele,qraphista de 4a classe da R epal'tiçlio em .2~ discc•ssão e enviado á rc;pectivr;. 
Geral dos Tele,qraphos, pant tratar de sua Commissão, para redigil-o para. a 3" dis-
saude onde lhe convie1· cu;;são, de accôrdo com o vencido. 

O Congresso Naciona1resolve: Posto a votos, (\ 11.pprovado em discussão 
unica e enviado á Commissão de Redacção, o 

Artigo unico. Fica o Presidente da Repu- seguinte 
blica autorizando a conceder um anno de 
licença, com ordenado, a Artlmr Mendes No
gueira, telegraphista de 4" classe da Repar
tição Geral dos Telegraphos, para tratar de 
sua saude onde lhe convier ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das Commis>ões, lO de outubro de 
!905.-Gonçalo Sottto.- Bernm·do Hol'ta.~ 
Cunha ilfaclwdo. 

E' o projecto enviado a.o Senado. 
E' anuunciada a votação do projecto 

n. 197 A, ele 1905, autorizando o Governo a 
(br ao Dr. Alberto de Paula Rodrigues o 

PROJECTO 

N. 135 - 1905 

O Congresso Nacional resolve : 
Al'tigo unico. E' autorizado o Presidente 

ela Republicu. <1 conceder ao tenente-coronel 
Augusto Xavier Carneiro drt Cunha, colle
ctor das rendas federa,es do município de 
Olinda, .ú:st<1do de Pernambuco, um anno 
de licença, com ordenado, para tratar de · 
sua saude onde lhe convier ; revogacl<tS as 
disposições em contrario. 
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O Sr. Bezerril Fontenelle 
(pela ot·dem) - Sr. Pre.,;idente, achando-se 
sobre a mesa. a redacção final do projecto 
n. 289 D, de 1904, que concede pensão á 
vi uva do tencnte-curonel Fabricio do Mattos , 
peço <t V. ilx. que consulte a Casa si con
cede dispensa de impr .!ssão, p::tra. sm· a 
mesma immcdiatamente discutida c votada. 

Consultao~;, <L Canmra concede a dispensa 
pedida. 

Em seguid<\ é sem deb::tte approvada a sc
gninte 

lWDACtjÃO 

N. 223 A - lD05 

Redacção final elo pt·ojecto n. 289 D, de 1904, 
qtte concede a pens!'ío mensal de 5008 á 
viwva e fithos do tenente-cm·onel Jnnocencto 
Fabt·icio de 1liattos, e dando out1·as provi
dencias 

(Vide projectos ns. 289, de :1904, e 223, 
de 1905 

O Congresso Nacional resolve: 
Art . 1. o E' concedida a pensão mensal de 

500$ á viuva e aos filhos do tenente-coronel 
Innocencio Fabricio de Mattos. · 

AI't. 2. o A referida pensão será distri
buída assim: á viuva caberão 250!;-i e os ou
tros 250$ serão igualmente repartülos entre 
os filhos, revertendo em fa. vor dtt viliYa os 
quinhõe; pertencentes aes que, nos termos 
legaes, os forem perdendo. 

Art. :3. o Todas estas concessões sm·ão ef
fcctivas quanto á viuva mantendo-se a 
mesma em estado de viuvez e, no caso con
trario, reverterá seu quinhão em heneticio 
igual aos fi lhos menoeos e filhas solteiras. 

Art. 4. " Fic<t o Governo autorizado a 
n.brir o crr.dito necessario para. immediata 
execução desta lei. 

Sala das Commissõe:;, 10 de outubro de 
1905 .-Gonçalo Souto.- Cunha Machado. -
Bm· nardo Horta . 

E' o prQjecto enviado ao Senado . 
E' posto t~ votos c approva.Io em •liscussão 

unic.a u enviado ú, Commis:;ão do Redacção 
() segu;nte 

PIWJECTO 

N. 25~-190:J 

O Cungres:.:o Nacional resolve: 
Artigo uniuo. E' autoriz11do o Presidente 

da Republica. a conceder um <mno de licenç11, 
com or.JetvAo, ao engenheiro civil bacharel 
Claudio Lívio dos Reis, chefe de secção no 
prolongamento da J<;straúa de Ferro de B11-

turité, para tratt1r de sua siude onde lhe 
convier; revogadas as disposições em con
trario. 

E' c;pprovttdo em discussão unica c en
vi11do (~ Oommissão de Red'1cçi(o o segniJtte 

PRJJJCCTO 

N. 257-!905 

O Congresso Nacionn.l re3olve: 
Artigo unico. E' autorizado o Presidente 

d<t lbpublic.t a conceder seis m~'zes de 1i
cença, com Ol'•len::tdo, a Godol'rerlo ele Abreu 
e Lima., I" olfici<tl do., Correios de Pet·nam
buco, para tratttr do sua stmde onde lhe 
convier; revogadas a.s disposições em con
trario. 

E' approv;tdo em 3" discussão e eaviado á 
Commissão de Redacção o seguinte 

PROJECTO 

N. 213-1905 

O Congresso Nacional decreta ; 
Art. I. o Ficam creados na Secretaria do 

Supremo Tribunal Federal mais um lagar de 
ofiicial e outro de ama.nuense, com os ven
cimentos da lei. 

Art. 2. o Para o serviço especial da publi
cação d~ Jurisprudencia do mesmo trib11nal 
poderão ser nome<tdos dous auxiliares, per
ceben.to cada um a gratific~~ção annucü de 
4:500$000._ 

Art. ::;.o Fica o P1•esidento da Republíca 
a.uturizt~do a abrir ao MiHisterio da Justiç<t e 
N~gocío~ Interiores o credito n0ce~sario ao'. 
pagamepto desta despeza, no exercício vi-
gente. \ 

Art. 4. 0 Revogam-se\as disposições em 
contrario. · 

I 

O S:r. Moreira da SHv.1:..:, (pela 
ordem)-Requeiro dispensa de impressruo da 
1•edacção Hnu.l do projecto n. 2131A, de 1903, 
que acaba de ser approvado. \ \ 

Consultada, a Camara· cancele h dispensa 
pedida. , ·· 

Em seguida é sem debate approva•lt~ x 
seguinte 

REDACÇÃO 

N.· 213 B- 1905 
\ 

RedacçâQ final do substiltttivo ao projecto n. 218,' 
deste anno, creando na secretaria do Sv,
premo 1'ributwl Federal ma·is um logm· de 
official e out?·o de amcmuense, com os venci
mentos da lei, e dando outras providencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Ficam creados na secreLaria do 

SupromQ Tribunal Federal mü.is um logar 
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de official e outro de amctnuense, com os 
vencimentos da lei. 

Art. 2. 0 Parn. o serviço especial da publi
cação da ]U1·ispruclencia do mesmo t ribunal 
poderão ser nomeados dous auxiliares, per
cebendo cada um a gratificação annual de 
4:500$000. 

Art. 3.° Fica o Presidente da Republica 
autorizado a abrir ao Ministerio da Justiça e 
Negocias Interiores o credito necessario para 
occorrer ao pagamento desta despeza no 
exercício vigente. 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commíssões, lO de novembro de 
I 905. -Bema?'clo li orla. -Ctmha ,V[ achado .. -
V .. Mascarenhas. 

E' o projccto enviado ao Semtdo. 
E' approv<J.do em 3> discussão c enviado él 

Commissão de lledacção o seguinte 

PROJECTO 

N. 144 A de 1005 

(Do Senado) 

· (Emendado pela Cantara dos .Deputados em 
2a discussão) 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica. o Governo autorizado 

a ·mandar computar, na aposentadoria de 
João Estanisláo Pereira de Andrade, ex" 
pagador da Estrada de Ferro Centra~ do _Bra~ 
zil, a contar da data da presente 16!, nao so 
o .ordenado que percebia, quando no exerci
cio do cargo, como tambem a respectiva 
gratificação, elevadas assim as vantt\gens de 
sua aposentadoria a 4:294$620, ficando igual
mente autorizado a abrir o necessa.rio cre
dito para attender ao respectivo pagamento; 
revogadas as disposições em contrario. 
' E' approvado em la{idiscussã.o o seguinte 

PROJECTO 

N. 30 A de 1905 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Ficam equiparados para 

todos os effeitos os conferenks de 1 a e 2"' clas
ses das Capatazias da Alfandega do Districto 
Federal aos de 1" e 2a classes da Estrada de 
Ferro Central do Brazil; revogadas as dis
posições em contrario. 

O SR. HEREDIA DE SA (pela orclem)-Requer 
e obtem dispensa de interstício para este 
projecto entrar amanhã em 2a discussão. 

E' annunciada a 1 a discussão ·do projecto 
n. 166 A de 1905 mandando pagar, pelos 

Vo, VII 

cofres da União, a gratificaç<1o dnvirla aos pro
fissionaes incumhiJos da fiscali:>:ação do ser
viço de assistencia tt alienados nos est~tbele
cimentos publicos dos í~stallos . 

O §r. Ba-rbosa LiJruJia. (pela 
onlem) - Desejaria saber; Sr. Presidente, 
que despez<t 6 e:>ta, de fiscalizac,~ão, que gra
tliicação é esta, concedida lt emprcg·actos 
federacs, junto a esta.belecimcmtos custea
dos pelos E.;ta.dos ou por Associ<tções Phi
lantropic:ts. 

Pareciu.- ;;10 q ne o Estetdo, a cu.rgo de quem 
está a üscu.liz ;Lçiio policiltl e judiciaria de 
t<Les estlLhelecirnerrto~. seria o unico com
petente .. \Ias ogoril. V<•jo que Jw. funcciona
rio:> prepostos i.L este serviço. 

Era este o esclarecimento que de::~e,;ariu. 
ter sob1·e este augmeuto de despeu L. (Jfuito 
bem ; muilo bem.) 

O Sr. P .f~ula Ra:n:n.os (pela ordem) 
- Sr. Presidente, o Congr Jsso Nacional 
votou uma lei, reorganizando o serviço de 
assístenci<1 a alienados e estabeleceu que 
todGs esses serviços ficavam sob a imme
diata fisca.li z<Lção do Governo da União. 

Suscitando duvidas <t respeito d<\ inter
pretação sobre o pagamento dos fiscaes da 
União, junto <tos estabelecimentos parti
culares e publicos dos Estados, o illustre 
Sr. Deputado pela Bahia apresentou um 
projecto, interpretando a disposição da lei 
votada. 

De facto, Sr. Presidente, a lei estabelecia 
que a fiscétli;;:ação desse; estabelecimentos 
devia ser feita pelo Governo da União. 

UM SR.D EPUTADO-Oh! 
O SR. PAur,A RAMos-A questão é de lei. 

Na occaslão em que se votou a. lei, eu tam
bem exclamei como o nobre Deputado oh ! 
-mas, o facto (; que é uma lei; a interven
ção da União nos Estados é um facto legal. 

O Sr. ::.VIARÇAL EscoDAR-:.VIas, ha leis que 
não se cumprem. 

O-SR. PAULA RA?IiOS-A fiscalização do:> 
estabelecimentos particull~res ü paga por 
esses estabelecimentos; c\ principio geral do 
administração publica. 

Qmmto aos estabelecimentos est;1dutLes, 
suscitou-se duvida sobre quem pagaria a fis
calização da Cnião junto a estes estaLeleci
mentos. 

O Governo mandou ao Congresso uma men
sagem pedindJ credito p;tl'<t pagamento 
desses fiscCLes, levantando uma doutrina quo 
se me afigurou nova e original, que era, 
que a tlscalir.aç~to dos est<J.belecimentos estn.
duaes, se-ria · p:,,ga pelos esta.belecimontos 
particulares. 
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O Sr. Bricio 1,-,ilh.o (peta o1·dem~ 
requer verificação d<t votação. . 

Feita a verificação, reconhece-se que-vo
ta.mm a í'avo1' 84 Srs. Deputados e contra, 
15 ; total, 99 Srs. Dep11tltdos presentes. 

Esta mensagem me foi distribuidn. pat'a 
dar parecer; consultada a Commis~ão. t~c 
Finanças, ella entendeu que o prmc1p10 
sustentado pelo CTovemo uào se achava na. 
lei e ia de encontro r~ todas as praxes 
administrativas ttdoptadas <Lté hoje. · 

S O Sr. Presidente-.,.- Nio !ta nu-O illustre Deputado pela Bahia, o Sr. u.-
t - t - t mero. Vue-se proceder f~ chamada. 

tyro Dias, "l?resen _ou um proJeC 0 In ~rpre- Procedendo-se â. chamada verifica-se tc-
tativo <ht <llspostçao legal. Na realidade, 
Sr. Presidente, esta fisctdização da União rem-se ausentado os Srs · Urbano Santo.~. 

J·unto a c ;tabelr.cin_~eutos_ publieos, _:;ó póde Dunshee do Abranche;;, Frederico Borges,. 
- - 1 E t d .João Lopes, Abdon Milanez, Affonso Costa,. 

ser paga, pela l!mao 0 nao pe_o.> s a o~. Raymundo de Mirancla, Arroxellas Galvão, 
(Apotados.) - Augu~o de Freitas, Augusto de Vasconcello><, 

Nestas condições a Commissão de Finanças João Baptista, Galvão Baptista, Henrique 
não podia deixar de apresentar C3te projecto Borges, Calogeras, Padua Rezende, Francisco 
consignando a verba necessaria para paga- Romeiro, Costa Netto, Benedicto · de Souza, 
mento do:> fiscaes d<t União, junto aos esta- Lindolpho Sct'm, Germano Hassloclter, Diogo 
bclccimcntos dos Estado:-:. ·Fortuna c Homem de Carvalho. 

Era <~ explicttção que tinha tle dar ao nobre 
Deputado. (11blilo bem.) 

Em seguida é posto a voto:> c a,pprovado 
em l " discus>ão, o i'eguintc 

PROJECTO 

N. 166 A-1905 

O Congre.sso Nacional resolve 
Art. l. o Será paga, pelos coti·es d<t União, 

a gratificação devida aos profissionaes in
C•Imbidos da fiscalização do serviço de as
sistencia a alienados, nos estabelecimentos 
publicos dos Estados, de accôrJo com o dis
posto no art. 12 do decreto n . l. 132, de 22 
de sJtembro de 1903 e respectiva tabella de 
vencimentos, ficando o Oovcrno autorizauo 
a abrir par<t esse fim os creditos neces
sarios. 

Art. 2. o Revogam-se cts tlisposiç,ões em 
contrario. 

O Sr. Bricio l.=<'ilho (pela ordem, 
requer veritic<~çào da votação. 

Feita a vcritlcação, reconhece-se quo vo
taram a fax o r do pro,jccto n. lf:i(:j A, de 
1905, 9G Srs. Deputados e contra, 10 . 

O projecto é approvado. 

O Sr. Nei-va (pela oi·dem) requer e 
obtem dispensa de intersticiopara este pro
jecto entrar amanhã em 2" discussão. 

E' approva<lo em P <liscussão o projecto 
n. 55 A, de l 005, concedendo a DD. Eulalia 
1le Saldanha da G<~ma c Maria Joaquim~ de 
Saldanha da Gamrt, viuva e filha solteira do 
I>r. José de Saldanha da ti ama, em quanto 
vivas forem, a pen~ão men~al de 150$ a cada 
uma. 

O Sr. Presidente- Re;:pon<leram 
<l cham<~da 106 Srs . Deputados . 

Não ha numero. 
Fica, adiada a votação. 
Continila a 2a discussão do projecto n. 219, 

de 1005, approvando os estatutos do Bânco 
do Brn.zil, olaboraJos pela assembléa geral 
dos acciunistas do Banco da Republica do 
Brazil,nas sessões de 29 de julho a ·g de agosto 
<.lo corr~nte a.nno, com emendas do Sr. Erico 
Coelho e voto em scp<trado e emendas do 
Sr. Galeão Carvalhal, a, qual !la via sido in
terromJZida no cvmeço da seilsão de hoje. 

Continúa com a palavra o Sr. Bricio 
Filho. :, 

O Sr. Bricio Filho (continuando):;\ 
vac examinar o occorrido lUIS .ultimas as- \ 
sembléas gerae~ cxtraordinarias do banco e 
tirar conclusões, que muito int()ressam ao 
caso. Na reunião de 29 de julho foi cleit<t 
uma commissão de seis membros, pa.P.<t ex
aminar a situação da instituiçãq, procurar o 
Governo e combinar sobre a re,alizaçiio do 
banco. 1 · 

Na reunião de 28 de agosto, ós. commis
siona.do5, da.ndo cont<t da missão, relataram, 
pelu voz do Sr. conde de Figueiredo, que, 
quanto á cont:J. antiga, encontravam abun~ . 
dantes ~lementos de informações, não pi>den- · 
do ver <~ conta nova. '-_ 

Assegurou, entretanto, o Sr. Ministro" da F a.• 
zen<la que ella, depoi.; de detida e opportunà 
averigqação, seria entregue ao estabel'eci-
monto reformado. · 

Era, ~omo se vê, exclam<t o orador, um 
simples expediente de adiamento. A' refe
rida COJTIIDissão a dii'ectoria I·espoodera que, 
quanto á carteir·<t nova, isso era com o Go~ 
verno. Este, dcante da solicitação para a 
realização do exame, accrescentou que as 
condições da. re1erida carteira seriam detida-
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mente a, verigua.das, de modo a ser apresenta
da ao estabelecimento reformado. Cotejanclo, 
porém, esse topico do parecer da Commis
são com o titulo scgunuo do projecto de esta
tutos, verific<L se que ha contradicção, !la. 
halburdia e ha. confusão. 

Assim no§ 2° do art. 4°, depois de tratar 
(!ct entrad<L de 20 % sobre as 112.500 acçõe~ 
toinadas pelo Thcsouro, sJ e ;tabelece que o 
ntlor da, conta nova ser;i verificado pchL di
rcctorht elo novo banco, com <tpprovação do 
cons8lho fisc<tl. No peinwiro caso, em re
s-rJosta á co111missão dos seis, a promessa de 
t!ma :tverigun.ção pcL ra o começo do t'unccio
n[l,mento do banco r eformat.lo.No segundo, é 
o conhecimento da situação da carteira nova 
adiado pa,ra ser verificado pela dircct0ria do 
novo banco, com approvaçao do conselho 
fiscal. E' um novo adbmento para daqui a 
um anno, c~poc<h em que natur<hlmente será. 
oil'erecido o rehttorio. 
Pétrt ~ ce quo aquillo lá por dentro anda tão 

cheio de transacções illicitas, que cada vez 
mais se vae dibtando o prazo para conheci
mento da verdade. 

Por isso mesmo não se pôde decentemente 
rejeitar o re{tuerimento que o orat.lor apre
sentou com o Sr . BarbOS<J. Lima. 

Na falta dos esclarecimentos que o inque
rito trn.ria-assim falia porque conhece bem 
a psychologia do no~so pal'lameuto paEa 
a,creditar na approvaçao-va0 lançado mao 
dos documento3 que encontra. 

O impodante relatoriodo• 8rs. Magalhães 
e :Maya, apozar das t•eserva.~ com que nãJ 
}lod ia deixar de .ser elabo.t'~l!lv, apezar do não 
poder dizer mmto, em vista da. depeat.lencm 
dos seus aut0res para com o Governd, já 
contém muib cousa digna de see mencio
nada. 

Flhllando do primeiro anuo no pc!'iodo da 
uJtim<L gestão ofiicial, o relutorio trata de 
uma operação sobre let1;ras agrícoLas, acom
panhad.a ~e COJ?Sideravel prejuízo, que seri.a 
evitado Sl «O dtrector qne aU"tortsou e rubri
cou a prop"sta relativa á operaç:ão, houvera, 
como lhe cumprb, consultado a respeito a 
opinião do outro drrector, que certamente a 
impugnaria para não incorl'el' na responm
bilidaJ.e de uma transacçã,> duplamente in
conveniente: elevad<t importancia e sua in
clusão na carteira antiga do Banco.» Esse 
outro dir~ctor, obrando por conta propria, 
sem consultar o companheiro de directoria. 
foi o afa.madis·dmo 8r. Otto Pettorsen, que 
fez proez<ts no edificio da rua da Alfandeg<t. 

O relatario «entendendo que a fmnqueza 
deve ser a nota p1·edominante em documentos 
dest<,, crdern, principalmenteqnando se trata 
de um estabelecimento no regimen em que 
este está, não póde deixar de a,,signalar um 
dos e1•ros mais gra.vescommettidos na nova 

phasc do banco». E em seguida cit<t o escu.n .. 
dalo úe uma t.ransttcção que se descobre se1· 
<t útt Sapopemba c o serviço que ao Banco 
Allemão prestou o mencionado Pettersen. 

O orador lê muitos outros trechos do ti•;t
balho, doixCLndo pa tonteada a má direcção 
do audacioso estrangeiro, escolhido p:llo Go
verno do Sr. Campos S<tlles para dirigir o. 
Banco, com o desp1·ezo do capacidades na
cionaes. Por lá entron altaneiro, em man
gas de camis<t recebeu as pessoas que alli ti
ver<tm transacçõcs a realizar, entrou nos 
segr-edos da admi.nLtração brazilcim co
nheceu a·; cotldiçõcs tio ·nosso Thesouro' en
cheu-se, jogou e fugiu, sem dar cont~s ao 
Governo que por sua vez não tratou de in
dagar onde se achava e não o forçou a 
prestar C(mtas. 

Como tudo isto é euificante ! 
Não ha prazer em estar expondo estas 

cousas. A gente o titz conti·ariad<L. iv!as é. 
preciso não crtiza.r os bmç.os para impedir 
maiores calamidades. E' necessctrio trazer 11 

publico tnuo isso parn. evitar male> maiores. 
O programma h jo e enriquecer, sem tra

ballto, sem esforço, sem demm·;t. Pessoas in
capazes do mcttor a:; mãos em um cofre
P<Lrticular elltende'll quo o Themuro do Es
tado é de todos e lá se pôde entrar á vontade. 

Esses exemplos vêm de cima. Sempre fez 
bom concetto da lwnestidade individual do 
Sr. Rodl'igues Alves. Sempre o tevenaconta 
de homem honrado. Mas S. Ex . não tem im
pedit.lo ctue outros peatiquem acções esc;:m
da.·osas,e é pol.J, nossa lei o principal CI.Iipado. 
b~nergico para umas cousas e fraco para 
outr<ts. 

Não tem S<tbido conter muitos dos que 0 
corc~m, líg,t dos á sua ca.~a. e que commet
tem acws condor_nna veis e com prej tlizu para. 
os cofre.s da N<tçao. Os espertalhões já nas
cem ho.Je armados pat'<t a desho11estidade. 
Ha alü utn grupJ d? fedelhos, sal!idos agora 
me.;mo das acaLiermas c que, arvorados em 
figurõe~, p.tssam escanhoados, .tl'iumphantes, 
com a mago .ta.dc de Petromus da moda e 
da:l tt'ansacções iUogitimas com o Ttumuuro. 

O_ oraúor, re~01·dando o quo se p:Lssou na 
clessao de 30 de Julho ultimo, comme,tta do
morada.:nente o discurso pronunciado pelo 
Sr. Silva Po,·L, com apphwsos dos acoio
nlstas presentes, classificando o Sr . Pettersen 
tio ,jog<t úor do ca.mbw, banqueiro se n escru
pulos,, o <J:chand~ qu.9 a sr.m nomeação'foi 
uma. lUtqmdade, llTt~ao o atl'ront;t á opiuifio 
pubhcu.. . 

Lê tl'echos dos autos do processo de cmeixa
crime mo~ido pelo Sr . Otto Pettorsên cou
tra.Otto ~1chard, por onde se vê que o pri
mCiro, .~ao obstante conhecer a pessinM 
reput~tça~ do segundo, fizera o agente de 
carn b10, JOgador da baixa, indo cobr<.~r nq 
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banco as corretrtgeus e nào lhe lHgando as 
di tfereuças. 

Enumeea muitos escancblos desi!nvolvldos 
á sombra do hanco . Revo.h, como 1xn·a con
templar :.tmi.go:', veadet\t m-se deberlttwes d•ts 
Doe;).~ de S<tntos e dtt Ca rris Urbanos p or 
p~·e~o, ridicalos. Trata da operação com a 
Com1Janhia c~mtareira , vendendo-se as ac
(;Ões -'a preço mi~e ,·avel, apeza.r de reconsti
tuída. " emprez<t, pas.;ando os credores ~t 
a,ccionistas, não ohst<tnte a r enovação d 1 
m •üerial,quer o tluctuaate,quer o da viação 
urbana, e apeza.r de see credora de 1.500 
contos do Estado do Rio ds Janeiro. Foi tão 
V<!T.lÜtjos.t a trans.ccção quo o fdiz . compritdor 
c ;Jt o :)~tgamento de juros >)ouco depois e:tre
tt:w.dv sc.lvou aimport:mcia empregada na 
c:;mur:t. Obsen•a co rno a.cçõe > da C<LTis 
•.:1·h ~!lOS e Feri'O Carril Ca.l'ioca foPam ven
dida;; por preços mínimos. E as vendas eram 
feit.as em um só Lote. aütstando-.>e assim 
out.!·os concurrentcs e · fitzendo-se tudo no 
regimen do compadresco, entre amigos. 

Disserta sobre a vergonhosa operação no 
ca:-;o da Empreza Melhommentos, avaliando 
os prejuízos para o Thesouro . O debito do 
cauital era de 13.00;) contos , arredonda
dameute. O banco contava tão pouco com o 
de:vedor que, em 1901, quiz liquidar a trans
acção com grémde pt·ejuizo. O Governo 
met teu-se no meio c para, favorecer os dire
ctores dct "YielhoramentOs comprou por 
2!. 000 conos os h::ns que garantiam a divida . 

A directoria da :VIellwramento.>, no rela
torio apres,•ntado aos accionisüs, cumpriu o 
grato dever de agradecer o serviço aos illus
lustres "Ministros da Viação, da Fazenda e á 
digna directoría do banco . 

Estupendo! 
Prevenido pela Mesa de que a lwr<t está 

finda, di sc;e o orador que nã•) está nem no 
meio da jornada. Tem ain1a muito c muito 
que fallar. Como já se pronun ciou duas 
vezes sobi'e o ultimo ar t igo, r·escrva.-se para 
or:tr em 3a discussão, porque infclizment·.: 
não acredita que a Camar:• tenha o patrio
ti smo (le rejeitar o uro.)ecto. 

Ao deixar a tribun<1 recorda-se de um 
artigo dos «A pe:lidos», do Jornal do Corn
mercio, solicitando diari <~mentt3 <t retirada 
do motor que ll -J Banco da Republica incom
modava os visinho~; co:n o barulho da ma
china e o cheiro insupport<~vel do petroleo 
empregado. A solicitação foi a.ttenJida c 
agraU.ecimentos surgira.m. Des1ppareceu o 
cheiro uc hydro-c::rbureto, m<t> fic,m a exha
lação nauseanta, o odor accentnaclo das 
rcacçües da chimica daquclla iust ituiriãO lnn
caria, dos phenomenos e:trectuados na retorta 
das especulações, espalhando-se pela visi
nhança, por todo o districto, pelo Brazil 

inteira, e indo <nmuncütr até mesmo no 
estrangeiro o dcscredito da nos 'a patria; . 
(Jfuito l;e1n : m wito úem. O OI'Ctdo;· e compn
mentado . ) 
~inguem nmis peclindo :t palavra, <i cncnr

rttda a discus.,;ão .; n.dia.cla, a votctçiio. 

O § r. Pr-esidente- Tendo dctdo a 
hom, desigru p tm :~manhã o seguinte o1·dem 
do dia: 

Continuação da votação do projecto nu
mero 55 A, d'} 19J5, concedendo a DD. Eu
latia de Saldan l1a da Uama c Niarüt .Joaq ui na 
de S<>ldanh<t d<.t Ga.ma, viuva e illha solteira 
do Dr. JJsé de S,•, Jdanllct d<t Ga,ma, emquanto 
viv:1s forem. ,. neusão mensal de 150$ a cad[l, 
uma (l n disc'us~ao) ; . 

Votação do proj ecto n. 219, de 1905, a,p
provando os est[l,tutos do B<tnco do Br n. z.il, 
elaborn.dos pela u.ssembléa geral dos aí:ClO
nistas do Banco da Repu blicct do Urc!.zilmts 
sessões de :29 de .i ulho a 9 de agosto do cor
rente anno, com emenda,s do Sr. Erico 
Coelho e voto em separado e emendas do 
Sr. Galeão Carvalha.l (2a discussão) ; 

Votação do proj ecto n. 338 A, de 1905, 
mandando ahon<tr aos empregados da Admi
nistraçãp dos Corr<Jios de Minas Geraes, a 
titulo de <tjuda de custo, uma quant1a cor
respondente aos r espectivos ,vencimentos em 
quatro mezes, afim de mudarem-se. de Ouro 
Preto p<+m Bello Horizonte (t• discussão); 

Votaçiio da projecto n. 57 A, de I 905, d<tndo 
novas <titribuições '~o Conselho Supremo da 
Côrte de .i.ppellação, e outras providencias · 
(I" discqssão); , \ 

Votação do pr.Jjecto l n. 332, de 1904, re
vertendo em favo1' de D. ~1aria Augusta 
Henriqu13s de Souza, emquanto sdteir<t, a 
pensão mensal de 83$, que pei·cebia \na fi
nada mãe D. Custodia C<trolina,Augnstct de 
Souza, viuva do Dr. Braz Flore11tino Hé,nri
ques de Souza, lente cathr~draticq da Facul
dade de Direito do R.•cifc (.2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 247, de 1!)05, auto
riz<tndo D Governo a dar ao bacharel ivianoel 
Tavares Cavalcctnti o premio de viagem <t 
que tem direito (2' discussão); 

Vot.1çãu Jo projecto n. 2U:i, de 1905, Ja
zendo reverter em ütvor de D. Raymund<+ 
:.VIaria das Dores l~ocha, viu V<t do tenente~ 
coro;1el honorario do exercito Hercul[tnO 
Martins da l~oclut, a pensão mensetl de 84$ 
<Ll que gosa v a em vida <tquelle olíicial (~a dis
cus:são) ; 

Votaçito do pro.:ecto n. 274, de l90::í , auto
rizanJo o Prejdente iht Republica a pro
rog,,r pqr mais n;n anno, sem vencimentos, 
<t licenç<+ em cujo gor.;o se acha o l.Jr. Samuel 
da Garr-1 a e Costa Mac-Dowell, lente da Fa
culdade de Dirc.ito do Recife, para tratar 
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de sua saude onde lhe convier (discussão 
unica) ; 

Votação do projecto n. 253, de.l905, <1nto
rizando o Presidente da Repnhhca a conce
der ao bachltrel João Evangelista da Frotft 
e Vasconcellos, bibliothecario dn. Fac.uld<tde 
de Direito do Recife, um anno ele licença, 
com ordenado, para tratar de sua saurle onde 
lhe convier (disc ussão unica); 

Votação elo projecto n. 192 A, de 1905 (do 
Senado), concedendo a pensão anuual de 
1:800$ a D. Theodora AlYarcs de Azevedo 
Macedo Soal'es, viuva do Dr. Antonio Joa
quim de Macedo Soares, ex-juiz do Supremo 
Tribunal Federal (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 106, de 1905, a:uto
rizando o Governo a declarar sem effetto o 
decreto que aposentou o 1 o secretario de le
gar,ão, bacharel Arthur de Carvalho Mo
reir<t reinte()'rando-o com todas as van
tagm{s do cargo (3a discussão) ; 

2• discussão do projecto n. 277, de 1905, 
fixando a despeza do Ministerio cl<t Fazenda, 
para o exercício de IIJ06 ; _ . 

3" discussão do proJecto n. ~01, de .1905, 
autorizando o Presidente da l{epubhca a 
abrir ao Ministerio da Industria, Viação e 
Obras Publicas o credito de 40:000$, supple
menta.r lt sulJ-consigm1ção- Transporte de 
immi()'rantes estrangeiros ou nacionaes por 
mar /i por terra-da verba 6• do art. 13 da 
lei n. 1.3!6, de m de dezembro de 1904; 

3a discussão do projccton. 243, de !905, au
torizando o Presidente da Repub1ica a ahrlr 
ao i\'Iinisterio da F<tzenda o credito de ...... . 
59:100$415, ouro, supplementar ao n. 31 do 
art. 1 9' da lei n. 1.316, ele 31 de dezembro de 
1904 ; . -

3a discussão dopro,Jecto n. 251, de 190;:>, au
torizando o Presidente da Republ!ca . a abrt.r 
ao YI.inisterio da Fu,zenda o credito ex;,raordt
nario de 52:664$073, ouro, e 712:572$10~, 
papel, para attender ao pagamento de clt
vidas de exercícios 'findos : 

Discussão unica do parecer n. 39, de 1005, 
concedendo licença ao Dcputctdo p.>r Minas 
Gemes Dr. João Nogueira Peni,lo Filho, para 
deixar de comparecer ás sessõed por tempo 
indeterminado ; 

Discussão unica. do parecer n. 40, de I :;05, 
prorogandJ por tempo indeterminado a li
cença em cujo goso se a.cha o Deputado p~lo 
Estado de Pernambuco Dr. José :Ylarcelllno 
da Rosa e Silva, para deixar de comparecer 
ás sessões ; 

Discussão unica do parecer n. 2!7 A, de 
1905, sobre emendas offerecidas na 2• clis
cussão do projecto n. 217, deste anno, que 
fixa o subsidio e ajuda de custo dos Senadores 
Q Deputados na proxima legislatur:1 ; 

Diôcnssão unica do prrecer n. 218 A, ~e 
1905, sobre a emenda offerecida na 2a dis
cussão do projecto n. 218, deste anno, qu.e 
fixa o subsidio do Presidente c Vice-Presi
dente d<1 Re::mblica. no período de 15 de no
vembro de ]!)Oü a 15 de novembro de HJ10 ; 

Discussão unica da emend<1 do Senado ao 
projecto n. 64 A, deste a~no~ que concede. ao 
Dr. Luiz de Araujo Bulcao, mspector san~ta
rio da Directoria Geral de Sa.utle Publica, 
nove mezes de licença, com ordenado, para. 
tratar de sua sa.ude ; 

P discussão do pro,:ecto n, 32 A, de 1905, 
fixando os vencimentos dos membros da 
Justiça Federal ; 

la discussão do projecto n. 7 4 A, de 1905, 
equiparando o Tribunal de Contas á Córte 
de Appellação do Districto Federal, quan~o 
aos vencimentos, ás férias e á aposentarlorw. 
dos respectivos membros; 

1 o discussão do projecto n. 345, de 1905, 
equiparando os directores do Thesouro Fe
deral aos do Tri iJunal de Contas, para os 
effeitos de aposentn.doria e vencimentos ; 

p dhcussão do proj o c to n. 275, de ~ 905, 
fixando os vencimentos dos telegraph1stas 
da Repartição Geral dos Telegraphos : 

2" discussão do projecto n. 166 A, d~_l905, 
mand<.mdo pagar, pelos cofres. da UJ?-Iao, a 
gr<t tificação dc~id:o_ a.os profissi?nacs mcm~
bidos da fiscahzaçao do serviço de assts
tencia a a.lLnados nos esta.belecimentos pu~ 
blicos dos Estados ; 

2a discussão do projecto n. 30 A, de 1905, 
ec1 uipa.I,ando os conferentes de 1 a e. 2• classes 
d<ts capatazias da. Alfandegado Rw de .Ja
neiro <tos de la e 2• classes da .Estrada de 
Ferro Cc•ntral do Brazil ; _ 

2' discussão do projecto n. 273, de 199;:>, 
do Senado, concedendo ao 2° sargento-aju
dante graduado Poropilio Dantas Bacellar a 
pensão de 30$ mellSaes ; , ,.. 

Discussão unica do p::crecer n. 41, de 1\JO;:>, 
indeferindo o requerimento em que Manoel 
M<m1ues Leitão pede autorizaÇão para fun
dar urna Companhia Nacional Agricol~, com 
o fim de valorizc:.r os productos nacwnaes 
mediante as condições que est::tbelece. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 mi
ntlt03 da tarde. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que votamo.> contra todos os 
augmentos de vencimentos e · contra .todas 
as pensões comtautes da ordem do dia · de 
hoje. 

Sltla das sessões, 10 de novembro de 1905. 
Barbosa Lima.-Bricio Filho. 
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P;·csidencia do 81·. Pattla Guimanies 

Ao meio-dia pr'<Jccrle-ss ~i eh<tmadn. a que 
respondem o~ Srs. Paula Guim11rães, .Julio 
de Mello, Pereil'a Lima., Alencar Guima
rães, T!10maz :\.ccioly, \Vantlerley de Men
donça, Joaquim Pires, Eugen io Tourinho, 
Luiz Domingues, Bewl'l'il Fontenelle, Gon
çalo Souto, Eloy de Souza, P::tula e Silva, 
Abdon 1filaner., Affonso Costa., Celso de Sonza, 
Bricio Filho, Cornclio cl<l> Fonsec<1, Arthur 
Orlando, Domingos Gonçalves, Epamiuomlas 
Gracindo, Eur.ebio de Andmüe. Arroxellas 
Galvlio, G::trch Pire.>. Satyro Dias, Vergue 
de Abr.;u, Paranho.; :\'lontenegro, Rodrigues 
Saldanha, "Yiareolino Moura, Bernardo Horta, 
Corrêa Dutr::t, Sli Freire, Americo de Albu
querque, João Baptist::t , t'alvão Baptista, 
Julio Santos, Henrique Borges, :Mauricio de 
Abreu, Carlos TeL'leir<t Br<tndão, Viriato 
}fasc:arenhas .. :osli Booif<tcio, Ribeüo .Jun
queira, Astolpho Dutra., C;wlos Peixoto 
Filho, Dn.vid C<tmpistu,, Carneiro de Rezende, 
Bueno de Paiva, Leonel Filho, Henrique 
Salles, Carvalho Brito, Olcgario Maciel, 
Wence;láo Braz, Padua. Rezende. Moreir<t 
da Si lva, Francisco Romeiro, Valois de 
Castro, Rebom;as de Carvalho, Fernando 
Prestes, Paulino Carlo.3, Paul<~ Ramos, Soares 
dos Santos, Marça,l Escob<1r. Barbosa Lim<t, 
Diogo Fortuna e HomPm de Carvalho. 

Do :\Iinisterio da Industría, Via·~iio c Obril.S 
Publicas, de lO do corr,:nte, cn\-i<tndo o re
querimento em que o telegraphista region;d 
d'!- ReJ,:mrtiy~o Gera l dos Telegraphos Carmo 
G1ifom sohcna um anno de licença, com 
vencimentos, p<n'a tratar de f:<U<l. saude. 
A' Commi::;são de Petições e Poderes. 

Requerimento: 
De Conra,lo :\Iiller de C<tmpos, pedinilo 

r elcvação d<t pre,;cripc:ão em que diz ter 
ineorrido como cont1·ibuint::J do montepio mi
lit<tr. - A' Commissão llC Finanç-as. 

São lidos e vão a imprimir, para enÜ'<n· 
n<t ordem dos trabvlhos, os seg uintes 

Abre-se a sessão . 
E' lida e sem debate approvadu. a actad<t 

se;;são antecedente. 
Pct,sa-se ao expe(liente. 

O Sr. Alencar Gui.tnarães (1° 
8ecreta1·io) procede á leitur:_t do ~;egainte · 

EXPEDm~TE 

Officios : 
Do Sr. 1 o Secreb.rio do ·s enado, de 9 do 

corrente, transmittil1flo um dos autographos 
do. res ,Jução uo Congresso N'<wional, sanccio
nada pelo Exm. Sr . Presidente da Repu
lJlica, abrindo ao ?IIinisterio da .Justiça e 
Negocias Interiores o credito de 51: 129$018, 
supplementar á r·ubric<L 28~ do art . 2• da !si 
n •. l.3l6, de 31 de dezembro de 1904, pll'a. 
pagamento das despezas com as aulas sup
plementares do l o, ~o e 3° annos do Gymn
a-;io Nacional. - Inteirada: archive-se o 
autographo. · 

PROJECTOS 

X. 137 C-ID05 

RedacçlTO pa.;·a 8" cliscuss<i.o do projecto n .137, 
deste anno, que co11cede vit.rüiciamente ~(.QS 
officiaes e praças de prel dos co1·pos de t'O
lnntm·ios da patria que ainda existem, aos 
me;nb~·os dos t1·ibttnaes 'úLÜitares em cam
panha e aos estudanks de medicina con
tractaçlos pcwa o serviço JlO co1-po de saw!e 
do e.xercito em campanha, o soldo po1· in
tei ;·o de seus postos naquel!e te;npo, a contai· 
da passagem desta lei, <l dá 01 tt1·as p1·ov.f:-
dencil1s , 

O Congresso N<tcional dccret:t: \ 
Ar t . 1. o E' concedid~ vitalici<tmente n.os 

officiaes e pra.ças de pre~ dos corpo; de vo
lunt<u·ios da pr~tria, que aind<t, existem, 11.0s 
membros dos t1·ibunaes mili tar es em\cam
panha e aos estudantes ue JUlõtiicina ' que 
servirarp como contr::tetatios no corpo·, de 
~au~e tio exercito em c<~mpanha., ~~soldo 'por 
mten·o de seus posr.os naq uelle . tempo; a. 
contr~r da passagem tia presente lei; . 

Art. z.a Aol soldados-praças de pret o 
pagame11to será feito pela tabclla actua!
monte em vigor no exercito. 

Art. ;3. o Fica o Governo <mtorizado a. 
realizar as necessariltH operaç,ões de áeditq 
par<t o f~el cuinprimento desta, lei. . \ 

Art. 4,. • Revogam-se as disposições em 
contrari.o. · ; 

Sala. d;~s Commissões, lO de novembro de 
WO:S.-Fratlcisco Veiga, pre:-;idente.-Galeao 
Can;alhq,t, relator .-Paula Rmnos,-Cot·nelio 
da Ji'onseca.-ignacio Tosta.-Ani.~io de AbreH 
-U1·bano Santos. 
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N. 160 A- 1905 

AutO}'Íza o Governo a augmentar na 2a divisão 
do escriptm·io do trafego da Estmda de 
Fen·o Cent1·al elo Brazil tres lagares de 
escriptm·arios, com pcwece1· cla Commissiio 
ele Finanças 

O projecto n. 160, deste anno, propõe o 
<~.ugmento de tres loga.res de escripturarios 
na. 2a. divisão do t:>scriptorio 1!0 trafe"o da 
Estrada de Ferro CentraJ, sendo dotf..q de 
2P escripturario e um de 3° o a reducção na 
inspectoria do movimento da mesma estrada 
de tres Jogares, sendo dous de conductor do 
2~ classe e um de conductor do ;}a, 

Existem na 2a divisão- escriptorio, etc., 
quatro ~o< escripturarios com os vencimentos 
de 4:200$ cada um e quatro :3o• cscripturarios 
com os vencimentos de 3:600$ cad<~ um. 

I-Ia., por outro la.do, na inspectoria do mo
vimento 48 cowluctores de 2a classe com os 
mesmos vencimentos e 109 de 3~, com os de 
3:000SOOO. 

O projecto propõe, conseguintemente, o 
augmento de 8:400$ + 3:()00$ ou 12:000$ no 
escriptorio e a reducção de 8:400$ + 3:000$ 
ou 11:400$ na inspectoría. 

Em outros termos, adaptado o projecto, 
haverá no Orçamento dtt Industria um au
gmento de despeza de 600$, que sómente a 
conveniencia do serviç-o publico póde auto
rizar. 

Ouvido o Governo sobre essa conveniencia, 
foi ministrada pelo d.irector da EStrada de 
Ferro Central a seguinte informação : 

«O projecto attende a uma necessidade do 
serviço e regulal'izn. o funccionamcnto do 
referido escriptorio, onde uma situação cs~ 
pecial obrigara, por espaço de longos annos, 
a ser mantida a permanencia de conductores 
no numero c classes con;;tantes do mesmo 
projecto, conductores que dispõem de pratica 
e habilitações proprias para o cabal desem
penho das funcções que lhes foram com
.tnettidas. Fica a,ssim demonstrado que o 
alludido projecto vem concorrer pa,ra. a 
regularidade do serviço do escriptorio do 
tratego, dando aos referidos conductores de 
trem, conlbrme lhes compete pela natureza 
dos serviços que <Üli estão pres~ando, ha 
muitos annos, as correspondentes categorias 
.de 2°• e 3°• escripturarios.» 

A' vista da informação dada pelo director 
. da Estrada de Ferro Central, é a Commissão 
de parecer que o projecto merece a n.ppro~ 
vação da Camara. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1905. 
- Fmncisco Veiga, presidente. - Ignacio 
Tosta, relator. - U1·bano Santos. - Galeao 
Carvalhal.-David Campista.- Fr·ancisco Sd, 
·-Anizio de Abre·u .-Erico Coelho.- Cornelio 
da Fonseca. · 

N. lGO - IDO::> 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. Fica o Governo autorizado a au

gmentar na 2• divisão do escriptorio do 
trafego da Estrada de Ferro Central do 
Brazil tres logares de escripturarios, sendo, 
dous de 2• escripturario .. e um de 3• e bem 
assim a reduzir na inspectoria do movi
mento da mesma estrada, dous conductores 
de 2" classe e um de terceira. 

Sala das sessões, de setembro de 1905. 
-Amcrico de Albuque?·que.-Irineu 1líachaclo. 
- Au,gttsto de Vasconcellos. - Bttlhões ltía?·-
cial.- Leite Ribei1·o. - Osca1· Gocloy . - Cor
?·êa Dutra.- Sá Freire.- Hcredia de Sd.
Angeto Pinheiro. -Soares dos Santos.- Ho
mem de Carvalho. - Domingos 1li'ascarenhas . 
- B. deSow;;a.- R. Con·êa. - G. Pires.
R. Saldanha. - Tolentino dos Santos. - Ro- . 
dolpho Miranda. - CostH Jtmior. - Alvw·o 
Can1alho. - Arlindo Nogtteira. - Vi1·gilio 
Erigido.-E. 8tu.dm·t.-Bezen·il Fontenelle . 
-F1·eder·ico Bm·ges. -Gonçalo .Souto. - Au
l'elio Amorim.- HenriqHe B01·ges. -Alfredo 
Bachm·. - Fidelis Alves . - James Da1·cy. -
Atbe1·to Ilfamnhão. -R. Paí.'Cüo. - lzidro 
Leite.-Oliveim Valladão,-Be1·na1·do Horta. 
-Abclon Milanez.-Eliseu G.z~ilh enne.- Tho
maz Cat,alcanti. -José Eusebio . 

N. 107 B-IOJ::í 

R erlacção pa·m Ja diswsscío do projecto n . 191, 
deste anno, qtte autori.~a o Presidente da 
Repg/ilica a conccde1· ao D1·. Alberto de 
Pat!la Rod1·ig·ttes o premw ds viagem a que 
tem direito, semlo-lhe dada a qttantia. de 
4:200$, otwo, pm·a a sua mcmtttençao 

O Congresso Nacional rmolve: 
Art. 1.° Fica o Presidente da Repub!icét 

autorizado a. conceder ao Dr. Alberto de 
Paula Rodrigues o premio de viagem a que 
tem direito, sendo-lhe d<Ld<t para a sua ma
nutenção '~ qua.ntia de 4:200$, ouro, de
vendo sel· pagos nesta especie todos os pre- . 
mios de viagem. 

Art. 2. 0 Para. execuçã.o desta lei, fica o 
Presidente da Rcpubliea autorizado a fazer 
as necessarias operações de credito . 

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em 
contmrio. 

Sala das Coinmissões, 10 de novembro de 
de 1905.- Frauci:;co Veiga, presidente.
Galelio CcwvalhaZ..- U1·bano Santos.- David 
Campista.- Erico Coeiho.- Francisco Sd.
Ignacio Tosta.-Aniiio de Ab,·eu.-Cc,·nelio da 
Fonseca. 
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N. 197 C-1905 
Redacção pam :3a discussão da emenda desta

cada, de acc81·do com o Re.r;wwnto Interno, 
rw 2a disctlsscio elo p;·ojeclo n. 197, deste 
anno, que at<.torüa o Presidente da Repu
b!ica a conceder ao Dr o (C m·field Auoqusto 
PerTy de Almeida o p1·emio de viagem a qtte 
tem dú·cito , sendo- lhe paga a quantia de 
4:200$, ow·o, pmoa a sua manutençao 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l.o Fica o P1·esidente da Republica 

autorizado a conceder ao Dr. Garfield Au
gusto Perry de Almeida o premio de viagem 
a que tem direito, sendo-lhe dada para a 
sua manutenção, a quantia de 4:200$, ouro, 
deYendo ~er pagos nesta especie todos os 
premias d(j Yiagem. 

Art. 2." Para a execução desta lei, iica o 
Presidente da Republica autorizado a fazer 
as necessarias opeíoações de cr edito. 

Art. 3. 0 Hevogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões , 10 de novembro de 
1905. -Francisco Veiga , presidenta. _ :;aleão 
Ca1·vallwl. -David Campista .-Francisco Sà, 
-Erico Coellw.-C91"netio dct Fonseca.-I,qna-
cio Tostao-Ani.z;io de Abreu. · 

:\". 207 A - 1905 

Au.t01·i~a o Governo a ?'ef'on;wr o regulamento 
do CO?']JO ac bombei1 oOS, C?'eW1dO u.ma Ga com
panhia e j'àzendo us modificações relativas 
ao pessoal consi,qnado na tabeUa an:nexa, 
com substitu tivo da Commissao de Finanças 

No prQjectD n. :?Oi, de 1905, pede-se que 
tique o Governo autorizauu a. reformar o 
regulamento do cm·po de bombeiros, creaildo 
uma 

0

6• companhia e fazendo a -; modificações 
relativas ao pessoal consignr!do na tJ.bella, 
devendo éL lm entN,,r em YÜWl' a, partir de 
l de janeiro de 1906 . ~ 

!\_os dons 9ons.ider.-,ndos que precedem ao 
proJecto se JUstJfic1 ;;, nccessidv,de do au
gmento do pessoal, attcnüoodo-se a que seu 
effectivo é hoje insuftlciente. vdo ter esta 
cida~e augmentado e a população crescido 
cons1derav_9lmente nesses 10 annos, depois 
d~ execuçao do regulamento de>se corpo, e 
awda que (• preci r;o rt creação de um posto 
em Santa Thereza. , po r iier difficil o trans
porte do maierial pa,r<t <tquelle Jogar em 
caso de incendio. 

A C?mmiss&.o,depois de ter bem examínarlo 
o pro1ecto, entende que é de necessidade a 
ereaça? dess':L 6a companhia no corpo de 
bombe1m~. afim de que possa elle ter o pes
soal preciso para completo desenYulvimento 
em sua ardua missão. 

Para le.var a etfeito ~ creação dessa 6" 
c ompanhia, penso que nao será preciso re-

f'orm<-;.r o regulamento, tanto mais quanto· 
com a reforma a despeza augmentará e 
actualmente é de necessidade economizar os 
dinheiros publicos. 

A' vista do exposto, a Commissão,não accei
tando o projecto como está, oíferece o se
guinte substitutivo: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o Fica o Governo autorizado a crea1' 

no corpo de bombeiros mais uma companhia, 
que será a 6•. 

Art. 2. 0 Essa companhia será composta de 
officia3s e praças em numero igmtl ao dos 
das outras companhias do referido col'po,com 
iguaes vencimentos e vantagens, de accordo 
com as leis vigentes e o regulamento. 

Art. 3. o O Governo fará <t necessaria ope
ração do credito para as des11ezas com o 
pessoal c material de companhia a que se 
ref'et·e o art. 1 o. 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em 
contrario . 

Sala da Com missão, 28 de outubro de 1905. 
-F1·ancisco Veiga, presidente. - C01·nelio da. 
Fonseca, relator.-Pau.la Ramos, vencido.
U1·bano Santos. -Galeão Cm·valhal. - Erico 
Coelho.- Francisco Sd, vencido. - Jgnacio 
Tosta .-Anizio de Abrett. 

N. 20i - 1905 
I 

Considerando que o effectivo do corpo de 
bombeiros é, aind[~ hoje, o que foi marcado 
pelo regulamento de 2!~ de janeiro de 1896, 
ha dez q,nnos passados, quando as éxigencias 
dos ~erviços que elle desempenha não eram 
tantas quantas sã.o presentemente, exigen.:. 
cias que tendem a crescer, attendendo-se ao·: 
desenvolvimento da cidade ; \ 

Consi().erando que as \:arias officina3, mau- · 
tidas de accôrdo com o ràferido regulamento, 
se teem aperfeiçoado, p<tra justifica:çoem-se 
assim os fins de sua creaçio, 81 outra·J. t eem 
sido instn.lladas, á proporção que augrhenta 
a necessido,de do serviço publico;

1 
sendo' ur

gente cr,ear um posto em Santa Thereza, 
pam onde, só com dilficuldadH, sd transpor-
ta. o material preciso em caso de· incendfo •. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 o • Fica o Governo autorizado a re-:··. 

fbrm<~r o r egulamento do corpo de .. bom
beiros, ereando uma (:i" companhia e fazendo 
as modificações relativas ao pessoal consi~ 
gnado m~ tabella annexa. (l) .. 

Art. 2. o A presente lei entrará em vigor. a. 
:partir d~ I de janeiro de 1906, 

Al't. :~ .o ltevogam-se as disposições ern 
contrario. 

Rio d.e Janeiro, 6 de outubro de 1905, -
llfedeiros e Albuquerque.-A. Affonso Costa. 



Projecto de orçamento para a creação de uma companhia, augmento de um 2• cirurgião, um medico e um pharmaceutico adjuntos 

-<l o 
~ VENCIMENTO ANNUAL ~ 
-<l <.) 

::: 
CLASSIF ICAÇÃO DOS CARGOS GR ADUAÇÕES ~ 

SOMi\IA ., TOTAL GERAL 

I 
o 

Gratifica- F a rd a- 'd 
Soldo Etapa "' ção me nt o ..., 

"' IXl 

Ul 
!;11 Commandante de companhia ....... . Capitão ..... .. . . .... 2:400$000 1:080$000 2:555$000 6:035$000 1 6:035$000 Ul 

~ 
Coadj uvantes . ••.. .•. ..••. .. .... . ... Tenente .... .. .... .. . 1: 680$000 600$000 2: 299$500 4:579$500 1 4: 579$500 o 

1;1:1 
Chefe de est~ção .. . ... .. .... . .. . . . .. Alferes . . . ..... • . .. . 1:440$000 600$000 2:044$000 4:084$000 2 8:168$000 a:: 

.... 
1 o sargento . ..... ... 985$500 $ 5118000 157$000 1:653$500 1 1:653$500 ..... 

~andadores ..... . ...... . ) 
1::1 

Inclusive 20s s<1rgentos . .... . .. 839$500 $ 511$000 157$000 1:507$500 4 6:030$000 1;1:1 

I z 
For r ieis ..... .. .. .. .. 803$000 $ 51 1$000 157$000 1:471$000 3 4:413;j;OOO o 

< 
!;11 

2• machinista ... . . . .....•. .. •.•.. .• . .2• sargento . ........ 839$500 492$750 5ll$000 157$000 2: 000$250 1 2:000$250 l'l:: 
to 

3~ machinista .... .. ..•.. ·• , . ... . . .•.. Forriel. ..... . , ... . .. S03$000 237$250 511$000 
::u 

157$000 1:708$250 2 3:416$500 o 
1::1 

Cabo de esquadra . . . 766$500 $ 511$000 157$000 1:434$500 8 11: 476$000 1;1:1 

..... 
Bombeiros . .. .... ... 730;\;000 $ 5ll$000 157$000 1:398$000 81 113:238$000 <:0 

o 
c;, 

Aprendizes . . .. ... . . . 547$500 $ 511$000 157$000 1:215$500 16 19 :448$000 

,. 

120 180:457$750 

--Gratificação para o I o sargento e>ca-
240$000 

"' 
!ante da companhia ........... . ... . .... . .... ... ..... .. ••• •• • • •• o ........ .. ...... .... ... ... .... . ... ...... 

~ 

t.:> 
. O> 

180 :697$750 ?l 



lnspector geral ..•. . .•............... Tenente-coronel. ..... .. .. ····· · .. ........ 51!$000 ... ....... 511$000 1 511$000 

Assistente do inspector gemi . .. .. .... Major ........ ." . . ... .. ........ G:000$000 3:066$000 . ..... .... U:OGll$000 l 9:066$000 

Segundo cirurgião ........... ... ..... Capitão .. . .. .. .. .... 2:4.00$000 l :440$000 2:555$000 ........ .. 6:395$000 I 6:395$000 

Medico adjuncto ...• , .•.......•..... Tenente ......... .. ,. 1:680$000 1:200$000 2:299$500 .......... 5: 179$500 1 5:179$500 

Plw.rmaceutico adjuocto ............ Alteres .....•...... ,. 1:4.40$000 720$0()0 2:044$000 .. ..... ... 4:20·i$000 l 4:204$000 

Chefe de est<Lção .•.•.........••..... Alferes . . .....•. .. . . 1:440$000 600.~000 2:044$000 ..... ..... 4:084$000 6 24:504$000 

Para custeio de uma band~ de musica, cujas praças serão tiradas dentre as da 5a companhia ......... ,.................. 6:000$000 

MATERIAL 

\Iugueís de predios par<L moradia dos otliciaes contemplados no pre~ente i1uadro ...... ... .. . .... . ..•.. ... , .. , •......... 

IWCAP!TULAIJAO 

Pessoal.· .; -·-~.-:-·:-.· .........•........................ , ............... . . 

·Material. •.•....•..... .. ....... . .. •......•........• . .. ... .........•.. 
-----

236:55i$250 

16:500$000 

253:057$250 

236: 557$250 

16:500$000 

253:057$250 

1-.:> 
o:> 
o:> 
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N·. 240 B- 1905 

.Uedacçii.o para nova eliscussao, ele acconlo com 
o Regimento Interno, ela emenda of!'erecida 
na sa díscttssao do projecto n. 131, de 
1901, concedendo a D. Etvim Lia Fe1·
nandes da Ctmha, filha do ("allecido Senador 
do lmperío D1·.Joaquim Fenwndes ela Cunha, 
a pensao m ensal de 250~000. 

(Vide projecto n. 240, d e 1905} 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo uni co . E' concedida :1 D. Elvira Lia 

.Fern:mdcs da Cunha, filha do fallecido Se
nador do Imporia Dr. .To<tquim .Teronymo 
Fernandes 1la Cnnha, a pensão mensal de 
2.'508rJOO ; revogatlas as dispJsiçõcs em con
trario. 

Sala U'ls Commíssücs, ll de novembro de 
- V. :llascarenhas .- Gonçalo Souto.- Ber
nardo Horta. 

~- 287-1005 

.Ab1·e á ~·ubr·ica 8" do art. 2° da lvi ;1 . 1.316, 
de 81 de dezembro de 1904, wn c;·crl!to S"I.I}J

plementw· de 10:000fl, á verba destinada á 
compra de liv1·os, assignatura de jornaes, 
n;vistas, encadenwçõcs, etc., pant a bibl-io
theca da Cam~ra dos Deputados, com pa
recei' da Commissao de Finanças 

A Commissão de Finanças, tomando co
nhecimento do projecto apre:;entado pela 
Commi:-;,ão de Policia <tbrindo um credito 
suppl ementar de l 0:000$ á. rn brictt 8" do 
art. 2° tlu lei n. i .310, de 31 de dezembro 
.de 1\JO,!, é de parecer que o mesmo deve ser 
.submettido á. consideração da Camam e por 
.. ella approvado. · 

Sala das Commissõe>, 7 de novembro de 
·1905 .-Francisco Veiga, prcsidcnte.-Pctttla 
-Ramos, relator.- Urbano Santos. -David 
Campista. -Galeão C ar valhal.-Erico Coelho. 
·-Francisco Sá. -Ignacio Tosta. -Aniz·io de 
Abreu.-Cornelio da Fonseca. 

A Commissão de Policia, attendendo à solí
cit:tção constante da informação junta do 
chefe da 3"' secção da Secretaria da Camara 
·sobre a necessidude de ser decretado um cre
dito supplementar á verba consignada no or
mento vigente, parn, occorrer ás despezas 
com os serviços confiados áquella secção, tem 
a honra de submetter á considerução da Ca
mara dos Deputados o seguinte projecto de 
lei : 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica aberto á rubrica 8" do 

art. 2o da lei n. 1.316, de 31 de dezembro de 
·1()04, um credito supplementar de 10:000$ á 

verba destinada á compra de u ·vros, assigna
tura de jornaes, revista,s, encadernações 
para a bibliotheca da Camara dos Depu .. 
tados; revogadas as disposições em contrario~ 

Sala das Commissões, 28 de outubro de 
1905.-Pmtla Guímurães, Presidente-Alencar 
Guimarães, I o Secretario--T/wmaz Accioly, 2" 
Secretario-Wanderley ele 1lfenrlonça, 3" Sc
cretario-Joaquún Pires, 1!0 Secretario. 

«Hibliotheca, em 11 de setembro de HJ05. 
O orçamento vigente consignou para a 

compra de livros para <L bibliotheca, enca
dernações, assignaturas de rcvistn,s e jor
naes, etc., n, verlJa do 20:000$. Destes, 
l2:fill::..;Gc~O estão despendido::; com a compra 
de livros, especialmente a de uma :o:ci vez 
feita de grande tgmntidade de obras n,meri
ricann,s importantes, cujo custo ibi de 
f·i:583!);240 ; encadernações, n,ssignaturas de 
jornnes, revistas, restando um ::;aldo de 
7::~88$300. 

Feita por ordem d<t Ivfesn, uma oneom
mcnda de livros argentinos, cuja impm·tan
cia está. calculada em 7:UOOS,mais on menos, 
veritiea-se quo at1uellc saliio esta de-;tinado 
ao pagamento dattuella encommeuda., c1ue 
está. prestes a chegar . · . 

Entretanto, pendem de pagamento eontas 
de livros de B1·iguict & Comp., na impor
tancia de quatrocentos e tantos mil reis ; de 
Fratelli Bocca na de quinhentas e tn,ntas liras 
e de di versos na importancia a]Jproximada 
de .200$000. 

Além disto, existe uma grande quantidade 
de livros, jurnaes, 1·evistas, Diario Official 
e elo Congresso que preeisam ser encader
nados, alguns sem mais demor<J., para não 
ficarem totalm t>ntc estragados . 

Parece-me, pois , urgente e indispensavel 
um cre1lito de 15:000$ ou 20:000;) para oc
correr aquelles pagamentos e ás menciona
das despezas c oiltms neces~arias da biblit;i
theca. 

A Mesa, porém, .deliberará. como mais 
conveniente julg<Lr em seu illustrado erite
I'io .-Cicero ela Costa.» 

~ - 288- !005 

Autoriza o P1·esidente da Republica a abrir 
ao Ministerio da Justiça I! N egocias Inte-
1"ÍOYes o credito extí·ao1·clina1'io de 4:987fl500, 
para pagamento de vencimentos devidos ao 
DY. Eugenio Manoel de Toledo, pro("esso1· 
substituto avttlso do extincto cu1·so armexo 
d Faculdade de Direito de S. Paulo, no 
pe1·iodo de 16 de junho de.lDOO a 31 de 
de~embro de 1905 

O Dr. Eugenio :\Ianocl de Toledo foi no
incado por carta impcrhLl de 4· de agosto do 
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1868 professor do curso annexo á Facul
dade de Direito de S. Paulo, havendo to
matlo posse elo C<trgo em l do setembro do 
mesmo <tnno. Pelo decreto n . l . 232 H, de 
2 de jimeiro de 1891, foi l'COrganizado o 
referido curso annexo c declarado avulso 
aq uelle professor, não tendo sido posterior
mente aprovcitad .. ; para cadeira alguma da. 
fac!lldatle e 11em do alludido curso a.nnexo. 

O a;·t . 469 do decreto acima citado deter
mina que o::; lentes cathedraticos e substi
tutos ,[os cm·sos annexos que fica.r em avulsos 
por climin<tção elas reBpcctivas cadeiras, 
applicar-se-ha. o art. 428», c este estabe
lece que «aos lentes cathedra.ticos o substi
tutos q a c ficarem avulsos por forç<t de 
eliminação ele cursos ou d:J respectivo 
cargo terão direito :t perceber todas as 
vantagens pecuniarias qne lhes cabiam até 
a cla.1.a da promulgação des te dEcreto», mas 
não terão direito ao exercício de nenhum 
cbs actos academicos; podendo, entretanto, 
no acto da promulgação desta re forma, 
s8r colloca.dos em outt·as cadeiras da la
culdr.de». 

O referido professor recebeu integral
mente sens vencimentos até 21 de maio 
de 1891, c chthi em deante a Delegacia 
Fiscal em S. P<tulo suspendeu tal paga
mento allcgando que, tendo cllc assumido o 
logar 9-e snb-bi.bliothecario da mesma fa.
cub-:lade, não p 1dia accumular vencimentos, 
em face do dispositivo constitucional. 

Julgando-se lesado em sens direitos, o 
Dr. Toledo requereu ao Ministro da .J ustiç;t 
c Negocias Interiores que lhe mandasse pagar 
o;eus vencimentos de prol'essot', na razão de 
900$ annua.es. 

Por aviso de !O de setemhro de 1901 o ~1i
nistro dD lntcrhr declarou á Dele7acia Fis
cal em Pernambuco que aos lentes em dis
ponibilidade, <•mquanto ass im se conserva
r em, não se lhe.> poderá applicar a disposição 
dt~ nl~im;J, parte do art. 73 da Coastitnição, 
1tt lei n. 44 B, de 2 ele junho de 1892, que 
veda o exercício simultaneo de fnncções re
muneradas, circumstancia est a que não se 
verifica quando taes lentes não exercem de 
fac to fnncção alguma docente, ma,:; sim car
gos administrativos. Este aviso referia-se ao 
lente em disponibilidade Dr. Martins Junior, 
quanrlo occupa.va o cargo de secretario do 
presidente do Estado do Rio de .Janeiro. 

Por aviso de23 de outubro do mesmo anuo, 
sob consulta do ~Unistro da Fazenda, decla
rou o :VIinistro :lo Interior que, tendo em 
vista o accordão do Supremo Tribunal Fe
deral, de 19 de agosto rie 1899, que consa
grou o principio de que o subsidio de mem
bro do Congresso Nacional não é equipa.ravel. 

a vencimentos nem tem esse caractet', e que 
o lente em disponibilidade, como apropria pa
lavra o diz, não está investido do cargo, nem 
exerce funcção alguma pela simples razão 
de que uinguem exerce umCI. fnneçi o ex
tincta, e mais ainda que, si percebe venci
mentos, é como indell1nização nas vantagens 
do cargo qua o Estado supprimiu, mas nunca 
como remuneração devida em virtude do 
exercício do. mesmo ou de qualquer fnncção 
de que seja investido, os lentes em disponi
bilhlade com assento no Congre>so Nacional 
teem direito de, a c~emplo do que -se dc't com 
os magistrados em disponibilidade e os lentes 
jubil ados, accumular os vencimentos LlUe 
lhes são devidos aos respectivos subsidias. 

No mesmo sentido decidiu-se em mtsos de 
lentes em diSl)OJ1ibilidade quanclo no exerci
cio dos cargos de delegado de policia da Ca
pit<tl Federal ou de tiscaes do Governo .da . 
União junto aos eatabelecimentos de. ensmo 
secundaria equiparados n.o Gymnasw Na
cion~d. 

O Supremo Tribunal Federal por accor
dão n. 971, de 5 de outubro de 1904, decidiu 
que se mandasse pacrar ao Dr. Antonio Car
los de Andrada, 3-Ia~hado o que lhe uevia a 
Fazenda Nac.i onal de vencimentos de sua ju
bilação de lente da Faculdade ue Direito, 
durante o t empo em que delles foi pr ivado 
pel<L Delegacia Fisc<tl em S. Paulo, por estar 
exercendo cargo estadual. Igun.l sentença 
obteve o Dr. A•1gusto Freire da. Silv<t, leu~e 
aposent<tdo e clepois director do Gymnas10 
Estadual de S. Pctulo. 

A Commissão de Finanças, tomando em 
consideração a mensagem do Sr. Prcsidentf,\ 
da Republimt ;:;olicitando do Congresi"o Na- \ 
ciona.l, cn1 17 de junho., proximo findo, a ne-- · 
cessaria autorização para ahrir <~v Ministe~ 
rio da Ju ;tiçiL e Negocias Interiores u1n cre
dito extraordinario de 4:987$500, pMa pa~ 
g<tmento de vencimentos devidos ;\o Dr. 
Eugenio Manoel de Toledo, na qrmlidaqe de 
professor substituto avulso do e~tincto curso 
a anexo ;í, Faculdade de Direito dq S. Paul o 
no período de 16 de junho de 1900 a 31 da 
dezembro do uresente <tnno, é de parecer qu
deve ser concedida tal autorização, e sub; 
mette á approvação da Camara. o seguinte· 
projecto de lei. 

O Congresso Nacional decreta: 
\ 
\ 

Artigo unico. Fica o Presidente da Repu
blica a,utoJrizado a abrir ao Ministerio da . 
Justiça e Negocias Interiores o credito ex:
traord.ip.ario de 4:987$500, para pagamento 
de vencimentos devidos ao Dr. Eugenio 
f\'Ianoel de Toiedo, professor substituto avulso 
do extincto curso annexo á Faculdade de . 
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Direito de S. Paulo, no poriod.o de Hi de 
junho de 1900 tt 31 de dezembro de 1905 ; 
revogadas as disposições em contrario. 

SaJa das Commissões, 7 de novornbt•o de 
1905.- Francisco Veiga, presidente.-Paula 
Ramos. rdator.- Urbanó Santos.- Galr"ao 
Cw·vallwl.- David Carnpistct.- Ani.~io de 
Ab1·eu.-Francisco Sd.-Et·ico Coelho. -Co1·
n!Jlio dct l'onseca. 

jYJensagem e e.rposição de motivos a que se 
rej'ere o parecer supn1. 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Submetto á vossa apreciação, ''fim de que 
vos dignei8 resolver como for acert<1do, a 
inclusa exposição que me foi aprosentctda 
pelo Ministro da Justiça e Negorios Inte
riores, sobre a necessidade de se Holicitar ao 
Conf:Tesso Nacional o credito extraordinario 
de 4:987$500, para pagamento de venci
mentos quo competem ao bachm'el Eugenio 
MélJnoel de Toledo, na qualidade de professor 
substituto avulso do extincto curso ttnnexo 
á Faculdade de Direito de S. Paulo, no 
:período de 16 de junho de 1900 <L 31 de 
dezembro do corrente anuo. 

Rio de Janeiro, l7 de julho de 1905.-: 
Jirancisco de Paula Rodrigues Alves. 

Sr. Presidente da Republica-0 bacharel 
Eugenio Manoel de Toledo, professor sub
stituto do curso annexo á Faculdade de Di
reito de S. Paulo, ficou avulso em virtude 
do decreto n. 1.232 H, de 2 de janeiro de 
1891, que supprinüu esse cargo, conservando
lhe, entretanto, o direito {t percepção de 
todas as vantagens pecuniarias que até então 
lhe cabiam. 

Tendo sido nomeaclo, em 22 de maio de 
1891, sub-bibliothecario da mesma faculdade. 
e assumindo u exercício, a Delegacia Fiscal 
do Thesouro Fedr:ral no Estado de S. Paulo 
suspendeu, por esse motivo e dessa data em 
deante, o pagamento dos vencimentos de 
900$ annuaes, que o mesmo percebia, sob a 
allegação de ser vedada a accumulação de 
dous vencimentos. 

Entretanto, ao bacharel Eugenio Manoel 
de Tolcdo é étpplicavel a doutrina das deci
sões do Governo: de 10 de setembro de 1901 
qúe m[mdou pa,gar ao lente em disponibili: 
dade da Faculdade de Direito do Recife Dr. 
Josú Isidoro Martins Juniol' os vencimentos 
que lhe competiam, apezar de estar elle 
exercendo a funcção remunerada de Secre
tario do Interior do Estado do Rio de Janeiro· 
e de 23 de outubro do dito a.nno, que decla: 
rou, tendD em consideração a doutrina do 
accordão do Supremo Tribunal Federal, de 
19 de agosto de 1809, que os lentes em dispo-

nibilid<1<le, que teem assento no Congresss 
Nacional, podem accumul<Lr os res1Jectivoo 
vencimentos aos subsídios, clur<tnte us sesslíes 
legislativas, identica,mente aos magistl-~tclos 
em disponibilidade. 

A' vi:<ta elo exposto e porque o b2.ehctrel 
Eugenio Manoel de Toledo .íá era Yitalici.o na 
deLta em que foi nomeadu suh-bihliotl!ec~.rio, 
em virtude do disposto no <Lrt. 58, ulinea 2", 
elo decreto n. 1.386, de 28 de abril de 1854, 
combinado com os <Lrts. 24 e 94 do decreto 
n. 1.:331 A, ele l7 de fevereiro de ltl5-L e eom 
o art. 50 do deereto n. 2.006, de 24 de outu
bro de 1857, tormt-se necess<1rio solicit;r,~· ao 
Congresso N<tciona,l o credito extr<Lonliwtrio 
de 4: 878;500, par<t pagamento dos venci
mentos, na razão de 900$ <Lnnuaes, que com
petem ao rer·erido bacharel Eugenio '.J<tnoel 
de To1r,do, na qualidade de professor sub
stituto avulso do extincto curso annexo <L 
Faculd<Lrle de Direito de S. Paulo, no pm'iodo 
de 16 de junho de 1900 a 31 de dezembro 
de 1905, visto eomo a parte relàtivtt <to pe
ríodo de 22 de maio de 1891 a 15 de junho 
de 1900, está prescripta nos termos do art. 2°, 
n. l, do decreto n. 857, de 12 de novembro 
de 1851. 

Rio de Janeiro, l7 de julho de 19!5. -
J. J. Seabra. 

O Sr. David Ca1npista (') -
Sr. Presidente, tenho a honra de envütr á 
Mesa, para que esta lhe dê o destino conve
niente, uma representttção do corpo docente 
da Escola de .Minas, relativa.mente " um 
augmento de vencimentos, materüt esb lJUe 
já e5tá em estudo n<L Com missão de FiiBnças. 

Sr. Presidente, tenho sido contrario às 
questões de <tugmentos de vencimen10s que 
teem sido feitos ultim<Lmente, porque V. Ex. 
sabe que o proces.;vJ consiste em elov<Lr os 
vencimentos de uma chtsse e dJpois equipa
ral-os aos veacimentos cl<Ls clas,;es que ainda 
nã0 teem vencimentos igmws. 

N<.hcla m••is justo elo que dar ao corp;) do
cente das escolas superiores d<L Repnblíc<L 
um tratamento conveniente a uma runcção 
que exercem. Ne>te sentido o meu distincto 
ttmigo e collega, o Sr . .J<Lmes Darcy, já <Lpre
sentou um pl'O.Jecto que <tbr<Luge todo o pro
fessorado pulJlico ela Republic<L. 

A represenütção que tenllo " IIonm de 
enviar á Mesa serve pam justific<Lr um<t me
dida igual, relativa á::; escol<Ls ele Minas que, 
como V. J~x. sabe, teem prestado l'eluv<mtes 
serviços ao ensino e honr<Ldo este paiz. 

Passo esta re11resentação üs mãos de V. Ex., 
esperando quo a Camarct tonu~rá n::, de-

(·) Este di~curso não foi revisto pelo ot•ador. 
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-vida. consideração os justos pedidos que 
:tazem os professores da escola de Ouro Preto. 
Peço a V. Ex. que a faça publicar no Diario 
do C011[J1"Csso. (Jfu.ito bem; muito bem.) 

Consultada a Camara, é concedida a pu
blicação pedid<~ pelo Sr. D<tVid Campista. 

Vem á Mesa e é enviada á Commissão de 
Finanças a seg1üntc 

REPRESE:'\TAÇ';i.o 

Exms. Srs. Deputados Fedcraes-Os abaixo 
assignadus, docentes da Escola de Minas de 
Ouro Preto, teem a honra de submettcr ao 
vosso indefectível julgamento a presente 
representação, conscios da verdade e justiça. 
que a caracterizam, bem como do vosso 
laudo favoravel. 

Perante os Srs. representantes da Nação, 
espíritos de elite, não precisam os abaixo as
signados alludir á missão 1.1ugusta do magis
terio, entre nós tão dosfiworecida. 

Em situação assás precario vivem aquelles 
que se dedic<tn1 ao ensino, confiaaos sempre 
na esperança de melhoria de v .;ncimentos
espectativa de decennios que as novas insti
tuições políticas do paiz já deveriam ter 
postJ termo. 

A representação dos dignos e illustrados 
professores da Faculdade de i\Iedicina da 
Bahüo poz em bastante relevo a desproporção 
enorme das nossas remunerações com as de 
que são dotadas os membros . de escolas cou
generes do estrangeiro. 

Medicas e advogados encontram sempre 
fóm dos cursos otficiaes que professam u 
c:1mpo de clínica e do fôro de onde lhes 
adveem auxilio pecnniario á.lucb pela exts
tencia, de mais a mais rude e desigual. 

Outro tlnto não acontece, pc~rém, com os 
professores das escolas de engenharia, pa
ralysados como se acham no paiz os empre
hendimentos de iniciati.va prl vada que soli
citaL'Ütm o concurso dos mesmos professores. 

Attentas as condições particulares de 
meios, os abaixo asslgnados s.lo talvez os 
mais lezados com o regimen de remunera
ção ate ho.]c conservado, p:Jlo qual um lente 
substLtuto percebe 338$ mensalmente, ven
cimentos inferiores aos de um pJrteiro de 
uma. secretaria ! 

Arduo, dillicil, penosJ é, entret11nto, o 
des~mpeoho das funcções do magLterio. 

Estudo p::Jrtiado das m11teria ;, trabalhos 
praticas 1ongos c delicados, prep1.ro de 
ücções quotidianas, exames, etc., etc., não 
deixam entre a noite o o dia mais que um 
lapso de descanço. 

A ossa lei de trabalho, quo estabelece uma 
scrie ininterrupta de obr-iga.çõss e devores, 

não se póde eximir touo o profe:>sor verda
deil'amente dig-no des3e nome. 

Nesse trabalho continuo o seu nobre e.>copo 
é a sã e solida prep<tração das gerações de 
anmnhã. S.Jb esse <Lscendente moral passa 
elle <L vida ob.,ectiva, leg<mdo <i família po· 
breza ext ·ema. 

Aqnellcs que estão directamcnte t'nclLrre
ga.do; do dilfundir a instrucçãu, que é a pedra. 
angular da g~andez<t de um povo, teem o 
direito ao ma.is decidido arrimo dos altos 
poder.e~; publicos. Ampttrar estn, represen
tação é, pois, uma medida de plena jus
tiç~a. 

Ha bem poucos dias o honrado Deputado 
rio-grandense, o Exm. Sr. Dr. James Darcy, 
di~se mui acertadamente que tão misera
veis são os vencimentos do professorado das 
escolas superiores, que não chegam ao menos 
para assignar uma revista. 

E' uma dolorosa verdade! 
Outra anomalia,j{L cittLda na representação 

da Escoli1 de Medicina. d<L Bahia, é a des
igualdade dos vencimentos, fazendo excepção 
á rc,rra geral de ser um terço de gratilíca
çfio e o restante ordenado. Si as considerações 
que toem a honra de submetter á judiciosa c 
esclu.recida consideração de V. Ex. são evi
dentemente verdadeiras em lelação ao corpo 
docent~ dos institutos do rensino da Repu
blica, (\.inda mais patentes se torni.Lill em 
rclaçã.J ao da Escola de Minas de Ouro Preto. 
que por sua situação e egimen a tornam 
em condições dign11s da benevola attenção dos 
poderes publicos. ·. 

Com e.lfeito, funccionando em uma cidadi=\ 
central, onde o lente fica exclusiva.nente re..:,\ 
duzido aos recursos dps seus _vencimento~, \ 
sem ClLlfiPO em que possa appllcar sua act1- ·, 
vidade em um ou outro momento que por 
ac,.so lhe deíx.1 vago o trab1.1l~o dos cursos; 
aUm disso, durando cada aula · lwr,; é,meia, 
começando os trabalhos praticas e tlleori
cos ás 8 lwras da manhã e prGlongando-se. 
~té 5 da tarde, sendo ainda á n?Ífe as reuni
oes da Congregaçao para se eviictr qualquer 
perturqação no!:! trabalhos ordinài'ios, bem 
Cciffi1Jl'0heudcrão VV. EEx. que nessa; condi
ções IJS vencimentos actua,es de Ldus os prtr 
te .s.Jres são visivelmente insutficientes, mes
mo par;1 as necbsidades ordinaria:; d<~ vida,. 
Nos rel<~torios atmuaes apresentados a ·s.c:x, 
o Sr. ML.listro da Inducitria e.~tiio os quadros 
pelos q,uaes se verifica a a~siduídade .do 
corpo úGcente e pessoal administra ti I' O da 
escula, que, cueio:; de contlanç ~t no espírito 
recto e esclarecido de VV. Et:x., esperam ser 
attendi4os em sua justa reclámação. 

Escolf.lo de Minas, Ouro Preto, :Jl de outu
bro de 1905.-Joaquim CCLndido da Costa Sena, 
director da Escola <te Minas.-Augusto Bar-· 
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úosa da Silva, vice-director .-Antonio Olyn-
tho dos Santos Pires .-Carlos Thomaz de Ma
!Jalhães Gomes.-Domingos da Silva Pm·to.
Jirancisco de Paula Lagôa. -111arciano Pm·ei1·a 
Ribeú·o.-Geraldo da Gosta Sitveim. -Alberto 
Augusto 1l:Iagalliães G ames. -Armando Eretas 
B eh1·ing. -Custod'o da Silva Braga. -Lu cio 
Jose dos Santos.-Joaquim Furtado de l"I'Iene
::;e$ .-Gustavo Gomes .-Cw·los Pinto d'Almei
da.-Alfi·edo Teixeira Baeta "Yeves .-Leoni
das R. A. 111onteneg;·o. 

O Sr. Carlos Peixoto Filho 
(movimento de attençiío) diz que seria um 
desprimor deixar de dar resposta ás consi
derações do illustre e talento3o Sr. Barbosa 
Lima, expendidas em defe;;a do requerimento 
que S. Ex apresentou pam que se institua. 
um inquerito sobre a gestão officbJ do Banco 
da Republica. 'confess<t a S. Ex. que, si não 
disse o que tinha. :t dizer dnrante a dis
cussão, foi porque, em prim ()iro logar, não 
lhe C<1bia fallar sinã :J sobre o rcqueriment.J, 
em vbta de ter >::ido n. reforma do banco tão 
elevadamentc discutida por talentos de elei
ção, e em segundo logar, porque percebe a 
ancicJ.ade que h<t pelo encerramento dessa 
discussão, que vem obstruindo o ateazado 
andamento da·,; leis annuas. 

Diz que formou o seu jüizo acerca do me
recimento da que:>tão, não no mesmo tempo 
em que foi apresentado o requerimento, mas 
depoi$, o que não quer dizer que não tive.;se 
tido alguns momentos de hesitação, sentiJa 
por todo3 aquelles que procuram de boa fé 
inquirir e indagar de um assumpto com 
imparcialidade. 

Assim, algum tempo depois, convenceu-se 
de que o r .querimento não podia ser apprJ
vado. 

De>de logo declara : d1~cute a lcg;Llidade 
do requerimento, contest<t-lhe a conveniencia 
por inadequado e inopportuno, e impugna a 
medida, mesmo considerada sob o ponto de 
vista. moral. 

A legitimidade e legalidade do requeri
mento não é tão liquida como ao seu collega 
parece. Em primeiro logar é certo que nem 
todas as Constituições do mundo são omissas 
acerca dessa faculdade que os corpos legisla
tivos procumm sempre se attribuir- o di
reito de enquête inchiesta, e entre nós in
querito parlamentar ; outras ha, porém, 
que nenhuma palavra dizem a tal respeito . 

Pensa o orador que, na falta de disposição 
constitucional c1<1ra, é pelo menos discutível 
ess<t faculdade attl'ibuida á. Camara, para 
que seja appl'ovado o requerimento do illus
tre Deputado pelo Rio Grande do Sul. 

Pensa, ulém disso, que essa funcção fisca
lizadora, por meio de commissão de inquc
rito, cabe mais regular e logicamente naquel-

les paizes que sejam de governo pa.rla
mentar, do que nos de regimen presidencial, 
onde não é li<tnida essa funcção attribuida 
ao Corpo Legislativo pelo illustre Deputado. 

Deve declarar, no momento em que se está 
sob a pre.;são de um manifesto francamente 
revisionista, que o regimcn pr·esidenci<tl é 
aquellc que o orador estima, reputa um<~ 
hon, int>tituição política. 

E' verdade que o Sr. Barbo3a Lima tem 
razão quando diz que, rejeitado esse meio 
de inquerHo parlamentar, a Camara e o Se
nado se sentirão em difllculdade~ para, exer
cerem acção fiscalizadora sobre a.; contcts do 
Governo. 

Não é menos certo, pül'ém, que a nossa 
Constituição determine que as contas sejam 
prestadas ás Camara.s, sendo que a tal pro
posito o Regimento actual menciona uma 
Commissão Especial para tomada dessas con
tas ; tem assim a Camara a faculdade de· 
examinar tudo quanto diz respeito á gestão 
do estabelecimento cujos estatutos ora depen
dem de sua approYação. 

Acredita que não é liquiJ.o, sob o ponto J.e 
vista de legalidade, o direito da Camar;t de, 
por meio de commissão de inquerito, fazer o 
exame da~ contas publicas. No caso, porém, 
haveria um<t outra barreira: em todos essos 
pa.izes onde são instituídas commissães de 
inquerito parlamentar,essas commissões suh
mett '.Jm-se a regras e detalhes, sendo levan
tadas arduas questões, problemas complexos 
e intrincados. 

Tinha, pois, razão quando dizia que não é 
tão liquida essa doutrina de ter a ca~nara o 
poder illimitado de ir a. qualquer p,tfte , 
onde acaso tenha chegado a acção do Go
verno. exigir documeatos e apurai-os. Tudo 
isso pôde far.er-se nos regimens par la mon
tares, p::>rqne d<i resultados praticas, a.fas
tando-5e o ministro re~ponsavcl; o mesmo, 
porém, não se póde dií:er acerca de Depu
tados, porventura compromettidos. No re
gimen presidencial que se fará?. 

Que se con,eguirá, uma vez que não se 
trata de responsabilizar este ou aquelle 
membro do GoYerno 1 

8' evidente qile o requerimento do Sr. Bar
bosa Lima só pôde obedecer a dons fins. 
Si S. Ex. pretende verificar desv.ios crimi
nosos pot· parte do Governo, tinha-razão o 
orador quando dizia que, com o inqucrito, 
não se estav<t em caminho de couseguir 
essa responsa.hili tlade; si S. Ex. pretende 
apenas verificar a estabilidade d<ts condi
ções do Banco da Republica, sem :;e preoc
cupar com o que de criminoso por l:i tem 
havido, si S. Ex. quer varificar si se deve 
lançar mais dinheiro do Thesouro sobre o 
capital que o paiz emprestou a esse banco,. 
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não é dHilcil ao ora.dor encarar a questão 
tambem por esse la.do. 

Pareceu ao orador que o requerimento 
fundamentado pelo seu collo:;a. preGende dous 
objectivos: Jiscaliza.ç l o propriamente, para 
se verificar si o Governo se afastou do 
cumprlrnento da, lei, si ;;e commetteram 
desvios e immoralidades; e a verificação d<t 
estabiiidade de elementos do ba.uco, como 
lJase de relbrma,. 

Parece ao orador que desde que a acção 
parlanvntar, decrehdo este inquerito, não 
poderia chegar ao iim pretendido, ella se 
tornarüt inutil, uevendo ser assim rejeitado 
o requerimento. Sob o outro ponto de vista, 
o orador se reportará ao que ./t sJ disse dtt
rante a longa discussão <lo pa.recer, em q1u 
se buscou mostr<tr que o Governo S3 cercou 
de todas <\S ccnrLel<~.s e ga.rantias para que o 
remanescente da carteira <tnti!!:<L nào viesse 
prejudicar a Ol·g,mizaçao do novo Ba.nco do 
Brazil. Ha precisamente dous exemplos que 
conhece e vae citar, por serem de basta.nte 
valor para a dc~isã,o do caso. 

Na Republica Argentina a Camara, a pro
posito lle suas funcções como verificadora de 
poderes, tem autoridade, especialmente con
signada em lei, para lançar mão de todos os 
meios conducentes á verificação da verdade 
eleitóral; pôde, pois, lançar mão fnancamente 
do inquerito parlamentar. Pois bem, no 
exercício tlesse direito, a referida Camara 
requisitoa do director dos Telegraphos que 
lhe tossem fornecidos exemplares de tele
gramm~s, em que ella reputava poder en
contrar <~ prov<t inconcussa de fraudes, elei
toraes incriminadas. 

O director dos Telegraphos respondeu á 
Camara que, por mais 11mplos que fossem os 
poderes de que elh dispunha, se julgava 
obrigado, por força de preceito constitucional, 
a não submetter ao ~en conhecimento esses 
telegrammas,p::n·quanto o sigillo dos mesmos 
era exigido mt propria lei da creação dos 
teleg!'aphos. (Apartes. ) 

Traz este exemplo para quo fique demons
trado qne, embora se diga que o Banco da 
Republica ê uma repartição publica, que
rendo dahi t irar como conclusão que n> Ca
mara tem o direito de I :~ entrar sempre que 
entendm·, não ê tanto assim. 

Ha um outro caso, nos t~sb.dos Unidos, e 
todos sabem o conforb que os exemplos da 
Americu. d<) Nort3 trazem. 

O Sr. Romcro, escrevendo uma obra que 
tem por titulo Et Pm·lamento, apresenta tt 
hypothcs' rla mtsa .Jay Cookc & Oomp., que 
fallin. Honve irregularidades no processo c 
na Cam:wa He pediu ét nomeação de uma 
commissã.o p;1rlamentar para nelle intervir, 
sob o fundamento nitidamente formulado de 
que <t quebra traria prej uizos ao Thcsouro. 

Decretou-se e não <'onseguiu-sc fazor este 
iuquerito, porque a pdmcira. das testemu
nhas ciü~das não quiz comparecer . O pre
sülente da Camam dos llepresentantes de
cretou immediatamente a sua prisão; ella 
l'ecorren a Côrte Judicin.ria e obteve habeas
c01-pus com um accordão cheio tle funda
mentos, um dos quaes dizüt terminante
mente que a Camara. não gosava des:::e di
reito ue fazer depôr a quem quer quo fosse , 
que não tinha í'uncções judicines,que não po
dia lançar mão dos meio-; coercitivos e que, 
poctanto. so poderia diFcutir e exercer e8se 
:direito q uauüo se tratasse do empcache
ment. 

Qua.nto ás consider<Lções que tod;1s os con
stitucionalistas e escriptores fazem acm·c<t 
dos limite$ dess2s inq nel'itos, todos sabem q Lle, 
ainda qu<tndo reconl1ecidos na Constituição 
e firmados :pel::t praxe ou leis ordinarias.não 
;podem ir <t lém dos documentos pnblicos e 
co mprehender os privados, sendo certo que 
mesmo do numero daqnelles qni! são por :::na 
natureza publicas se excluem os denomi
n<tdO$ confidenciaes . 

Assim, ,pergunta ao seu honrado collega 
si o exame por S. Ex. proposto versaria ou 
trrã.o sobr;~ documentos de ordem puramente 
:priva~u.. 

Par;1 o orador, além da Iucida demonstra
ção que seu illustrado collega, Sr. Caloge~ 
ras, d19u <í Ca.mar<t, de que não se trata de 
um banco official, a especie é 'a seguinte : 
o Governo. firmado desde 1900 com um 
mandato expresso dos accionistas. passou a 
geeir um capital que é delles. E' um CeLSO 
typico, especifico, característico de ma;~~ 
;dato. . . 

Tudo quanto e.<;tá 'no banco, as t rans- ' 
,a,cções que lá se fazem, continua a ser dos 
accionista.s que constituíram '. o Gov~rno em 
procurado L' p otrt~ gerir os seus' intel'e:~ses du-
rante cinco annos. \ , 

Não pôde ver monstruosidade ju'ridica 
naquillo que foi livremBntB Oatorg.ado por 
accionistas, donos de smt propriedade. (Tro
cam-se apm·tes entre o oJ·ado1· e o Sr. Barbosa 
Lima.) · 

Diz o orador qn::~ a intervenção do Governo 
se deu quando s l tratava de sal vai,' inter
esses oconomicos e fimwcoiros que. alcan- ',, 
ça.van1 a toda sociedade, a praças comrh~r
ciaes e a grande numero de corporaQões. 
Tratava-se do impedir a J'allencia de ou,tro.; 
bancos I.Jlle tlo ela Republica dependiam. 
Püdc} qher da tribuna qne <t Camara Muni
cip::tl de sua terra b tinh::t depositado 
todas <L~ suas ec:momias, que seriam absor
vidas ne ;sa fallencia que seu collr~ga, deno
mina de J'rauunlenta. Tratava-se de evitar 
o prejuízo dos bens de orphãos, alli deposi· 
tados ~ambem. . 
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'Tendo-se assim manifestado em relação â 
legalidade do requerimento do seu honrado 
coJ!ega, dirá, antes de terminar, que essa 
conta, que tanto se exige que seja conhecida 
neste mumento, está representando positiva
mente aquclle mesmo papel que a conta 
:1p.tigarepresentava em outros tempos. 

·Os livros do banco fbmm ex:uninados por 
uma com missão de accionistas, unicos com
Jletentes p~tra isso; assim, veiu a opportuni
lladc de se conhecer os litllados segredos do 
banco. 

l~m resposta a um aparte do Sr. Galeão 
G:'"trvalhal, que di:-: que os eredores t eem 
prercrelleia, . <tffirma o oradol' que o The
souro pôde ter preferencia para ser pago, 
mas não p<tra fazer exames; para isso o ac
cionista é o un ;co capaz e competente,porque 
elle tem interesse em guardltr sigillo dos 
livros commerciaes. 

Constituído o novo banco, evid 'ntemente 
os acciJnistas hão de examinar tudo quanto 
e·xistir com relação a essa conta nova. 
(Apartes .) 

Ic;to está. previsto até no.3 estatutos, como 
pondera um illustre collega; mesmo, porém, 
que o não ostivesse, ahi estaria e está na 
lei ordimbria. 

Passo adeante. O iuquerito, sobre ser de 
legalidade positivamente contestada, é tam
bsm inconveniente. 

· Já teve occasião de declarar que com
pl'ehemlia qual era. a rigoroscb logica, no 
procedimento do llonrado Sr. Barbosa Lima, 
ao reque i' Jl' o inquerito parlamentar. Des
cobriu-se e~se rigor logico por dw1s faces: 
primeira, S. Ex. já em certa vez propu
gnara por esse exame, não recuara deante 
de tropeços e entendera que devia logica
mente renoval-o nesse momento ; segunda, 
S. Ex, ê confessadamente um combatente, 
um adversario do regimen actual ; não ad
mitte o b<tneo ligado ao Estado, far. votos 
}')ara quo tenb.amos desde já o banco lívl'e 
dessas peias e quer assim impedir que se 
fd.ça esta. reforma. 
· Nada mai ; natural ; para os que julgam, 

porém, que não é tempo ainda desta eman
cipação, ~~ rigorosamente logico tambem 
que votem pela reforma, afastando o re
querimento que visa pJsitivament3 ob
stmil-a. 

Sabe que em materia de p:)litica finan
ceira a quasi totalidade da Camara está 
convencida, a despeito do que um inglez 
ou qualquer anonymo se lembrou de di
zer aeerca do governo do Sr. Dr. Campos 
Salles, de que esse governo h a de ficar 
marcado em . nossa historia como principal 
constructor de nossa regeneração financeira, 
A maioria está de accôrdo com a política 
do resgato, constituída com a encampação 

Vol. VII 

das estradas de ferrv e com outras me
didas, que em futuro não muito remoto 
trarão a valorização do nos~o meio cir
culante e da conversabilidade que todos 
d 3sejam. Em toda parte se temlauçado mão 
da indispansabilidade de um banco o!Ucial, 
como regulador do cambio. 

Por esse banco otlicial vinha clamando 
toda gente, a.ntes que isso se tli:esse, porque 
o cur·ios~ dos nos::;os processos, dos nossos 
moldes é isto: leva-se a clamar pela sa,tisfa
çiio de uma, necessidade, e, no momento em 
que ella se torna eifectiva, apparecem desde 
logo as criticas contra aquelles que a ex
ecutaram. E' o \[Ue se dá. em relação ao 
Banco da Republica. 

Menciona o orador t[Ue o Sr. 8erzedello 
Corrêa clamou durante muitos annos pela 
instituição de um banco, como apparelho 
regulador do cambio. 

Não só o ex-llopatado pelo Par:.í., mas ou
tros homens publicas tambem clamavam 
por esse remedio. (Trocam-se apartes ent1·e 
'!Jarios Srs. Deputados .) 

A experienci[l, fez-se em meia duzia de 
mezes; annunciou-se o cmck, exigiu-se, fez-se 
o regimen de excepção. Pois que se o re
comece. A logica apparente dos factos é mi
litar a seu favor. 

Respondendo a um apparte do Sr. Bar
bosa Lima, que pergm1ta si os accionistas 
teem o direito (le contar com o apoio da Ca
mara,qttand même, si, modirlcados alguns ar
tigos, tem de para lá voltar os estatutos, diz 
que é evidente. 

Na assembléa dos accíonistas surgitt a 
idéa da reorganização por elles votada nesse 
projecto de regulamento submettido <i apre
ciação da Camara. (O Sr. Presidente a'!Jisa 
ao omdo1· de estar finda a ho1·a do expediente; 
O orado1· pede e obtem a costw1wda to/.e-
1"ancia.) 

Diz o orador que não foi só entre nós que 
esses factos se deram. Em outros paizes te ;r,- . 
se a mesma causa. Quem lesse as notícias so
bre as reformas realizadas na Russia, pen
saria estar vendo o que llzemos no quatrien-
nio passado. . 

Foi exactamente aquelle regímen de ex
cepção: prohibiçiio de operações na praça 
sobre moeda metallica para impadir as es
peculações, fundação ue banem, crcação de 
caixas de resgates. 

Foi com esses remedios que se pôde ler em 
um jornal de São Petersburgo que o Banco 
da Russia se encontrava em melhores con
dições do que os Bancos de Franr,:.a. e Ingla
tert•a reunidos. 

Passa ao ultimo ponto do seu discurso: a 
face moral da. questão, a de mais palpi
tante importa.ncia. 

35 
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O honrado Sr. Barbosa Lima declarou que 
visava conhecer irregula1·idades do Governo 
e verificar a estabilidade dos elementos do 
Banco da Republica. Quanto ao primeiro 
ponto dirá que, si S. Ex. não apontou nomi
nalmente as irregularidades, indigitou-as. 
Ne~sas condiçues,aquolle exame, que se teria 
de 1azcr, fez-so independente de qualquer in
querito. 

Si elo inqnm·ito proposto pelo seu collega 
se ye;·iticar qnc o individuo .1 ou B havia 
levanüulo tal ou <1ua.l qmwti,t, q elO l~tri<t a 
Camara. '? 

Acaso o Banco ni1o 6 feito para entaholar 
r elações. Iie:w r.lo ao seu eriterio pezar o va
lol' mora.l dos in<lividuos com quem ne
gocia'? 

:\ li ni :s~ro.:; e fnru:donal'io . .; puhlicos no caso 
<lo ütH<t üe cumpr imonb do dovPros, como 
sal1 e o St' U collega, o r :;c tu'.'>O eontra ellos, 
.11âo (· o pl·oces,;o p ~trhmentar, e ::;im o cri
minal. 

Prevalece-se da circumstancia de estar 
na tnb1ma, par a accreocentar que não(\ só 
p re;;ide ,tcialista . Acredita que devemos ser 
conservadores, s:>bretudo quando lla dessas 
crises-crise:> moraes . 
~o nos;u petiz, neste regimen, nos esque

cemos '' cctda momento de que o Poder J<;xe
cutivo tem condições de força e ligitimi
dade perfeitamente iguaes ás nossé1s, sinão 
superiOres; nio é verdade, elle <i t ii.o legiti
mamente eleito pelo suffragio do povo, como 
o LegHativo. (Apoiados.) A nação elege o 
Podei' Executivo, em seguida a opinião di
v ide .;e e:11 dous g1•upos: um daquelles que 
entendem que <t melhor orientação <~ a de 
critica, de conlgir abusos, e outro, dos que 
se revestem do e.;;pil'ito de conservatorismo, 
ma-; que não teem a mesmo actividade, 
nem a m~~ma ousadia do3 seus antagonistas. 
A verdaae é esta: I~ntre nó.; quem apoia o 
Go\·er110, como que tem acanhameato de 
confi3ssal-o em publico. O orador declara, 
entt-etrmto, que c\ fcancamente um conser
V<ltlor c concita todos aquelles que o são a 
que o sa.iham ser t i o activamente quanto 
aquulle ;; qus comp3em a minül'ia opposi
cionist<t. (Apoiados ; muito be m .) 

j\LLs nã.o (; isso que se vê ern nosso paiz 
infeli:õmente. 

A minoria triumpha quasi sempre, porque 
tem actividade c des:.tssombro, ao passo que 
os outros, os seus adversarios, não teem a 
cor·agem p!'Ccisa para defenderem tudo 
quanto t\ accus;,tdo smn fundamento. 

1<; ' contra isso tgie se insm·ge o orador por 
<tcreditar que serneltmnte processo não nos 
poderá levar <L felicidade. 

Os crítico.> pre.;;tam serviços, mas é dos 
outros que ,,e precis<t, daquelles que acredi
ta m no fLlturo de sua patria c que teem a 

necessaria tolerancia para respeitar as opi~ 
niões oppostas, teudo, porém, co1·agem bas
tante para com batel-as sempL'O que se torna~ 
necessario. (lli uito vem ; muito vem. O orador 
J vivamente comp1·i?nentado p elos seus co l~ 
le.r;as.) 

O Sr. B:arbos:<:"t. Lilrna-Peço a pa.~ 
lavra. 

O §r. Presidente-A hora desti~ 
IHtda ao expccliente está esgotada , pelo quê 
VeLe-se passar a. ordem do dia. 

O SR. BARnosA LmA -Pois bem ; a Camara 
acab<t de verificar que não r espondo imme
diatament8 ao discnrso do nobre Deputado, 
pm· falta de tempo. 

Comparecem mais os Srs. Aurelio Ame~ · 
rim, Jorge de Moraes, Passos 1\lirauda, Ar·· 
thur Lemos, Carlos ele Novaes, Indio doBra
úl, Cunha Machado, Dunshee AiJranches, 
Anizio de Abreu, Thomaz Cavalcanti, Frede~ 
rico Borges, João Lopes, Sergio S<tboia, Al· 
berto Maranhão, lzidro Leite, Teixeira de Sá, 
Medeiros e Albuquerque, Pereira de Lyra, 
João Vieira, Esmeraldino Bandeira , Raymun
do de Miranda, Rodrigues Doria, Joviniano de 
Carvalho, Oliveira Valladão, Leovegildo Fil
gueiras, Neiva, Castro Rebello, Tosta, Felix 
daspar; Augusto de Freitas, Alve; Barbosa, 
Rodrigues Lima, Tolentino dos ~ antos, E<lu~ 
ardo R<~>mos, Galdino Loreto, Hcredia de Sá, 
Erico Coelho, Cruvello Cavalcanti, ·, Francisco 
Veiga, Estevam Lobo, Bernardo Monteiro, 
FranciscJ Bernardino, Antero Botelho, Adal· 
bcrto Ferraz, Lamounier Godofredo, Calo,-, 
geras, Sabino Barroso, Rodolpho Paixão, Ga· \ 
lQão Cctrvalhal, Ferreira Braga, .José Lobd, "
Francisço Malta, C<tudido Rodrigues, Herme~ 
gildo de Moraes, Benedicto de Souza, Costa 
Netto, Lindolpho Serra, Cand,ido de '>!\.breu, 
Carlos Cavalcanti, Carvalho Chaves, 'Eliseu 
Guilherme, Luiz Gualberto, Ger111ano Hasslo· 
cher, James Dé1rcy e Vespasdno de Albu~ 
querque. \ 

Deixam de comparecer com causct parti· . 
cipada os Srs . Enéas Martim, Raymundo 
Ner.1·, f:Iosaffilah de Oliveira, Rogerio de Mi~ 
r·anda, Urbano Santos, José Eusebio, Chris~·. 
tino Cruz, João . Gayoso, Arlindo Nogueira, 
Trinda4e, Simeão Leal, José Marcellirro, Ma· 
laquias Gonçalves , Moreira Alves, Estacrp 
GoimbriJ,, Pedro Pernambuco, Angelo Neto, 
Felisbc~lo Freire, Domi.ugo3 Guimar:i~:Js, 
Bulcão Vianna, Prisco Pa1•aizo, Pinto Dan
tas, Leite Ribeiro, Bulhõe> Marcütl, Fidelis 
Alves, Belisario de Souza, Silva Castro, 
Bczamat, Alfredo Backcr, João Luiz, Penido 
Filho, ~oão Luiz Alve3, Bernardes de Faria, 
Carlos . Ottoni, Manoel Fulgcncio, Nogueira,. 
Lindolpho Caetano, Jesuíno Cardoso, Arnol-
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pho Azeveclo, Eloy Chaves, Leite de Souza, 
Alvaro ue Carvalho, Azevedo Marques, Ro
dolpho Miranda, Joaquim Teixeir<t Brandão, 
Bernardo Antonio, Abdoo Baptista, Angelo 
Pinheiro, Victorino Monteiro, Cassiano do 
Nascimento, Alt'l·cdo Varela c Campos 
Cartier. 

E sem causa os Srs. Antonio Bastos, Dias 
Vieira, Virgílio Erigido, Francinco Sá, Pe· 
reira !leis, Eduardo Studart, Moreira Go
mes, José Monjardi.m, Irit1eu M<tchado, Nelson 
de Vasconcellos, O~car Godoy, Augusto de 
Vasconcellos, Paulino de Souza, Frttncisco 
Botelho, Camillo Soares Filho, Olyntho Ri
])eiro, Cttmillo Pratos, Bernaruo de Campos, 
Costa Junior, Amaral Cesar, Aquino Ribeiro, 
Juven:tl Millcr, Rivadavia Corrêa c D:mün
gos l\Jascarenha~ . 

O f:'h~.Presidente-Havendonume
ro legal para as votações, peço aos Srs. Depu
tados q ne occupem sem logares. (Pw;,sa.) 

Va:·-se votar o projecto n. 55 A, de 1905, 
cuja vota,ção ficou hontem interrompida. 

O projecto, que é do Sr. Heredia de Sá e 
tem parecer favoravel d<l, Commissão de 
Finanças, é o seguinte : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1 . o Picct concedida <1 DD. E1tl;1lict lle 

Saldanha <la Gama e Marüt .Joaquina do Sal
danh<t da iiama, a primeir<;, viuva e a se
gunda, filha solteira do Dr. José de Saldanha 
da Gamv,, crnquanto vivas forem, a pensão 
mensal ue 150$ a cada uma. 

Art. 2. o Revogam-:oe as disposições em 
contrario. 

Em seguida é posto a votos e approvarlo 
em I• discussão o seguinte 

PROJ!>CTO 

N. 56 A-1905 

O Congresso Nacional r esolve: 
Art. l. o Fica conce tlida a DO. Eulalia de 

Saldanh<t dtt Gama e Maria Jonquina de 
Sald<mhn da G~tma, a primeira, vinv<t e a 
segnntl.a, filha solteira do Dr. Josd de Sal
rhwha d<t Gama, emquanto vivas forem, a 
pensão mensal de 150$ a cada uma. 

Art. 2. 0 H.ovogam-so as disposições em 
ontrario. 

O Sr, I-l:erediade Sá (pela 01'dem) 
requer e obtem disp:msa de interstício para 
que o projecto n. 53 A, de 1905, que acab<t 
de ser votado, faça parte da ordem do dia 
da SJssão seguinte. 

E' annunciada a votacão do projecto n .219, 
de 1905, approvando os estatutos do Banco 
do Brazil, elaborados pela assembléa geral 
dos accionistas do Banco da Renublica do 
Brazil nas sessões de 29 <le juiho a íJ de 
agosto do corrente anuo, com· emendas do 
Sr. Erico Coelho e voto em se par<' do e 
emendas Llo Sr. Galeão Carvalhal (2" dis
cussão), precedendo a votação do requeri
mento do3 Srs. Barbom Lima e Moreira da 
Silva. 

O S:l..~. Presidente- A respeito 
de;te proJecto foram apresentados dous re
querimentos. Um do Sr. Barbosa Lilrm, Bri
cio Filho e !viarçal Esco1Jar, e outi·o do Sr. 
Moreira da Silva . O primeiro é concubido 
nos seguintes termos : 

« Req_ueremos que par·a veri ficar as condi
ções dagestão ofücial do Banco da Repnbli
ca por funccionarios nomeados p :I o Poder 
Executivo no quinquennio 1900-1905 e indagar 
das condições de segurança e idoneidade mo
ral da casa para onde se quer mandar, além 
de novos supprimentos avultados do Thesou
ro, os saldos do mesmo Thesouro, se eleja 
uma commissão de nove Deputados, a qu.al 
se incumbir<1. de instituir sobre a adminis-
tração official daquelle estabelecimento banr 
cario rigoroso inquerito, que terminará poe 
circumstanciado relatorio a ser present» 
opportnuamente á Garoara dos Deputados. a 

O ~'~3r. Ba:rbosa Lhn!.'L - Peço 
pa'avra pela ordem. 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra pela 
ordem o Sr. Barbosa Lima. 

O S~·- Barbosa Lhna C) (para 
encaminhcw a votaçâo) - Sr. Presidente, o 
honrado le(l.der da maioria desta Caset, e&
custtndo-se de abrllhant<tr o deba.te em que 
nos empenhamos durante tantos dias sobre 
a reol'ganização do instituto de credito fal
lido, o Banco da Republica, na. hora do ex
pediente, occupauclo-se do . assurnpto, o fez 
com '" eloquencia apyretica, que não é a 
minha, sempre cara.cterizada por um voca
bulario po~ demais calido, e o íez por fôrma 
tc:I que dmxou demonstrado que a votação 
nao depende do encontro de opiniões, nem do 
esclarecimento que possa pr·ovir da contl·a
d_ita OJZ.POsta, lw.mildemente o digo, ás con~ 
stderaçoes adduzrdas com tamanha autori
dade, com tão decisivo peso, a proposito da 
mft teria a ser votada. 

Vae-se votar sob a impressão das palavras 
de S. Ex., sem que nenhuma contradita se 
lhe possa oppor. 
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Qneira. a Camara registrar que eu pedi a 
pa.la vra para i mmediatamente responder 
;,ts arguições com que S. Ex., em regra, dei
xou de l<tdo o meu requerimento na sua 
!l.>sencia e no:~ :"ens intuitos; queira a. Camara 
l'egistrar que me toi tolhida a faculdade de 
re:>pondet•. 

Os antecedentes do Congresso Nacional 
coj}f1nem iodos no sentido do asseverar que 
~mnpi'e qne se vac voüLr algum assumpto 
capa.z de impres;iomtr a opinião publica., 
como esb in<.:onte::~ütvelmcnte impressiona, 
}la esp<tÇO pn.ra. :=;ercill ou vida.s as opiniões 
p1·ti e as opiniões contra .. 

Desta vez sü houve tempo para se ouvir 
a opinião contra o l' tJqnerimenio; a. opi
nião a favor ficou incrustrada, tolhida pela 
impossibilidade material do tempo. 

V. Ex., Sr. Presidente, seria o primeiro 
a chamar-me á ordem, si eu, a titulo de 
encaminhar a votação,prctendessc,em cinco 
minutos, por mais furmidavel que fosse a 
minha capacidade synthetica, responder ao 
brilhante discurso com que o illustre leader· 
qui~ reforçar o seu, já de si incontrastavel 
poder, de guiào de uma maioria que vae 
pela qnasi totalidade desta. Camara, qual é 
a mesma que, na. ~ua quasi totalidade, 
tambem deixou de acompa.nhar de perto o 
mesmo debate. 

E' escusado, port:mto, tentar qualquer es
forço. 

Sr. Presidente, a C amara dos Deputados, 
constituída em uma cspccic de probnga
mento da as~embUa do,; accionistas do Banco 
lia Rcpuhlica, vae dar o seu a}Joio e o seu 
assentimento par:t quo o Thcsouro entre 
p:tra. a nova sociedade a.nonyma que se con
stitue irregularmente, porquanto todos os 
documentos foram (é a lei das sociedades 
anonyma.s que o diz) criminosamente sonc
rrados a. esta parte da assembléa geral de àc
~ionistas, cuja outra parte funccionou na rmt 
da Alfandega. 

A Commissão visava conhecer, como o 
eonselho fiscal de qualquer sociedade anony
ma. pôde fazel-o, como o fez a commissão 
nome<1da. pelos accionistas, da situação em 
que se encontra o banco com o qual vamos 
casar os interesses do Thes.mro, com o qual 
vamos conso1·cia.r os dinheiros nacionaes. 

O rPqne.rlmento visava evidenciar que a 
Camara, deixando de lado as tradições de 
seus antecessores, que, em um 1manime mo
vimento de verdadeim indignação, poz-se 
de pé para apoiar, com menos razão ainda, 
~1m requerimento analogo, d<L provas evi
dentes de completo desconhecimento das leis 
vigentes, acceitando a solução, em que é col
locada, de não poder sinão approvar quand 
·udJme o projecto de estatutos elaborado pelos 

accionistas, que teem seus cn.pitacs empe 
nhados naquella instituição íU.llid<t. 

A Cam<tra. não demoliria por fúrma al
guma, não infringiria os postulados car
deaes do rogimcn peesidcncial, votando o re
querimento para constituir mrw. conuuissã.o 
externa d<t ordem daquellas de qne cogita o 
requerimento, muito diversa das chani.<1dêcS 
commis·;õe-> de inqucrito p::l.rbment<tl·; da:> 
quaes deu exemplos onobreleader d;unaiorht -

i \ Ca.mam vem afivehu' no rosto dos re
sponsaveis, pela pratica Jna.l desse famoso 
reg-imcn republkano, a masc<1.ra da respon
sabilidade ... 

O SR. PRESIDE~TE-Lembro ao nobr·e Depu
tado pela segunda vez que não estú mais 
nada em discus~ão·. 

0 SR. BARBOSA LIMA- .•. figura que cara
cterizaria, de modo muito diverso daquclle 
por que o fez o illustre Deputado, o novo re
gimen. 

Não é regimen parlamentar, tão pouco é 
r egimen presidencial: é o rogimen da ir
responsabilidade, segundo o qual a Camara 
vot<t na fé dos padrinhos aquillo quo o Po(k•:· 
Executivo, sem prestar contas, como faz <I na. l-
quer mandata1•io honesto, exige_ . 

E mais: a Camara., r tjeitando o meu re-· 
qucri:Ipento, ponhamo' o dedo, permitia-me. 
V. E;c r1uc o faça, Sr. Presidente, sobre 
a parte mais sensível das ulcerações que 
todo r,mmdo cnxc;'ga ness3 organismo que 
se pl'etcndc galvanizar·- a Camara vae 
1tpprovar a continuação de um 1·egimpn, 
so~un.do o qual, ao passo que nenhúm 
membro do Congres;o Nacional, fi scal e juiz 
do Po!ler Executivo, póüe rctira,1· do TltoSOlJ.; 
ro Nacional ilenhuma c1uantia, senào qu'o, 
apenas pôde recc1ber às que llle são devidas · 
e consignadas no orçamento, pela. organiza- · 
ção, pela disseminação de ~aixas l,iliaes do 
Bancq da Rcpuhlica, de succursacs ·~o novo 
Banco do Brazil, em todo; os \l~stado~, gene
ralizq,rà o processo, que ninguem diz que 
caracterize O rcgimen presidC\lCÜt! republi
cano, mercê do qual membro dü Congresso 
Nacional pôde contar com <t Ma vontade 
dos gf\stores da matriz e das filiae;, para 
retir~u· quantia que facilmente não se retira
ria-- tanto que o não fa~- dos cstabele
cimcJltOJ amp<trados pela tutela off!cittl. 

0 SR. ARTHUR LEMOS - Pód.~ V. ~X. 
designa.r o nome. 

0 SR. BARBOSA LIMA- 0 do llep;<ltado 
que ~ubscreveu ..• 

O Sr. President-e - Attcnc,:ão! 
Vou ler o artigo do Regimento que est(t sendo 
o1fcnfl.ido: 

«Por occasião de votar, pJdcrá ser con
cedi4a a. palavra pela ordem, para breves 
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esclarecimentos, simplesmente no sentido de 
encaminhar lt votação, não podendo sm· no
vamente discutida a mataria nem permitti
das as longas explicação~». 

« 1Yao podendo novamente ser cUscutüla a 
m ate1·ict.» 

.Ti'L chamei repetidas vezes a attenção do 
nobre Deputado. Queira, pois, S. Ex. ter
minar as suas consideraç~ões para que a vo
tação possa ter logar. 

O SR. EAP.BOSA LJMA- Esta v a concluindo 
quando fui inüJrrompido. 

O Deputado que subscreveu a lettra, em 
virtude da qual ~ahiram uo Banco d.a Repn
blica 150 contos para amparar a enrpreza do 
-0 Pai.:;, 

0 Sn. SOAHES DOS SA~;~ros - 1\poiauo, 
V . B x. nào <í um delator. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Reque;ro a vota
ç:ão uominal para o meu requerimento. 
(.ilfuito bem; muito bem.) 

O Sr. Arthur Len1.os- (pela 
o;·dem) Sr. Pro.>iclente, quando ouço ou leio 
acccu8ações contra a honradez e a probidade 
dos nosso.l homens publicas, tantas e tantas 
são elh~s confidenciadas nas palestras ou pro
clamada~ pelos orgãos s.vstematico:; do es
canclalo, entro a duvidar do engrandecimento 
da nossa. ]J<ttria, e i(L comparada neste re
cinto, em menos de 'l.un seculo de vida inde
}Jendentc, e ern quatro seculos apenas da 
descobe!·ta, íts corruptissimas republicas da 
Yelha rdade, em que as leis pullnlavam 
como sigaal do dccadoncia, plurimé Zeg·is cor
;·uptissi·ma. 1·espublica . .. 

Não é, Sr. Presidente, que eu tenha de,;;de 
logo como verdadeira quanta, insinuação se 
faça contra a boa fama elos nossos patrícios. 

Mas, si ü. mingoa de provas, meu espiritu 
fica perplexo e eu tr<t pam o 1·egimen da sus
peita, que constitue a atmosphera moral da. 
nossa patria no momento que atravessamos, 
esse facto, pelo menos material einilludiv-el, 
se toma a todos patente: a dilfamação in
cessante dos homens publicas revela bem <t 
gr·avidade da diathese nacional; e, si não 
no3 domina a corrupção de Gusman Blanco, 
corróe-nos a de Arutiuo ; se não é a da dela
pidação, é pelo menos, <t da calumnia. 

O Su.. PRESIDENTE -Lembro que V. Ex. 
vae se. a1fastar da disposição regimental. E' 
prefer1ve~ qu~ V. Ex. peça a palavra para 
uma explwaçao pessoal e cu llta darei de-
pois das votaçõef!. ' 

O SR. ART!IUit LE~ros-Como V. Ex. quizer. 
· O SR. LUiz DoMJ,KGUES- A Camara tod.a 
8ent~ que o nobre Deputado precistt fallar. 
(Apo,a!tos.) 

O SR. PRESIDENTB - ~'Ia,s o Regimento não 
permitte. 

O SR. ARTI!UR LEJ\Ios- Fallo apenas ha 
d?wl, minutos, ;!,o pa~so que o Deputado pelo 
Rw l..r:·ande do Sul o fez dumnte lO minuto;. 
Peço a V. Ex. um pouco de tolemncia . 

Vou reduzir a~:~ minl1as considerações a 
pouP-as palavras. 

E' na amargura d<Lquella convicção que 
assomo á ü•ibuna, em verdade para encami
nhar a vota9ão, defemlendo igualmente o 
nwu nome colloca,do maliciosamente, sem 
de.signação, ao lado de uma empreza indus
trml nomeada em uma operação relativa ao 
Banco da Republicét: tudo isto em um dos pro
var<is de um tremendo libello nar1t1.mentar 
que constitue n: notrL di1faméttoí•itt do mo
mento. 

:VIas, defender-me de que, Sr. Presidente? 
De lmver emprestallo a rcspomabilidad.c de 
men nome, u'~ minha firma, a uma trans<t
cção por via da qmü foram retirados do 
Banco da Repnblica dinheiros para uma em
preza jorn:1.1tstica O Pai::;. 

Oh ! qne IJeput<Ldo é esse qu:: sacrificon ... 
O SR. BARDOSA LBL\- V. Ex. emprestou 

a sua assignatura '? 

O SR. ARTIImt LE~ros- Foi v. Ex. quem 
o disse, quem o afiimou. 

O SI{, PRESIDJ<;NTE- Peevino aos nobres 
Deputa,rlos que nfí.o são pcrrnittidos dialogos . 

0 SR. ARTIIt;R LEMOS - Defender-me de 
que ? De haver sacrificado um Deputado, a 
sua for tumt, on01:ado o seu credito, compro
mettido o seu ptLtrimonio em beneficio de 
um jornal que commette o grave peccado do 
defender o Governo, a acção govm;namental 
sempre deleteria na linguagem de todas .as 
opposições ! 

E que Govemo é este, reprcbo e corrupto, 
que se deixa ficar eru criminosa contempla
ç:ão para com tal Deputado, assim tão larga
mente aquinhoado ; Governo que não se in
digna e não repelle, colerico, a responsabili
dade, o sacriticio de um representante da 
Nação~ 

Que nome dar-se a uma a,dminio.tração 
que, em vez de favorecer, direct<lmeute e 
só, a uma empreza que a apoia e defendo, 
leva o seu esçrupulo a exigir a co-responsa
bilidade de terceiros. Oh ! pois então aban
dona-se a velha pratica das subyenç~líes sem 
fiança aos «reptis da imprensa» 'I elas «gor
getas» directas ao «jornalismo mercenai·io, 
indígena ou estrangeiro ... »! 

O SR. LUiz DoliUNGUES- O facto ó que 
dantes não se usava assim, clesgraçadamentc 
para o banco. 
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0 SR. ARTHUR LEMOS-Tem razão O nobre 
Deputado. 

Dessa opcmr,.ão para a qual pedirei á. 
CamarJ., em nome do e•,oismo da minha 
honra si acaso essa honra J1lrucssJ s::r respei
tada, que não é ... 

O SR. PAssos ;vrmA:'-iD.\.-~üüto bem. 
O Si{. AnTHüR LE:.ros- ... para a qual 

pedirei o ma:s rigoro.:;o dos exames, sa.hirão 
illeso> os creditas do Governo, os d' O Paiz e 
os do humilde Dcput:Hlo. 

O Srt. ELrSEU GurLHERi\fE-Muito bem. 
. O SR . . -\Enn;R LBHos- ... que nada soli

crto~, que antes foi solicitado e que, em 
movrmenw generoso, sem preoccupação de 
quaesqudr' proventos, assumiu respon~abili
d~de por cli nlleiros de que nã.o tomou para 
sr nem um ceitil, períbita responsabilidade 
de um no me impolluto ... 

0 SR. PASSOS :VImANDA-1\fnito bem. 
. 0 SR. ARTHDR LE~fOS- ... de um credito 
mcontestado c incontestavel , porque se trata 
de respons~;,bilidade r1ue já começou a tor
nar-se effectiva com o paganwnto de avul
tad:tS quantias pela divida contrahida. 

Não preciso dizer mais. O Deputado que 
vos fali~ não está preso por favores ou de
pendencra ao Governo ... 

0 SR. VERGNE DB Amw-Apoiado. 
O SR. ARTHUR L1mos- ... nem ao Banco 

da Republica, cujos uircctores, com excc
pção du Sr. Custodio Coelho, que foi membro 
desta Camara, não conhece. 

. Não entrou jamais nesse Banco, nada soli
crtou ; tomou parte nct operação questio
nada com verd.a.doiro desinteresse ; a liás 
prestou semelhante serviço com verdadeil·~ 
satisfação, feliz por haver contribuído para 
que_ a situ[tção [tpoiadit}Jel<t rnaioria, e, ainda 
~n<1rs , a paz, a ordem interna, as proprias 
mstituiçües encontrassem, em momentos me
~indrosos, innigo eloquente, abnegado, des
mteressado, no jornal que subsidiou com o 
sen , c:red i to , sem sciencia nem dependencia 
do Uoverno. 

O SR . Erssm; GnLHJmilm- O credito ele 
V. Ex . não pr'ovém da qualidade de Depu
tado. 

O SJ:l. . A R THt:R Limos - Muito agradecido 
á y. ,~,x . Por imposição natural dos meus 
brws, tomo a liberdade de divergir, com a 
banca~a. _a (lUe tenho <t honra de pertencer, 
da opmlaO expressa ha pouco pelo illustre 
e acat<J.do leader da maioria ; a deputação 
do Pará vae votar pelo requerimento do 
Sr. Deputado pelo Rio Grande do Sul. (Muito 
bem ; muito bem. O o1·ado1· {'oi muito feliéi
tado,) 

O S:r. Presidente - O Sr. Depu
tado Barbosa Limtt requereu vobção nomi
mtl para o requerimento que apresentou na 
discussão do projecto n. 219, de 1905 . 

Posto a votos, é a.pprovado o requerimento 
do Sr. Barbosa. Lima pedindo votação no
minal. 

Procedendo-se à votação nominal , respon
dem sim, isto é, approvam o requerimento 
do Sr. Barbosa Lima, os Srs. Passos de Mi
rand<t, Arthur· Lemos, Carlos de Novaes, 
Indio do Brazil, Joar1uim Pires, Bezerril 
Fontenelle, Thomaz Cavalcanti, Frederico 
Boi'gt•s, Izidro Leite, Medeiros c Albuquer
que, Bricio Filho, Pereira de Lyra, Tolen
tino dos Sant'Js, Rodrigues Saldanha, Mar
colina Moura, Galeão Carvalhal, Moreira d<t 
Silva, Benedicto de Souza, Carlo' C<wal
canti, Soares dos Sant os, Marçal Escobar, 
Barbosa Lima, James Darcy e Home~n de 
Carvalho (24) . 

Respondem nao os Srs. Aurelio .\morim, 
Jo1•ge de Moraes, Anizio de Abreu, Thomaz 
Accioly, João Lopes, Sergio Saboia, Gonçalo 
Souto, Eloy de Souza, Alberto :.Vlamnhão, 
Abdon Milanez, Teixeira de Sá, Atron ,;o Costa, 
Celso de Souza, João Vieira, .J ulio de: )'Iello, 
Cornelio da Fonseca, Arthm Orlando, Domin
gos Goyçr1lves, Wanderley de Mendonç<t, Ray
mnndo tle ~'liritnd<t, Euzeblo de Andrade, Ar
roxel!as Galv1".o, Rodrigues Daria, Jovinia.no 
rle Carvalho, Oliveil'tt Valladão, Castro Re
beUo, Tost<t , Felix Gaspar, Euge\üo Touri
nho, Garcia Pires, Satyro Dias, Vergne de 
Abreu, Augusto de Freitas, Alves Barboslt, 
Rocirigues Lima, Eduardo Ramos, Parn.nhos 
1-Iontef).egro, Beruardo Horta, Galdino Loreto;\ 
Heredin de Sá., Corrêa 1~utra, Sá. Freire, Ame- ', 
rico d~ Albuquerque, Erico Coelho, João Ba- ·· 
ptista, C:alYáo Baptista, Pereira Lima, Julio 
Santos, Henrique Borges, Cl;l,lvcllo IC<tval
canti, ivlmrl'icio de AbrJu, Uttrlo.s Teixeira 
Brandão, F~'"ncisco Veiga, Vii:üJ.t~ :Yiasça~'e
nhas, Estevao LolJo , José Bomf~cw, Rrberro 
Junqueira, Astolp;w Dutrtt, Ca;Jos Pei~oto 
Filho, Daviu Campist:t , Francisco Bernar
dino, Anther:) Botellw, Cameiro de Rezende, 
Bueno de PaiTa, Leonel Filho, Adalbertq 
Ferraz, L<tmounier Godofredo, Henrique Sal~ 
los, C(Llog-eras, Sttbino Barroso, Carvalho 
Britto, Olegario 1\Ia.ciel, WencesUtJ Bt'az, Ro
dolpho Paixão, Padua Rezende, Francisco 
Romeiro, Valois de Castro, Rebouças de Car
V<tlho, Fernando Prestes, Ferreira Braga,JDsé 
Lobo, Paulino Carlos, Francisco Malta, Can
dido Rodrigues, Hermenegildo de :Moraes, 
Candido de Abreu, Alencar Guimarães, Car
valho Chaves, Paula Ramos, Eliseu Gui
lherme, Luiz Gualbcrto, Germano Ha.sslocher 
e Vespasiano de Albuquerque (93). 
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O Sr. Preside:u:te-Responderam : 
sim, 24 Srs. Deputados e mio, 93. Foi rejeHado 
o requerimento. 

Vae se proceder á verificação. 
(Os 81·s. 8em·etarios rwocedem à leitum 

dos nomes dos 81·s. Deputados que votm·am : 
sim, bem. como dos que votarem~: não.) 

E' annunciada a votação do seguinte re
querimento do Sr. Moreira da Silva : 

«Requeiro que a Garoara ouça o parecer 
da Commissão de Constituição e Justiça.» 

Procedendo-se á votação do requerimento 
do Sr. Moreira da Silva, reconhece-se terem 
votado a favor lO Srs . Deputados e contra· 
102. Total, 112. . 

O v:9r. Presideute-Aoprojecto foi 
apresentado um substitutivo pelo Sr. Galeão 
Carvalhal c outro pelo Sr. Moreira ela Silva. 
Pelo Regimento, teem preferencia na vo
tação os substitutivos. 

Vae se votar o substitutivo do Sr. Galeão 
Carvalhal, que foi o primeiro apresentado. 

O Sr. Bricio l.<'ilho (pela m·dem)
Sr. Presidente, é possível que ou esteja en
ganado, mas me parece que~ o Sr. Galeão 
Carvalhal não a ::.resentou nm substitutivo ; 
apresentou emenelas corrigindo varias ar
tigos do projecto. 

Nestas condiçües não ha prcfcrencicL avo
tar-se. 

O §r. Galeão C t!Lrv.alha.l (pela 
m·r.lem)- Sr. Presidente, eomo a Oamara 
deve saber, fui inuicado em primeiro logar 
para relator desta q ucstão. E:studanclo-a 
apeesentei o meu parecer, formuh\ ndo um 
prqj ecto de approvação uos estatutos com as 
modificações que julguei 11ecessu.rüts. ~<;ste 
projecto não foi <1cceito peht maioria da 
Commissão, pelo que o digno Presidente no
meou um outro relator, que, por sua vez, 
<tpresentou tU1 :prqjecto. 

A Cama,ra, portanto, tem de decidir entre 
os dons p2ojectos, um approvaudo os J!;sta
tutos com modificações, e outro sem ellits. 

O Sr. Bricio JB,Hho-Peço a pala
vra pela ordem. 

O §r. ].=>residen·te - V. Ex. llão 
:Pôde fallar pela segunda vez pela ordem. 

O SR. Bmcw FILHo-Não ha projecto ne
nhum da Cam::tra, portanto não põde httver 
substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE - O projecto apresen
tado pelo Sr. Galeão Carvalbal não foi 
acceito pela maioria da Commissão ; o pre
sidente da mesma nomeou um outro relator, 
.. que apresentou o seu projecto, e que foi 

acceito; o Sr. Galeão Carvalhal formulóu 
um ot~tr~ ~ubstitutivo a este prqjecto da 
Commrssao, e que é o que se vae votar. 

O Sr. C~rlos Peixoto (peta or
dem- Sr. Presidente, como um meio de 
cortar a difficuldade peço a V. E;. que con
sulte a C<tsa si conceJe preCerencüL na vo
tação para o projecto da Commissão de Fi
nanças, que approva os Estatutos do Banco 
NOIU InOUificações. 

O Sr. Presidente - Ha uous c:ub
stitutos apresentados: o I o do Sr. Galeão Car
valhal e o 2° do Sr. Moreira da Silva, porém 
qualquer dos Srs. Dopnt'1uos tem o direito 
de requerer preferencia pa1·a a vot8.ção do 
projecto primitivo e o Sr. C:Lrlos Peixoto o 
fez. 

Vou snbmetter a votos o l'eqnerirne:üo elo 
Sr. Carlos Peixoto isto é, que seja votado ele 
preferencü• o projecto da Cornmissão. 

( _} ;~,;;r. B~rbos~!L L h n ·c-. -·- Peço a 
palavra peb ordem. 

·>.J t:;:;;r. Prt~sid.ente-Tem a palavr'<L 
o nobre Deputado. 

O Sr. Bo:~:rbosc.u, T ... hua, (pela onlem
-Sr. Presidente, pelo que li dos docmnentos 
que acomp<tnharam o parecer cl<t maiori a. ela 
Commis<ão de Orçamento. verifico e tenho 
a certez<t de não estar enganado, que o 
Sr. Depuhdu Galeão Carvalhal, vencido no 
seio choquella Commissão, <t:presentou <i.lli e 
sustentou-a ' neste recinto emendas qne va
lem por modi.c<tções de varios ~~rtigo~> dos es
tatutos snbmettidos ao nosso cJnitecimeuto 
com as modLlcações constantes daq uellas 
emendas parciaes. 

V. l•;x. annunci<t a:tor rt que niio se tra.ta 
de ememlas c sim de um substitutivo. 

Na discussão nem o proprw autor dess ;as 
emenda,; fallou om substitutivo. 

_;;;u quizera que V. Ex. me clissosso como é 
o art. I o desse sul;stitutivo. 

'0 S r. Pres idente-Já declarei que 
na pagina lc1 im ,. seguinte projecto snbmet
tido a considel'ação da Cas11 pelo Sr. Galeão 
Carvalhal: «Ficam approvados os estatutos 
do Banco do Bntzil com as seguintes modifi
cações etc». 

O projecto ela Commissão é o seguinte: 
«Ficam approvados os estatutos elo Banco do 
Brazil ela.bora.do pela Asscmbléa Geral de 
accionistas na sessão de 29 de agosto do cor
rente anno.» 

O projecto que apresentou a maioria. da 
Commissão <tpprova os estatutos sem emen
da alguma. Pelo projecto do Sr. Galeão Car~ 
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valha! a approvaçiio é dad<t com modifica
ções q uc omnnera. 

Por conseguinte, é um pl'Ojccto completo, 
substitutivo. o do nobre Deputado Galeão 
Carvalhal. O Sr. Callogaras, apresentou 
uma omend<t: esüL emenda ser<i submettida 
á consicleraçoao dct C<tsa depois da votação 
do projecto. 

Assim, Yon submetter <i votos o pedido do 
Sr. Cnrlos Peixoto, solicitando preferencia 
na votaçã.o pam o projeeto da maioria da 
Commissão, que <:Lpprova os osbtntos sem 
emenda alguma. 

O Sr. Jllorei:ra da. Silva (pela 
o1·dem). Sr. Presidente. nã,:) venho discutir 
a: prcf'orencüt, venho enc<.m1inlnr a votação 
de preferencia, 

O Sn. PnESIDEJSTE - Este rcq uerimento 
não tem discussão. 

0 SR. :IIIOREIRA DA SILVA-EStOU declar<tn
do que não Yenho discutir a. preferencia., e 
sim encaminlmr a votação sob a preferencia. 
( Tt·ocam-se muitos apm·tes). 

Não venho combater o pedido do prefe
rencia, venho dar as razões pelas quaes me 
parece ... 

U!>I SR. DEPUTADO-V. Ex. não pôde dis
cutir o requerimento de pref'er'encia. 

O SR. MoREIRA DA SlLYA ... que se devem 
guiar os Srs. Deputados em votação de pre
í'eroncia. 

0 SR. BRICIO FILHO-Perfeitamente. . 
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Carlos Pei

xoto pede prel'erencüt para o projecto da 
maioria cht Camara. 

Eu venho dizer á Camara, encaminhando 
a .-otação, (jUe, si ella adoptar o pedido de 
preferencia, terá approvado os esta.tutos do 
Banco, isto é, fltr[t desses estatutos uma lei 
nacional que poderá ser modificada ou revo
gada por nm<t assembléa de accionistas. 
(Apartes. Inten·upções. O Sr. Presidente 1'e

clama atteHçao.) 

0 SR. i\IOREUU DA SJL YA-EU preciso ex
p(H' o meu pensamento; si a Cam<tra o não 
consentir. a culpét da demora, na votação, 
será toda della o não minha. 

En venho declarar, encaminhando avo
tação, si a Cama r a approvar o requerimento 
do preferencia, ter<i approvado os estatutos 
do Banco da Republic<t. (Trocam-se nume
~·osos apcwtcs.) 

O SR. PnESIDENTE- Peço aos nobres Do
putaclos CJUC não interrompam o orador. 

O SR. MOREIRA DA SILVA- Si a Camara 
~pprovar o pedido de preferencía, terá, 
~pso facto approvado os estatutos do Banco e 
então teremos a anomalia de uma lei na-

cional poder ser revogada por accíonistas 
de uma companhia (não apoiados.) Nos pro
prios estatutos do Banco da Republica está 
consignada a autorização para quo a assem-. 
blé<L geral possa modificar seus estatutos. 

A Camara refiicta bem sobre essas consi
derações que acabo de formular e decida 
como melhor lhe parecer. 

Tenho dito. 

O Sr. Bricio Filho-Peço a pa
lavra pela ordem. 

O Sr.P.reside:nte-V.Ex. já fallor1 
pela ordem. 

O SR. Bnrcro FrLno-Não senhor. 
0 SR. PRESIDENTE -Então. neste caso• 

concedo a palavra ao nobre Deputado. 

O Sr. Bricio Filho (pela m·dem)-
0 nosso Regimento reza no artigo 21G o se
guinte: 

«Por occasião de votar poderá ser conce
dida a palavra pela ordem para breves es
clarecimentos, simplesmente no sentido de 
encaminhar a votação, não podendo ser no
vamente discutida a materia nem permitti
das longas explicações.» 

O que íamos fazer ? 
Ialll-os votar; logo em virtude do artigo 21G 

do refimento teve a palavra o Sr. Moreira 
da Sitva que não estava fóra da nossa lei in~ 
terna, fazendo as considerações quo julgava 
necessarias. Se elle se excedesse, se elle sa
hisse dos limites traçados pelo nosso regi
mcntp,cumpriria tt V. Ex. chamai-o á ordem. 

São estas simples considerações que tinh,a 
a fazer, em soccorro dos apartes que tive df\ 
dar ao nobre Deputaâp quando orava, pro-', 
clamando que S, Ex. não estava f'óra do re· 
gimento, assim como não esttí. o humilde 
representante por Pernambuco. 

0 SR. PRESIDENTE-A Mesa sabe cumprir 
o sou dever e o tem cumprido. . 

Em seguida, é posto a votos e1approv'ado o 
requerimento do Sr. Carlos Peixoto Filho pe
dindo preferencia na votação para o pro
jeuto p. 219, do 1905. 

São successivamonte postos a votos e ap
provados em 2a discussão, salvo as «;Jmendas 
dos Srs. Calogeras, Galeão Ca.rvalhal c Erico 
Coelho, os seguintes artigos do \ 

PROJECTO 

N. 219-1905 

O Congresso Nacional decreta: 
. «Arf. 1.° Ficam approvados os) estatutos 

do B<,mco do Brazil elaborados.J peJa as-
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sembléa gcra.l dos accionistas do Banco da 
Rcpublida. do Bmzil nas sessões de 29 de ju
lho a 9 de agosto do corrente. 

Art.2. 0 E' o Poder Executivo autorizado <t 
alJrir os creditas nocessarios pa.ra a execução 
desta lei. 
· Art. 3. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

São considerados prejudicados os substitu
tivos que ao projecto n.219, de 1905, offere
cer<llm os Srs. Moreira da Silva o Galeão 
Carvalhal. 

O Sr. I~odolpho Paixão (JJela 
m·dem)-Sr. Presidente, votei em favor do 
projecto porque venceu a proferencia do 
Sr. Deputado Carlos Peixoto. 

A minha intenção era votar pelo projecto, 
mas a favor tambem de algumas emendas 
entre as quaes a do Sr. Galeão Carvalhal, 
que reputo boa. 

Desejo que conste da acta que não com
mettl nenhuma incoherencia, 

E' annunciada a votação das emendas, 
Posta a votos, é approvada a seguinte 

emenda do Sr. Galeão Carvalhal: 
Ao art. lo do projecto accrescente-se: 
Paragrapho unico. O governo applicará os 

dividendos das suas acções ao resgate do 
papel moeda. 

E' posta a votos e approvada a seguinte 
emenda do Sr. Calogeras ; 

Accrescento-se : 
«Art. Si forem alienadas as acções do 

Banco do Brazil pertencentes ao Thesouro 
Federal, o producto da alienação será inte
gralmente destinado <í reconstituição dos 
fundos de resgate e garantia na proporção 
dos emprcstimos feitos ao Banco da Repu
hlica em virtndo dtt lei n. 089, de 20 de se
tembro de l!JOO. » 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
·requer verificação da votação. 

Feita a verificação, reconhece-se que vo
taram a íavor da emenda do Sr. Ca.logeras 
lOS Srs. Deputados contra 10. 

E' posta a Yotos e rejeitada a emenda 
additiva do Sr. Erico Coelho, inserta no im
presso n. 219, de 1905. 

E' approvado o pro.;ecto n . 219, de 1905, 
assim emendado em 2a discussão para passar 
:1 terceira, indo antes Ct Commi&são de l<'i
nanças para redigil-o do accôrdo com o ven
cido. 

O Sr. '"rhoJnaz CaYalcanti 
(pelt.l ordem) - Sr. Presidente, peço a V. 
Ex. quo faça constêtr d<t acta que votei em 
~a discussão contra o projccto. 

Yol. VU 

E' posto a votos c approvado em P uis
cussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 238-1905 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. O Governo mandará abonar 

pela Delegacia Fiscal do Thesouro Federal 
no Estado de Minas Geraes, a titulo de ajuda 
de custo e para as despezas do seu primeiro 
estabelecimento, aos empregados da Admi
nistração dos Correios do mesmo Estado, 
por occasião da sua transferencia de Ouro 
Preto para Bello Horizonte, e que lhes será 
paga pela referida delegacia, sem que elles 
soffram quaesquer descontos em seus venci
mentos por isso, uma quantia a cada um 
correspondente aos seus respectivos venci
mentos em quatro mezes, de accôrdo com a 
tabella em vigor ; revogadas as disposições 
em contrario. 

O Sr. José Boni:t'ac.io (pela or~ 
dem) requer e obtem dispensa de interstí
cio para o projecto n. 238, de 1905, passar á 
2a discussão. 

E' posto a votos e approvado em P dis
cussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 57- 1905 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o Compete ao Conselho Su1Jremo da 

Côrte de Appellação, alem das attribuições 
conferidas no art. 25 da lei n. 1.338, de 9 
de janeiro de 1905: 

I, conceder, originariamente, · ordem de 
habeas-corpus a favor dos que estiverem ille
galmente p :·esos ou ameaçados em sua li
berdade por determinação dod juizes de 
direito c do chefe de policia do Districto 
Federal; 

II, conceder ordem de habeas-co~p·us, em 
recurso voluntario, quando tenha sido dene
gada pelos juizes de direito. 

Art. 2. o A Côrte de Appellação julgará os 
aggravos e cartas testemunha v eis, dentro do 
período de duas sessões, sendo que na. pri
meira serão apresentados os autos em mesa 
para conferencia dos desembargadores, e na 
segunda sorteado o relator que os submet
terá ajulgamento. 

Art. 3." Ficam elevados a 24:000$ os ven
cimentos dos juizes da Côrtc do Appellaçã.o 
e do procurador geral. · 

§ 1. o As custas que actualmente porco
bem estes funccionasios serão pagas em 
sellos. 

36 
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§ 2. o A aposentadoria dos juizes ou de
sembargadores que attingil'em a idade de 
70 annos será concedida com todos os veu

. cimentos . 
Art. 4. o Serão inclui elos no monte}Jio obri

gatorio os juizes vitctlicios do Districto 
Federal. 

Ar t . 5.° Compete ao pretor , <tlém das at
tribuições confel'idas pela lei n. l. 338, de 9 
de janeiro de 190:1, o processo c julgamento 
de inventarias e partilhas entre majore.>, 
não have:1do testamento. 

§ 1. o Fica derogada a lettra C do ar t. 12 da 
lei n. 1.388, de 9 de janeiro de 1905. 

§ 2. 0 Os embargos de nullidade oppostos <'ts 
sentenças dos pretores na vigencia do artigo 
163 dct lei n. !.030, de 14 de novembro de 
1890, serão julg<tdos pela fôrma estabelecida 
na segunda parte do citado art. 16:3. 

§ 3." Os pretores que tiverem um quatri
ennio de exercí cio perceberão mais quarenta 
por cento sobre os actuaes vencimentos. 

Art. 6.0 Os ofliciaús de jus tiça das pretorias 
suburbanas terão 900.S; de vencimentos, sendo 
a terça parte considerada gratificação tJro 
labore. 

A.rt. 7. 0 H.evogam-se as disposições em con
trario. 

O §l.~ . .Joa qui a !. Pires (yela ordem) 
r equer e o1Jtem dispensa de interstício pa1·a 
oprojecto n. 57 A, de 19\.5, passar ;:i, 2" dis
cussão. 

São successivamente postos a, votos e ap
provados em 2~ discussão os seguintes ar ti
gos do 

Pl'Ojecto n. 332-190-! 

O Congresso :·.:acionai decreta : 
Art. r.o Fica revertida em favor de D. :\-la

ria Aug-usta Hemiques de Souza, emquanto 
solteira , a pensão mensal de 83~, que, por de
creto 11. l.!Jti.2, ele 2() de julho de 1871, perce
bia sua finada mãe D. Custodia Carolina Au
gusüt de Souza , viuva do Dr. Braz Floren
tino Henrü1ues de Souza, lente cathedratico 
da Faculdade de Dir·eito do Recife, para o 
que abrirá o Uoverno o nece.c;sario credito. 

Art. i! . o Revogam-se as disposições em con
trario. 

lhe dada para a sua ma.nutenção a quantia 
de 4:20D$000, ouro. 

Art. 2. o O Governo far<í. a necessai·ia. ope
ração de cr edito para <t execução elo disposto 
no art. 1°. 

Art. 3. o Revogam-se as dis]JOsições em 
contrario. 

O §r :Isidro Leite (pela onlem) 
r equer dispensa de interstício parn. o pro
j:~cto u. 247 ,de 1905, entrar em 3" discussão. 

E' annunc.iada a 2a discussão do projecto 
u. 210, de !U05, f'a;:;endo reverter em í'avor 
de D. Raymunda Maria das Dores Rocha, 
viuvtt do tenente-coronel honorarh do exer
cito Herculano Mar·tins (la Roc1ut, a pensão 
mensctl de 84.), de que go8avét em vida 
aqnelle oílicia1 (2• discussão). 

O Sr. Presiden:te-A este p t•ojecto 
a Cmnmi·:sã.o de Finanças apresentou um 
~mbstitutivo, c1ue é o seg ninie: 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica r evertida em favor de 

D. Ravmunda Maria das Dores Rocha, viuv<t 
do teriCnte-coronel honorario elo exercito 
Herculano Martins da Rocha, a pelBão men
sal de 8-!$, de que gosava em vida <tquelle 
otricial, em virtude do deci'et o de 15 de maio 
dG 18T2, approvado por uma r emluçã.o da. 
assembléa geral lC!.:islativa, m~tnd<tda exe
cutar pelo d.ecroto ii. 2 .165, de 29 de março 
de 187:); r evog:>.da.s as J.isposiçõos em con-
trario. · 

V;~te se votar de pr ef'er encia o substit utivo 
da Commissão. · 

Posto a vot os, é apnrovado o substitutivo 
tlét Cornmissão, sob o - ~:; . 21G, de 1905, fimmdb\ 
}Jrej uclic:tdo o projéQto primitivo, n . . 238, \ 
de 1904. · 

•O f;;,;r , .José Boui:?:-~eio ()Jcla 01'

de m ) ret1uer dispensa de inte~'sticio 'J?ara o 
projecto n. 210, de 1!:105, entrétr-nlt ordr,m do 
dia da sessão seguinte. \ 

O 0§r. Presi rle:nte-0 .substitutivo 
ainda tem de ser submettido á redacção, 
pelo que não :mjeito a votos o reqnerim~nto 
do nobre Deputado. -

São successíva.mentc postos a votos e appro- ]<;' approvado em U.iscussã.o unica e·wwiado · 
vados em 2" discussão o:; seguintes artigos do á Com missão de Redacção o seguinte \ 

PROJECTO 

~ . 247 - 1905 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o Fica o Governo autorizado a dar 

.ao bacharel :tvia.noel Tavares Cavalcanti o 
premio de viagem a que tem direito ; sendo-

P R O.JECTO 

N. 274-1905 

O Congresso Nacional rosolve : 
Artigo unico. E' autorizado o Presidente 

da Republica a prorogar, por mais um anno, 
sem vencimentos, a licença em cujo goso se 
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acha o Dr. Samuel da Gama e Costa Mac
Dowell, lente da Faculdade de Direito do 
Recife, para tratar de sua saude onde lhe 
convier, revogadas as disposições em con
trario. 

E' posto a votos e approvado em discuscão 
unica o projecto n. 253, de 1905, autori
zando o Presidente dn. Republica a conced(ilr 
ao bacharel João Evangelista da Frota e 
Vasconcellos, bibliothecario da Faculdade de 
Direito do Recife, um anuo de licença, com 
ordenado, para tratar da sua sande onde lhe 
convier. 

O :Sr. Bricio FHho (pela m·clem)
Sr. Presidente, 3i bem ouvi, o Sr . lo Secre
tario pediu a palavra pela ordem. (Pausa.) 

Provavelmente S. Ex. pretendia pedir 
dispen~a de interstício , afim de que o proje
cto entrasse na ordem do dia da proxima 
sessão. (Pat1sa .) 

Peço a S. Ex. que espere um pouco, que 
ouça primeiramente algumas considerações 
que pretendo adduzir. 

Passando os olhos pelo recinto, immedia
tamente depois que se ultimou a votação do 
projecto que reorganiza o Banco da Repub!i
ea, verifiquei que muitos Srs. Deputados 
foram deixando suas cadeiras. 

Parecia a tê, Sr. Presidente, que os mes
mos só tinham aqui uma missão: approvar 
o projecto que reorganiza o Banco da Repu
blica. 

Fiquei até este momento silencioso, obser
vando a retirada, acompanhando os aconte
cimentos, á espera que se verilicasse ao pri
meiro golpe de vista que realmente não ha
via numero para que se proseguisse nas vo
tações, afim de pedir a palavm para. formu
lar o meu requerimento. 

Creio que estamos dcante desta evidencia: 
nesta hora, tamanhos, tão consideraveis são 
os claros nas hanca.da,s, não sú á direita , 
como á esquerda, lJUe V. Ex ., procedendo á 
verificação da votação, terá a certeza d~ que 
não ha numero na Casa. 

Nestas condições, suppondo que está em 
vigor a disposição regimental que garante a 
qualquer Deputado o direito de requerer ve
rificação de votação, embora com isto possa 
incommodar alguns dos collegas, prevale
cendo-me dessa disposição regimental, venho 
pedir a V. Ex. que mande proceder á verifi
cação da votação. 

O Sr. Presidente-A~ disposições 
regimentaes sempre estiveram, estão e es
t arão de pé emquanto me sentar nesta ca
deira. (Iffuito bem!) 

V. Ex . poderia ter pedido a verificação 
da votação de qualquer dos projectos ante-

riores, desde que presumia não haver nu
mero na Ca.sa. (Apoiados. Muito bem !) 

Procedendo-se â verificação, reconhece-se 
terem votado a favor do projecto n. 253, de 
1905, 55 Srs. Deputados e contra 8; total, ô3. 

O §r. Presidente- Não ha nu
mero. V a e-se proceder á chamad:1. 

Procedendc-se {L chamada veeiiica-se te
rem-se ausentado os Srs . .Torge de Moraes, 
Torres Miranda, Arthur Lemos, Frederico 
Borges, .roão Lopes, Paula e Silva, j_bdon 
Milanez, Teixeira de Sá, Affonso Costa, Pe
reira de Lyra, Esmeraldino Bandeira, Euge
nio de Andrade, Tostn., Augusto de Freitas, 
Rodr-igues Lima, Correia Dutra, Erico Coelho, 
Henrique Borges, Carlos Teixeira Brandão, 
Bernardo Monteiro, Francisco Bernardino, 
Bueno de Paiva, Leonel Filho, Adalberto 
Ferraz, Lamounier Godofredo, Sabino Bar
roso, Carvalho Britt:>, Rodolpho Paixão, Pa
dua Rezende, Francisco Romeiro, Valois de 
Castro, Candido Rodrigues, I-Iermenegildo de 
Moraes, Costa Netto, Lindolpho Serra, iVIar
çal Escobar, Germano Hasslocher e Díogo 
Fortuna. 

O Sr. Presidente- Responderam 
a chamada 90 Srs. Deputados. 

Nno ha numero. 
Fica adiada a votação. 
Passa-se a matcria em discussão. 
E' annunciada a 2a discussão do projecto 

n. 277, de 1905, orçando a despeza do Mi
nistcrio da Fazenda para o exercício de 
1906. 

Veem a Mesa, sito lidas, apoiada,,; e postas 
con,junctamente em discn:ssão as seguintes 

EMENDAS 

Ao p?"ojec'o n. 277, de 1905 

(Orçamento da Faz enda) 

Art. j o, n. 17 (Alütudeg<cs): 
Augmcnte-se a verba tle I :300$, para far

damento dos commandantes de guardas nas 
doze Alfandegas que não foram contempb
das na propo.>ta do Governo. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1905. 
-Paula Ramos. 

Art. 1•, n. 20-Redija-se assim: 
Fiscalização e mais despezas dos impos

tos de consumo e de transporte, como na 
proposta, 2.357:400$000. , 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1905. 
-Paula Ramos. 
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Onde convier : 
Fica relevatlo o Estado do Rio Grande do 

Korte da restituiç:ãoda quantia de 50:000$ 
{!llü recebeu do Thesouro Nacional rara 
soccorros aos indigentes, durante a ult1ma 
-'ecca. 

Sala das sessões, ll de novemlJro de 1905. 
-Alberto J1iamnhiío.-Eloy de Souza.-Pe-
1'CÍI'a Reis. 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Fica autorizado o Presidente da 

Republica a tornar extensiva aos guardas 
das Alfandeg-as da Repnblica a porcentagem 
a que se refere o § 12 do art. 31 da lei 
,n. 834, de 30 de dezembro de 1901. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1905. 
·-Celso áe Sou~a.-Sá Frei1·e.-J. A. o.Veiva. 

N. 16 - Dele~acias Fiscaes : Eleve-:se a 
.5:000~ a verba destinad<t á compra de mo
veis para a do Estado de Sergipe, afim de 
completar-se o mobiliaria indispensavel ao 
seu funccionamento. 

Sala da,3 sessões, ll de novembro de !905. 
-Oliveira Valladão.-Joviniano de Carvalho. 
Rodrigues Do1·ia.-Felisbello F1·eí1·e. 

Xa yerb<~ 17- Accrescente-s::J: 50:000$ 
para o concerto da. doca do Arsenal de Ma
rinh<J. do Estado da Bahia. 

Sala das sessões, ll de novembro de 1905. 
- Ignacio Tosta. 

Ao art. l 0
, n. 33 - Obras : Incluam-se 

200:000$ para o inicio das obras do edificio 
da Alfandega elo !lfaranhão. 

Sala elas sessões, ll de novembro de 1905. 
-Dtmshee de i.lbranches. 

Ontlo convier : 
Continúa em vigor a art. 20, n. 7, lettra 

b da lei n. 1.31G,de 31 de dezembro de 1904. 
Sala d&S sessões, li de novembro de 1905. 

- Diogo Fo1·tuna. - Soa1·es dos Santos. -
Jfarçal Escobar.- James Darcy. - Gennano 
Hassloche1·.- Vespasíano de Albuque1·que. 

Onde convier : 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado 

a abrit· o credito necessario para a acqui
sição de um cruzador ou rebocador de alto 
bordo, para a fiscalização dos transhordo,3 ou 
balde(l.ção · ele mercadorias fora da harra do 
Estado do Rio Gran!le do Sul. c bem v,ssim o 
indispensa Yel credito para, o custeio do 
pes,'Joa1 e material necessario ao mesmo. 

Saiu. das sessões, ll de novembro de 1905. 
- Diogo Fol'tww. -Soares dos Santos. -

>1iarçal Escobar.- James Dm·cy. - Get·mano 
Hasslocheí·.- Yespasiano de Albuquerque. 

Onde convier: 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado 

a despender <tté a quantht de 23:000$, mt 
acq uisição de um guindaste a v a por para o 
serviço de carga e descarga da Alfandega da 
cidade do Rio Grande, e bem assim a <tbrir 
o necessarw credito para o custeio do pes
soal e material indispensaveis ao seu func
cionamento. 

Sala das sessões, ll de novem hro de l 905. 
- Diogo Fortuna. - Som·es elos Santos. -
11iarçal Escobar. - James Dm·cy . - Gennano 
Hassloche1· .-Vespasiano de Albuque1·que. 

Art. 2. o E' o Poder Executivo autorizado 
a despender até a quantia de 35:000$, na 
acquisição de nma pequena lancha a vapor 
p<tra a Mesa. de Rendas Federaes de Santtt 
Victoria do Palmar, Estado do Rio Grande 
do Sul, empregar na fiscalização da lagôa. 
Mirim, abrindo igualmente o necessario cre
dito para o custeio do pe3soal e material 
indispensaveis ao seu fdnccionamento. 

S. R.-Saht das sessões, 11 de outubro de 
1905.-Diogo Fm·tjm.a.-Soares dos Santos.
J.I. de Escobar. -James Dcwcy. - Gennano 
Hassloche1· .-Vespasiano ele AlbHquerque. 

Onde convier : 
AJit. Fica o Poder Executivo aut()rizado 

a de;spender até a quantia de 150:000:), com 
os cqncertos imprescindíveis de que carecem 
os woprios ucionae.> onde funcciona a Al
f<tndegu. da cidade do Rio Grande (Estado do 
Rio Gmnde do Sul) e o Registro Fiscal .do 
Poni;al da Barra do mesmo Estado. 

S. R.-Sala das sessões, ll de novembro 
de lf105.-Diogo F01\tuna,-Soares dos Santo!;. 
-Jlf, de Escobar.-Jam,es Darcy.-- Gennano 
Hassloche1·.- Vespasiano de Albuquerque. 

011de convier : 
Art. E' o Poder Executivo autorizado a 

reorganizar as caixas economícas dmitro dos 
recursos das mesmas, sem o:àus para o Er:;;
tado, 

S. R.-Sala das sessões, ll de novembro 
de 1005.-Diogo Fortuna.-Soares dos Santos. 
-11i. de Escobar.- James Darcy.- Germano 
Hass{ocher.- Vespasiano de Albuquerque. 

Co:ptinúa em vigor o decreto legislativo 
n. l.lll, de 27 de novemlJro de 1903, .auto
riza:tdo o credito de 3:ooo.~ para occorrcr ;J, 
restifuição de que trata o decreto n. 576, 
de 3 rle julho de 1899, devida aos herdeiros 
do finado Agostinho José Cabrrtl. 

S. R. Sala dassessões, 11 de novembro de 
1905.-Ji1·ancisco Veiga. 



SESSÃO EM 11 DE NOVEMBR0 DE 1905 285 

Considerando que a Alfandega de Porto 
Alegre, apesar de sua importanc!a e neces
sidade uos serviços que lhe estão v.ffectos, 
não dispõe ainda de uma lancha a vapor ; 

Considerando que esta f<dta é prejudicial 
aos interesses do fisco federal, pois que não 
é póssivel com o systema de embarcações que 
possue aquclla, alfanuega, velhos escaléres, 
sem a:: condiçõe3 exigidas, attender c regu
l<trizar o set•viço cht mesma rep~trtição; 

Considerando que f1·eq_uentemente se dão 
encalhes de vapores em ltapuan e outros 
pontos Jlli1iB afastado.-; da, cidade, onde per
manecem á:> vezes longo' di<1s, sem que, en
tretanto, possam ser tomadas providencias 
aduaneiras, por falta absoluta de elementos; 

Considerando que muitas embarcações vão 
consecutivamente descc.rregar mercadorias, 
nacionaes e estrangeiras na 11:fargem de Ta
quary, estação inicial da Estrada de Ferro 
de Uruguayana, Pedras Brancas e outros lo
lagares distantes, sem que, entretanto, a 
guarda-mórm da alfandega possa observ<1r a 
regularidade desse serviço, por falta de con
ducção rapida e efficaz: 

Considerando que ha abusos a cohibir,ema
nados da fronteira, nada podendo cntretanio 
fazer o fisco, pelo mesmo motivo do falta de 
conducção; 

Considerando que este melhoramento tem 
sido concedido a todas as alf'andegas dos Es
tados do sul, sendo que ainda em 1900 ou 
1901 o Congresso Nacional Cünceleu o credito 
de 90:000$ pam acquisiçào de uma lancha, 
que faz o serviço da Alí'andega de Flodano
polis, repartição de igual categoria á de 
Porto Alegre ; 

Considerando, pois, que representa sim
plesmente o interesse pelo serviço adua
neiro a distribuição de igual credito para 
esta ultima repartição; resolvemos apresen
tar a seguinte emenda ao projecto n. 277: 

Onde convier: 
Despendm' até 90:000$ para acquisição de 

uma lancha a vapor com fundo de ferro, 
destinaua ao serviço lia Alfanllcga de Porto 
Alegre. 

S.R.-Sala das sessões, ll de novembro 
de l 905. -So(wea dos Santos.- 1li. de Esco
ba1· .-James Drwcy .- Diogo Fo1·tuna .-Yes
pasiano .- Germano Hasslocher. 

Accrescente-se on1le convier: 
Art. As verbas destinadas a sct•viços 

feitos por pessoal que uã.o conste de quadros 
especilicadamente mencionados em ütbellas 
de orçamento só poüerão ser de~poadidas 
cu.dtt mez por duodecimos vencid.os. A mesma 
regra se applicará ás verha3 de s• Idos e 
etapas dos Ministerios da Guerra e da Ma
rinha. A ordem e a execução rle qualquer 
despeza fóra desses limites é illegal. 

Sala dn.s sessões, ll de novembro de 1905. 
- il:Iedeiros e Albttquerque. 

Ao n. 17, do art. 1°: 
Accrescentc-se a quantia de 400$ para os 

quatro sarg,·ntos dos guardas da Alf'andega 
do Recife, quantia destinada a f<trdamento. 

Sala das sessões, ll de novembro de 1905. 
Affonso Costa. 

Ao n. 17, art. lo - Alfandega do Reeife : 
Na rubric;t- Patrões - accresecntem-se 

300$ para fard,.tmento. 
Sab das scs,õss, ll de novembro de 1905. 

-iltfonso Costa.- Celso de Sousa. 

Onde convier: 
Accrescente: 50:000.~ destinados á acqui

sição de uma lancha a vapor para a Alfan~ 
dega de Pernambuco. 

Sctla das Sessões, ll de novembro de 1905. 
-Affonso Costa. -Celso de Souza. -Do
mingos Gonçalves. -Jfedeiros e Albuquerque. 
Teixeira de Sá. 

RU131UCA l7 

Al(andega de Pernambt~co 

Pessoal 

Substitua-se a tabella do pe.ssJal das Capn.tJ.zias pela seguinte: 

7 Ajudantes de fieis........................... a 4$000 em 
6 Conferentes de 2"' classe. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . » 5$000 » 
2 1ianda.dores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » lí$000 >) 

14 Abridores .. . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . » 3$000 » 

300 dias 8:400$000 
)) )) 9:000;~000 
» )) 3:600$000 
» )) 12: (100$000 

lO Vi;!in.s de portas............................. >> 4$000 » 
12 Trnbalhadores de 1"' class,J.................... » 4$500 » 

» » l2:000SOOO 
» )) 16: 200:%000 

1{)0 Dttos de 2"' classe............................ » 3$500 » » )) 105 0008000 
I O Marcadora;, .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . ~ 3$000 » 

l 1° rnachinist:t .................... _..... ... .. . » 7$000 » 
» » 9 ooo.sooo 
)) )) 2 100$000 
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3 2o• machinistas ...•.........•...•... · . · .. · . · , · )) 5$000 
)) 4$000 
» 5$000 
» 4$000 

» )} )) 4 !':00$000 
3 Ajudantes .................................. . )) )) )) 3 600$000 
l Carapina ................................... . » » )) l 500$000 

1 200$000 l Pedl'eiro . . ................................. . )) )) )) 

------
188:700$000 

Material 

Comu1<stivel e lubl·ificante-Reduza-se a verba a 45:000$000. 

Salc1 das sessões, 11 de novembro de 1905.-Julio de llfello.-Teixeira de Sà.-Aff'onso 
Costa.-Celso de Souza-Domingos Gonçalves.-Pereira de Ly1·a.-Joao Viei1·a.-1lfedeir·os e 
AlbHq1'·erque. -Esmeraldino Bandei1·a .-Arthur Orlando. 

Inclua.-.;e onde convier, como :1rtigo ou 
p1r eõgrapho aclditivo: 

Nas delegac ias ft:;caes dos E»tados a que 
se refere êt tabella A do rlecreto n. 5.390, de 
10 Ü.{:' so;:emhro de 1904, terâ o p:tgador, me
dümte nomeaç1io sua e sob a sua rcsponsal)i
dade, um dos tres fieis consignados na me8ma 
t a.bella . 

Sala das sessões, ll de novembro de 1905. 
-Leovigildo Filgv.eiras. 

0Dde convier: 
Fica o Governo autorizado a mandar 

pagar ,;os empregados das Alfandegas a por
centagem relativa ao augmento da renda 
ver ific n,do no exercicin de 1905, comparado 
com o exercício anterior, de conformidade 
com a doutrin;t estabelecida no art. 41 da 
lei n. 428, <le lO de dezembro de 1896, 
abriniio para esse fim o necessario credito, 

Sala das Sessões, ll de novembro de 1890. 
- Cntvello Ca·valcanti . 

A porcent~tgem sobre o producto da venda 
do sello adheilivo nas collectorias das ren
das í'ederaes será de 5°/o, continuando a 
vigorar para as outras rendas a t abella fi
xada pelo uecreto n. l. 193, de 2 de j ui h o de 
190·L 

cia j á liquidada das despezas ieitas por 
aq :lelle Estado por conta da União, por mo • 
tivo da revolta , abrindo necessario credito. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1905. 
-Jose Lobo.-F'en·eira B 1·aga . - Ga!e® C ar 
valhal .-Rebouças ele Cm·valho .- F1·ancisco 
Malta.- Fernando Prestes.-F1Ycncísco Ro
meiro. - Paulino Carlos. 

Onde convier : 
": .. rt. Fica o Poder Executivo autorizado 

a equiparar a diaria do pessoal das capata
zias da Alfandega da cidade do Rio Grande 
(Estado do Rio Grande do Sul) á que percebe 
o referido pessoal na AHandega de Porto 
Alegre 1

• 

Sala das sessões, ll de novembro de 19.05. 
- Vespasiano d~ AliJuque;·que,- Dio goFor
tuna.-Hassolocher. 

Onde convier : . 
Art. Fica o Poder Executivo autorizadii;1 

a elevar de 40 a 50 o numero de guardas do \ 
All'andoga da cidade d~ Rio Grande (Estado 
do Rio Grande do Sul) afim de ser conveni
entemente attendido o serviço de fiscaliza
ção de cargas, descargas, baldeação, transi
tas e gu<1rnições de navios nos portos das ci
dades do Rio Grande c Pelotas no dito Es~ 
tado, abrindo para esse fim o necessario cre~ 

Sala das sessões, ll de novembro de 1905 . dito. _ 
- A . Ca;nliclo Rodrígues .-Fe1Teira Bmga . Salas das sessões, ll de novembro de 1905. 
- Jos,f Loúo. - Vespusiano de Albt;que?·que.-Diogo For-

Augmcnic-se de 3:500$ a verba-Alf<tnde
gas- do n. 17, art. 1 o, sendo esse augmento 
destinarlo a gratificações de 100$, para far
dameJltos aos sargentos dos guardas. 

Art. 2°: 

N.5-A e!cvar de 0,57a 0,73 °/o a porcen
tagem para pag<tmento das quotas que per
cebem os empregados da Altandega de San
tos. 

N .6- A mandar pagar ao Estado de São 
Paulo a quantia de 6.075:548$726, importan-

tuna.-J[assloche1·.-Soa1·es dos Santos. 

Ao art. 1°, n. 22: 
Augmente-flc de 5:700$, destinadas a aju\ 

das de custo aos empregados da Alfandega 
da cidade do Rio Grande (!Estado do ~io 
Grande do Sul), quando designados para 
acompap.harem as cargas que seguirem em 
t 1·ansito para os portos interiores do referido 
Estado. 

Sala qas sessões, ll de novembro de 1905. 
- Vespqsíano de Albuq_uerqtte.-Diogo For;. 
tuna.-Hasslocher 
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Continuarão em vigor as disposições do 
art. 26, ns . 15e 16, dalein. 1.145, de3l de 
dezembro de 1903, c art. 24 da lei de 31 dll 
dezembro de 1904. 

Sal" das sessões, 11 de novemhro de 1905 . 
- Pe1·e·ira Lima. 

Nasleisde orçament:) pat-a 190:1 e 1905 i"oi 
o Gov01'no autorizado a conceder aos fieis da 
Caixa, de Amortização a gratHlm~ção annual 
de 500$ ,que seria deduzida da sub-consign<t
ção de8:;in;:da ao pagamento com <L assigml
tura de notas, si a mesma. sub-eonsignação 
comportasse ttLmbem estlt despeza. (Art. :~l:i. 
n.l9, da lei n. l.l4:S, de Hl03, e ar!;. 24 da lei 
1.316, de 1!:!04.) 

Acontece, pot•ém, que <t sub-consigna,ç,ão a 
que sr1 l'eferem aquellas disposiç.Lí<JS tem ::;ido 
exgottad.a c::nn a despeza especL:.l u, q 'lO :! des
t in:\cl.a, nãJ comporümdo, pül'tanto, a dedu
cção d<t qu[tntia necess[tl'Í[t para que pi tdesse 
o Govel'llo usu da autoriz[tção que lhe ioi 
concedida. 

Assim sendo, os fieis da Caixa de Amortiza
ção, sobrecarregados constantemente com o 
serviço extraordinario e excessivo do meti
culos.; exame das notas falsas ou falsificadas 
e da suhstitnição,não só d[ts dilacer:td.tts,como 
das tlue estão a substituir, além do que ordi
narim11ente lhes incumbe, e não sendo de 
equidade que estejam esses fwlCcionctrios 
privados de uma gratificação que já tem sido 
concedida, a empeegados da mesma categoria 
em repc1rtições do Ministerio da Fa,zenda, 
será de inteim conveniencia a adopção da 
seguinte emenda. 

Ao ::'I . lO - Caixa de Amortização - Ao
cresceu te-se : 
Gratificação annual de 500&; a. 

cada um d.os oito fieis ..... :. .. 4:000$000 
Sala das sessões, ll de no,-emlJro de 1905. 

- Sd Fi·eire.- Heredia de Sd. - Attgusto de 
Vasconcellos. - Joaqt1im Pires.- .timerico de 
Albuque1·qtte. - Corrêa Dutra . - Crt~vello 
Cavatcanti. 

Ficam elevados a 75$ mensaes os venci
mentos do:> remadores da Alfandega da Pa
rahyba. 

Sah das sessões, 11 de novembr0 ue 1905. 
- J;:;idro Leite.- Paula e Silva. - Abdon 
1lfitone::; .-Semeao Leal . 

Onde convier : 
Fica o Governo auctorizado, n<t vigencia 

da presente lei, a adquirir uma lancha a 
vapor para o serviço da Alfandega da Para
hybot. 
. Sala das sessões, ll de novembro de 1905. 
- hid1·o Le~te. - Pa~tla e Silva. - Abdon 
lliilane:; . - i')emecio L eal, 

Accrescente-se onde convier: 
E' o Governo autorizado a de>pender, du

rante o exercício de 19013, na conclusão das 
obras da ponte de descarga e do novo ar
mazem da alt'ande(j"a do Ceará. o saldo do 
credito de 1 W:OOO$ distribuído á Delegaci[t 
Fi$C[tl no mesmo E~:>tctdo por conta dlt verba 
-Alrandegas do actual exercício para as 
obras referidas. 

Sal[!, das sessões, 11 de novembro de 1905.
Joõ.o Lopes . - Frede1·ico B01·ges. - G_onçalo 
Souto. - 'l'homa;; CavcLlcante.-Bezernl Jion
tenelle. -Sr31"!JiO Saboia . --T. Accioli. 

A' rubrica lSa: 

Accresconte-se na verba- Material- a 
quantia de 20 :000.~ para construcção de. cdi~ 
ücio e armazens uecessarws <LO funccwna~ 
mento da ::.iesa de Rendas da Foz do !guassü. 

Sala Ü[LS sessões ll d.e novembro de 1905. 
-Alencar Gttimm·àes .- Carlos Cavalcanti.
Car·valho Chaves.- Candido de AbreH . 

A' rubrica 18a ou onde melhor convier: 
Accrescente-se na verba- MateriuJ- a 

quantia de 40:000$ p[tr[t acquisição~e custeio 
de uma }[tncha a vctporpara o Sl)l'Vtço de fis
calização aduaneira a cargJ ela Mesa de 
Rendas d<t Fóz do Iguass ú. 

Sala das sessões. 11 de novem hro de 1905. 
-Alencm· Guimm·àes.- Carlos Cavalcanti.
Carvalho Chaves.- CaHdido de Abrett. 

Ondu convier: 
Fica o Porler Executivo [I,Utorizado a trans

ferir para o domínio da I\iunicipalirlade de 
Ribeirão Preto, Estado de S. Paulo, o ter
reno adjudicttdo {t Fazenda Nacional, na 
execução promovida con~ra o ex-agente do 
Correio Arthur Neves, extstentes nos subur- · 
bios da mesma cidade, com a condição de 
ser construido um edificio [tpropriado para 
um lyceu de artes e officios . 

Sala das sessões, ll de novembro de 1905. 
Rebouças de Carvalho. 

Aos funccion::trios da Delegacia Fiscal em 
:Minas attent[ts as dil:liculdades actuaes da 
vida ~a nova capital daquelle Estado, será 
elevada a gratificação de 20 % sobre a gm
tificação do respectivo delegado e sobre os 
vencimentofl dos demais empregado >. 

Sala das sessões, de novembi'O de Hl05. 
-Francisco Veiga. 

o Sr. Neiva, depois de se referir em 
termos elogiosos aos trabalhos da Commi::>são· 
de Finanças, inquire si será accoitavel uma. 
su[t iclCa no orça1üento. 
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Faz varias considerações acerca do de
crescimo dos negocios commorciaes d'} seu 
Estctdo e diz lJue, quando e'tes eram flo
rescentes, houve necessidade de augmentar
se o numero de despachantes da Alfamlega. 
E considera que, anão se diminuir um pouco 
o numero de8ses funccio::mrios,a. muitos será, 
ora, dif!icil fazer o sufficiente p:tra viver. 

Deseja mbe~· si, neste sentido, pôde a-pre
senta-r uma emenda. 

Nota que se fizeram grandes ecoaomias 
ne ;se orç:tmeato, citando varias verbas. 

Na destinada ü Imprensa Nacional, diz, ha 
um augmcnto de 152:0008, que sn explica 
porque cresceram as publicações e os rc
latorios são volumosos e até illmtrados. Faz 
referencia aos trabalhos afanosos do pessoal 
daqnelle estabelecimento e allude a justas 
gratificações que recebiam e foram suppri
midas. 

Diz o orador r1ue desejava ter m11a expli
cação acerca da g1·atificação dada para pa
gamento de cada um dos sargentos e guat'das 
para acquisição de fardamento, quando aos 
marinheiros não é concedida igual vanta
gem; folga com aquella gratilicação, que 
vropugnou, e ainda acha pequena; mas las
timêl. que não tenham gratificação os ma
rinheiros das Alf'andegas. 

Assignala a ca,rencia de discussão do' orça
mentos. dizendo não ser isto uma falta de 
homenágem ao illustre Deputado mineiro, 
actualrela tor das finanças. 

Diz que ia se referir a muitas necessida,d ;s 
da sua Alf'andega e lembm que no anno pas
sado já se votou a verba de 50:000$ para 
melhoramento do caes que serve simulta
neamente o Arsenal de Marinha e a Altan
dega,medida esta. que é renovada agora peh 
emenda que apresentou o Sr. Tosta e que não 
a.ssigno:1 por ~er conhecida sua opinião favo
ravel acerca do ;::,ssumpto. 

Antigamente havia navios que eram tirlos 
como postos fiscaes, hoje ha uma lancha ar
rebentada e quasí inutil.A guarda-moria tem 
estado por vezes escorada; accentúa a nece ;
sidade de se attender a todos os reparos, 
que alli se fazem mistêr. 

Mas receia apresentar emendas deante da 
perspectiva desse ião fallado deficit; todavia, 
como acabou de ouvir a leitura de emendas 
attínentes a melhoramentos para outros Ei
tado,, comfia no espírito de rectidão e equi
dade do iU ustre relator e da digna em missão 
para. espBrar que tornem applicavcis á Al
fandega de seu E~tado as medidas que acceí
tarern para as alfandegas de igual cate
goria. 

Rcfcre->'e a varias medidas do orçamento, 
que não sã,o oriundas do relator, mas soli
citadas pelo Governo, como a que trata do 
auxilio aos bancos. 

Assignalando o intuito de salva"'nardar 
interes~es de uma, cla,sse respeitada,~anda ít 
"llfes"' uma emenda. 

Termina pedindo ao relator qtw attenda 
á sua r,tzoabilidade e que a corrij<t no quo 
entender, substituindo-a.Não faz questão do 
se~1 :1ome ; aspim unicttm~nte a que vença 
a Ide<t por que se bate. Awda hontem viu 
com satisfação victoriosa a emenda, que lar
gameclte fundamentou, dando uma pemão <L 
digna filh<t do Semtdor Fernandes da Cunha; 
e no em tanto o nome que appareceu foi o dó 
outro collega, o que não obstou a quo hoje 
tmtasse de obter 11.s assignatul'as dos illns
tres membros rla Commissão rle Redacçã:>, 
para que, quél.llto antes, tenh<t andamento c 
seja votado em ultima discussão esse justo 
projecto. 

Praz-lh3 mais uma vez ficar ao lado do 
mf'orçado representante de Pernambuco, o 
Sr. Cel )0 de Souza, na defesa dos interes,;es 
dos funccionarios pvblicos, e, pois, satisfeito 
assignou a emenda fltvoravel a,os gu~trdas 
das alfandegas ; deixando de assignar as 
concernentes aos das capatazias, que é apre
sentada pela bancada perna.mbucana, con
scio de que, si for ella acceita, como de
seja, a digna Commissão de Finanças tor
nal'á extensiva a medida, que é muito justa, 
á alfandega de seu .Estado, da mesma ca
tegori'a. 

Viu bem a Camara c1ue o orador não teve 
inteüção de pralong'tr o debate ; si preten
desse, o faria largamente, pois ha.sta v a pro
ceder á analyse do vasto relatorio do re
spectivo mini8tl'l\ podeado a proposito bor
dar os assum ptos que a ell c se pren.lem. ' 

\ 
O S~L FRANCisco YEIGA-E o faria com\ 

hrilho e competencia q,ue todos reconhecem ' 
em V. Ex. 

0 SR. CRUVELLO 0AVAT,CA:\'Tl- Apoiado. 
Vem Ct Mesa, é lida, apoiada e posta con

junct<tmente em discussão com o projecto tt 
seguinte \ 

E~IE:'>IDA 

Ao projecto n. 277, de 1005 

Entre as autorizações do art. 2°- accre
scente,·se : - A diminuir o numero do; des
pachantes gemes da Alfandegrt da Bahia,\ á, 
proporção que se !'orem dando vagas por 
t'alleci:fiiCnto, demissão ou exoneração a ·. pe-
didu, ' 

Sala, das sessões, 11 de nommbro de 1905. 
- J. A. Neír;a. 

Ning·uem mais pedindo a. p:tlavra, é encer-· 
rada a discussão do art. 1 o. 

E' p<;lsto em discussão o art. 2•. 
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o Sr. Francisco Veiga- Sr. a S. Ex. que em 3" discussão tom::wei ma.is 
Presidente a Camara tem firmado o prece-! minuciosam:·nte em consideração todas as 
dente , que' esUL constituindo uma pr::txe,_ a observações com c1ue illustrou o cle:!ate. 
qual me parece louvavel, de, na. prun~n'!l o SR. NEIVA _ A"radocido. 
discussão dos orçamentos neste recmto, llmr· "' . . 
tar-se á apresentação de emendas. De facto, O SR. FRA~crsco VEIGA_- Lnmto-me a 
quando vem o parecer da Commissão sobre ost~s observaçoes para nao demol'ar· por 
as emendas, torna-se mais opportuna e pro- mars tempo o e!lcerram:nto. 
veitosa a discussão. Então, os signatarios das Tonh:> conclmdo. (Jlítttto bem) . 
emendas teem o que combater, si a Com- E' cncerr~Lda a discussão do art. 2°. 
missão as rejeita. São successiv<tmente sem debate encerra-

O SR. Bl:ncro FILHO-Mas os Deputados dos, em 2' di.seussão, os arts.3°, 4°, 5° e 6° 
podem ter necessidade de faJlar nesta dis- do projeci;o i!. 277, de 1 D05, fixando a despeza 
cussão, não só para discutir o orçam ento em do Minist r,rio da Fa~end~L, para o exerci cio 
geral, como para justificar emendas que de lDWi. ·;~icawlo adiada a votação, até que 
apresentem. a r·espoctiv<L Commissão dé JXLrece,· sobre as 

emenda.s oiTerecídas. 
0 SR. FRANCISCO VEIGA- Vou chegar hi. d l' 

l ll t E' ann:.mcin, a a ( 1scussão do projecto 
A observação com quo me 10lll'<10 i us re n. 2Jl, d.'l 1\JU5, autOl'izando o Presidente da. 

Deputado por PermLmbuco é incontcstave!- Republica a abrir ::w Ministerio da. Industria, 
mente verdadeira, mas na hypothese nã.o Viação e Ohms Publicas o credito ele 40: 000!";, 
colhe, porqn::J no caso do presente Orça- supplomr,atar <l sub-ccnsignaçãc- Transpor
monto, como já tive occasião de informar te de immigrantes estrangeiros ou nacionaes 
particularmente a S. Ex.' a Commissão não por mar e por terra-da verba 6a do art. 13 
fez a menor innovação á proposta do Go- da lei n. 1.316, de :31 de dezembro de 1904. 
verno. Todas as medidas consignadas em 
seu projecto são as que constam daquella 
proposta e, o que 6 mais, de disposição 
.legal. 

O SR. NEIVA -Aecentuei isto no meu dis
·curso, ha pouco. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Como o no
bre Deputado pela Bahia accentuou ha 
pouco, sendo apenas repetidas na lei de Or
çamento, pela circumstancia de ser uma 
lei annua e cahirem, portanto ; as disposi
ções em caducidade, si não fbrem renovadas. 
Algumas dessas di.~posições já estão consoli
d<tdas em loi ordinaria, outras não, e conti
nuam a ser de utilidade. 

Cons~guintemente, vêm na proposta do 
G0verno e a Commissão acceita. 

As objecçõcs com que me hmrou o illus
tre Deputa do pela Bahia terão a devida 
resposta quando, em :3• discussão, tiver de 
t omar em consideração a opinião da Com
missão sobre as numerosas emendas apresen
tadas. 

O que posso garantir a S. Ex. e a todo l os 
illustres collega-; que apr esentaram emen
das, é que hei de examinar com a devida 
consideração as medidas lembrada'; por 
SS. EBx. e terei summo prazer sempre que 
puder concordar com os quo significam me
lhoramentos para seus Estados, porque com
prehendu que elles estão reclamando pelas 
necessidades das zonas que representam. 

As minhas observações, p:>rtanto, neste 
momento, significam principalmente uma 
prova de attenção para com o illustre Depu
tado que acal:Ja de sentar-se, promettendo 

Vo!, VII 

Ninguem pedindo a palavi'a, é encenada 
a discussão e adiada <t votação. 

E' annunciada a 3• discussão do projecto 
n. 243, ele 1905, autorizando o Presidente da 
Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda 
o credito ele 59:100$415, ouro, supplementar 
ao n. 31 do art. l9da lei n. 1.316, de 31 de 
dezembro de l9Q4. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. · 

E' annunciad't a 3• discussão do pro.iecto 
n. 231 , de 11!05, autori~ando o Presidente da 
Republica a abrir ao Ministerio da. F<t~enda 
o credito extraordinario de 5.2:664~0í3 , ouro, 
e 712:5í2$l00, papel, para attender ao paga
mento das dividas de exer cícios findos. 

\'C) §r. Neiva-Peço a palavra. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Del\Utado. 

O §r. Neiva diz que dosejava man
dar uma emenda a este projecto, mas não o 
fh :, porque fica em uma a.Her1ntiva difficil, 
pois,si,apresentar a emenda, vê-se U<t contin
gencüL de contrariar interes>es legitimas de 
amigos, ele seu Estado, que Jbrarn, a.final 
post tantos tantosq-ue Zabo1·es, attendidos em 
pagamentos a que de longa. data teem di
reito. 

Nestas condições, quer que fique aceen
tuado que deixa, (le apresentar a emenda 
relativa ao interes.se justificado de pe~soas 
a quem estima, porque entende que com 

37 
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1sto vae demorar a passagem do projecto, 
pelo qual muito se tem inter~ssado. 

Agu:.trdará outra oppor-tumd~tle em _que 
não haja tal prej uizo, para realizar entao o 
seu intento. 

Não fica.rá, pois, retardad<t a p:tss:~.gem do 
projccto, dandtJ as>im es•a. explicação á Ca
mara. 

Nillg-urm m<tis pedindo a pahvra, é encer
rada <~ discus;;ã.o e adiada u. votação. 

E' annunciada, a discussão unica do pare
cer JJ. :-39, de 1905, concedendo licença ao 
Deput:.tdo por ?vlimts Geraes Dr .. João No
gueim Penido Filho pwa deixar de compa
recer ás sessões por tempo indeterminado. 

Ninguem pedindo a palavr:.t, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

E' anmmciada a discussão nnica do pare
cer n. 40, de 1905, pror ogando por tempo 
indeterminado a licença em cujo goso se 
acha o Deputado pelo Est<tdo do Pernambuco 
Dr. José Marcellino d11 Rosa e Silva para 
deixar de comparecer <is sessões. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação . 

E' anm~nciada a discussão unica do pare
cer n. 217 A, de 1905 , sobre emendas offereci
das na 2• discussão do projecto n. 217, deste 
anno, que fixa o subsidio e ajuda de custo 
dos Srs. Senadores e Deputados na proxirna 
legislatura. 

Ninguem pedindo a palavra, é. encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' anntmciada a discussã.o unica do pa
recer n. 218 A, de 1905, sobre a emenda of
ferecida na 2" di.:cussio do projecto n. 218, 
deste anuo, que fixa o subsidio do Presidente 
e vice-Presidente d<~ Republica no .periodo de 
15 de novembro de 1906 a 15 de novembro 
de HHO; 

Ninguem pedindo a p 1lan•a,é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a di~cussã.o unica da emenda 
do ~errado ao projecto n . 64A,desteanno,que 
concede ao Dr. Luiz de Araujo Bulcão, inspe
ctor sanitario da JJirectoria Ueral de Saude 
Publicn. . nove mezes de licença, com orde
nado, pam tra.tar de sua. saude. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a yotação. 

E' annunciada a l"· discussão do projecto 
n. 32 A, de 1905, fixando os vencimentos dos 
membros da .Justiça Federal. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada a 
discussão e adiada a votaç.ií:J . 

E' anmmciada a l" discussão do. projecío 
n, 74 A, de W05, equip l;rando o Tribunal de 

Contas <L Côrte de Appellação do Districto · 
Federal quanto aos Yencimcntos, ás férias e 
<L aposentadoria dos respectiYos membros ; 

Ninguem pedindo a. palavra, é onee:mda 
a di:>cussã.o e adiada a votação. 

E' annunciada a 1" discussão do projecto 
n. 245, de 1905, equiparando os directores 
do Thcsouro Federal aos do Tribunal de 
Contas para cs effeitos do aposentadoria e 
vencimentos. 

Ninguem pedindo a palaYra, é encerrada 
a discussão o adiada a votação. 

K annunciada a P discussão do projecto 
n.1275, do 1905, fixando os vencimentos dos 
te egraphistas da Repartição Geral dos Te- · 
legraphos. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a Yotação. 

São snccessivamente c sem debato etlccr- · 
rados em 2" discussfu os arts. 1° e 2• do pru- 
jecto n. lGL) A, de 1905, mandando pagar 
pelos cof1·es da Cnião a gratificação devida . 
aos peofissionaes incumbidos d<~ fisca lização 
do seniç;> do a~sistencia a allenados nos e~
tahelecimentos puhlicos dos Estados, ficando 
adiada a votação. . 

E' sem debat :J encerrado em 2~ discussão 
o a rtigo unico do projecto n. 80 A, de 1905, 
equipa;rando os conferentes de l "' e 2" cla~ses 
das capatazias da Alfandega do Rio de Ja-
neiro aos de 1" e 2• classes da Estrada de 
Ferro Çentral Jo Brazil, ficando adiadn. a,. 
votação. 

E' som debate encerrado, em 2a discussão •. 
o artigo unico do projecto n. 272, de 1905,, 
do Senado, concedendo <Lo 2° s~trgento-ajn-,· 
dante fÇl'aduu.do Pompilio Dantas Baeellar a \ 
pensão de 30$ mens<~es, ficando adiada a ' 
votação. 

E' annunciada a discussão unica do parecer· 
n. 41, de 1905, indeferindo o requerimento . 
em que Manoel Marques Leitão pede autOri
zação para fundar uma Companhia, Na
cional Agrícola, com o fim de ;valorizar o~ 
produetos nacionaes, mediante <Ls condições 
quo estabelece. · 

Ninguem pedindo a pahtvra, é encerrada. .. 
a discqssão e adiada ::~ votação. 

O $r. Presideute-ExgottadaH as. ·. 
materjas da ordem do dia em di.>eus;ão e n~o 
ha.venllo nada mais a. tratar, designo pu.ra 
segun4a-feira, 13 do corrente, a seguint~ 
ordem do dia: 

Continuação da votação do projecto n. 253, 
de 1005, autorizando o Presidente da Repu
blica a conceder ao bacharel .João Kvangoli,;ta. 
da Frota e Vasconcellos, biblíothecario da Fa
culrlad.o de Direito do Recife, um anno de li- · 
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ccnça,com ordenado,para tratar d:t sua saude 
onde lhe convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 192 A, de 1905 (do 
Senado), concedenuo a pansão annual de 
1:800$ a. D. Theodora A! vares de A ve~edo Ma
cotlo Soares, v luva do Dr. Antonio Joaquim 
de Macedo Soares, ex-jui~ do Supremo Tribu
nal Federal (2" discussão) ; 

Votação do projecto n. 103, de 1905, auto
rizando o Governo a declarar s ·Jm efi'eito o 
decreto q ne aposentou o 1 • secretario de lc
g :tção bctcharel Arrhur de Carvalho Moreir<t, 
reintegrando-o com todas as vantagens do 
~::t.rgo (:la discussão); 

Votação do projecto n. 201, de 1905, auto
rizando o Presidente da. Republica a abrir 
ao Ministerio da Industria, Viação e 0Jras 
Publicas o credito de 40:000$, supp1ementar 
á sub-consi~nação -Transporte de immi
grantes estrangeiros ou nacionaes por mar e 
por terra- da ve1•ba 6" do art. 13 da lei 
n . 1.3lfi , de 31 de dezembro de 1904 (3" di;;
cus ;ão); 

Vobção do projecto n. 243, de 190:'5, auto
rizando o Presidente da llcpublica a aiMir 
ao Ministerio da Fazenda o credito de 
59:100$415, ouro, sup)lementar ao n. 31 do 
art. LI da lei n. 1.316, de 31 de dezembao 
de 1904 (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 251, de 1905, auto
rizando o Presidente da Re;mblica a abrir 
ao Ministerio da Fazenda o credito extraor
dinario de 52:664$073, ouro, e 712:572$100, 
papel. para Mtender ao pagamento das di vi
das de exercícios findos (3a discussão) ; 

Votação do parecer n. 39, de 1905, conce
dendo licença ao Deputado por Minas Geraes 
Dr .. João N .. gueira Pemdo Filho para deixar 
de comparecer ás sessões por tempo indeter
minado (di,;cus;ão unica) ; 

Votação do parecer n. 40, de 1905, proro
gando por :.empo interminado a licença em 
cujo se achao Deputado pelo J<;sta:lo de Per
nambuco D;·. José Marcellmoda Rosa e Silva 
para deixar de comparecer ás sessões (dis
cassão Lmica) ; 

Votação do projecto n. 217, deste anuo, 
que fixa o subsidio e ajuda de custo dos 
Senadores o Deputados na · proxima legis
latura (2" dbcussão) ; 

Votação do projecto n. 218, deste anuo, 
que fixa o subsülio do Presidente e Vice
Presidente da Republica no período de 15 
de novembro de 1906 a 15 de novembro de 
HHO (2~ discussão) ; 

Votação da emenda do Senado ao projecto 
n. 64 A, deste anuo, que concede ao Dr. 
Luiz de Ar;1ujo Bulcão, inspcctor sanitario 

da Directoria Geral de Saude Publica, noYe 
mezes de licença, com ordenado, para tra
tar de sua saude (discmsãJ unica) ; 

Votação do projecto n. 32 A, de 190:J, 
fixando os veacimentos dos membros da 
justiça federal (I a discussão) ; 

Votaçfto do projecto n. 74 A, de 1905, 
equip[1rando o Tribunal de Contas á Côrte de 
Appellacão do Districto Federal quanto aos 
vencimentos, ás férias e á apJsentadoria dos 
respectivos membros (la discussão); 

Votação do pro,jecte> n. 245, de 1905, equi
parando os directo:·e~ do Thesouro Federal 
aos do Tribunal de Contas para os etreitos de 
aposentadoria e vencimentos (l" discussão) ; 

Votação do projecto n. 275, de 1905, fi
xando os vencimentos dos telegraphistas da 
Repartição Geral dos Telegraphos (1" dis
cus;;ão) ; 

Votação do projecto n.. 166 A, de 1905, 
mandando pagar pelo:' cofres da União a 
gratificação devida aos profissionaes incum
bidos da :fiscalização do serviço de assistencia 
a alienados nos estabelecimentos publicos dos 
~sta.dos (2" discussão) ; 

Votação do projecto n. 30 A, de 1905, 
equiparando os conferen~es de 1" e 2a classe'> 
da' capatazias da Alfandega do Rio de Ja
neiro aos de 1 a e 2a classes da Estrada de 
Ferro Central do Brazil (2" discussão); 

Votação do projecto n. 273, da 1905, do 
Se .tado, concelendo ao 2• sargento-ajudante 
graduado Pompilio Dantas Bacella.r a pensão 
de 30$ mensaes (2• discLissão); 

Votação do parecer n. 41, de 1905, inde
ferindo o requerimento em que MlnJel 
Marqwes Leitão pede autorizaçào para fun
dar uma companllia nacional agrícola com 
o :fim de valorizar os prJductos nacionaes- 
mediante as condições que estabelece (dis, 
Cllssão uuica); 

Discus;ão unica do parecer n. 214 .,.A, de 
1905, sobre emendas oiferecidas na 2"' dis
cussão do projecto n. 214, deste anno, que 
fixa a despeza do Miuisterio da Ju,:tiça e 
Negocios Interiores para o exercício de 1906; 

3a discussão do projecto n. 247, do 1905, 
autorizando o Governo a dar ao bachal'el 
Manoel Tavares Cavalcanti o premio d6 
viagem a que tem direito ; 

2"' discussão do projc,cto n. 55 A, de 1905, 
concedendo a DD. Bulalia do Saldanha da 
t:lama c Maria Joaquina de Saldanha da 
Gama, vi uva e filha solceira do Dr. Jostci de 
Saldanha da Gama, cmquanto vivas forem, 
a pensão mensal de 150$ a cada uma ; 

2• discussão do projecto n. 238 A, de !905, 
mandando abonar aos empregados da Admi~ 
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nistração dos Correios de .Minas Geraes, a I Republica. Tratando-se de um projecto que 
titulo de ajuda de custo, uma quantia cor- manda recolher a ello os s ~hldos do Tl!esouro, 
y•espondente aos respectivos vencimentos p etrece-me <tbsolutmnente mcomprehensivel 
em qu::ttro mezes, afim de mudarem-se de· quo a Cam<tr<~ se recuse a indagar, :primeiro, 
Ouro Preto para Belio Horizonte ; t]ual a situaçiío desse estabelecimento de 

2" discussão do projecto n. 57 A, de 1905, credito. 
dando noyas attribuições ao Conselho Su- Sa.la, dcts sessões, ll ue novembro de I 905._ 
premo da Côrte de Appellação, e outras -Jiedeiros e Albuquerque. 
providencias . 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 mi
nutos da tarde. 

DECLARAÇÕES 

:Jeclaro que votei contra, ü;da e qualquer 
interveJção do Governo n~t reorganiz<Lção do 
Banco da Republica,. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1905. 
- Germano Hassloche1·. 

)íeu voto a favor do requerimento orde-
~1u,mlo am inquerito no Banco da Republica Declaramos que votá mos contra to elos os 
J)àtilsignifica senãoaafrirmaçãodo<lireito que pro,;ectos concedendo pensõe;; e coust:mtes 
incontestavelmente cabe :t Camara de fazer . da ordem do dia, de hoje. 
tcdos os inquerit:Js que julgar conveniente Sala das sessões, ll de novembro de l\)05. 
em um banco, na, situaç ~'o em que estú o d::t -B1·icio Filho.-Ba?·bosa Lima. 

145a SESSÃO EM 13 DE NOVEMBRO DE 1905 

Presiclencia dos Srs. PattZa Guimarães (P1·esiclente), Jitlio de Mello (1° Vice-P1·esidente) 
e Patt?a Guimarães (P?·esid~tlte) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que · 
:respondem os Srs. Paula Guimarães, Julio 
de ~rello, Pereira Lima, Alencar (1-uimarães, 
Thomaz Accioly, vVanderley de Mendonça, 
Joaquim Pires, Eugenio Tourinho, .Jorge 'Je 
Moraes,Luiz Domingues, Dunschee e Abrau
ches, Thomaz Cavalcanti,Sergio Saboy<t, Gon
çalo Souto, Eloy de Souza, AlLerto Mara
nhão, Izidro Leite, Teixeira de Sá, Affonso 
Costa, Celso dl3 Souza, Bricio Filho, Cornelio 
da Fonseca, Domingos Gonçalves, Euzebio de 
Andrade, Arroxellas Galvão;Rodrigues Doria, 
.Joviniano de Carvalho, Felisbello Freire, 
N:~iva, Garcic:, Pires, Satyro Dias, Tolentino 
dos Santos, Paranhos Montenegro, Rodrigues 
Saldanha, Bernardo Horta, Heredia de Sá, 
Americo de Albuquerque, .João Baptista, 
Galvão Baptda, Julio Santos, Henrique 
Borges, ~Iauri cio de Abreu, Francisco Bote
lho, .José Bonifacio, Galeão Carvalhal, .Mo
l'eira da Silva, Fernando Prestes, Francisco 
:Malta, Hermenegildo de Moraes, Candido rle 
Abreu, Carlos Cavalcanti, Carvalho Chav-e;;, 
Paula Ramos, Eliseu Guilherme, Luiz Gual
berto, Germano Hasslocher, Vesp<tsiano de 
Albuquerque, Diogo Fortuna e Homem de 
Carvalho . 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

O Sr. H·eredia de Sã-Sr. Presi
dente, não venho discuti'r a act2". .Julgo-a 
muito bem f.:ita, e não poderi<t articular 
uma só palavra contra <t sua· redacção . 

!\1eu fim, viudo á tribuna, é tão somente 
p :odir á Mesa S9 digne dar suas ordens, afim 
de que umn emenda que apresentei sa,bbado 
ao Orçamento da Fazenda, e que r,scapmi1 
não sei como, seja publicada. · 

Não ha nisso a menor responsabilidade da 
.}1esa ; sei perfeitamente quão >.>ülicito é o Sr. 
1° Secretitrio, que não deixa absolutamente 
escétpar co usa algum'", c ; rovidencia sem
pre de fórrnct que a Camara nunca tem en
sejo de fazer a menor r:.~clamação . Estou 
certo que si a emenda ti v esse pa.ssado pelas \ 
mãos de S. Ex. seria publicada. 

\Tio sei e;:pllcar o que se deu. A omissão :' 
é, natur<ümoute, devida á grande confusão 
que houve na hor;:, dn, votação ; mas, como 
ainda é t empo, e disto não pôde provir 
nenhum cataclismo que ~e possa assemelhar 
ao crue se dea na ltalia, venho pedir em 
tempo que o honrado Sr. I• Secretario pro-

\ 
\ 
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videncie no sentido de ser a minha emenda 
incorporada ao Orçamento. 

Repito : não estou fazendo uma ccnsur:t, 
certo, como me acho, de que tal Hmcnda. não 
passou pelas mãos do digno 1 o Secretario da 
Ca.mara.. 

Ahi fico. o meu peditlo , Sr. Presidente ; 
pedido, que, repito, não signica urna recht
mação . 

EMENDA A QUE SE REFERE O SI-:. D:8PUTADO 
HEREDIA Dl~ SÁ 

Emenda ao projecto n . 277, ele 1905 

(Orçamento da Fazenda) 

Fica. o Governo autorizado a mandar p a
gar aos empregados das Alfandega.s a por
centagem relativa ao a.ngmento da renda 
verifteada no exercício de 1905, comparada. 
com o exer cício anterior, de conformidade 
com a doutrina estabelecida no art. 41, da 
lei n. 408, de lO de dezembro de 1896, abrin
do para esse fim o necess<trio credito. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1905. 
-Hereclia de Sá. 

O Sr. Alenca.r Guhnarães (1° 
Secreta;·io) -Sr. Presidente, o nobre Depu
tado justificou perfeitamente a Mesa, decla
rando que a emenda de S. Ex. não havia 
passado pelas mãos do 1 o Secretario da Ca
mara, razão por que ellil. não foi publicada 
com as dem<1is emendas a})rescntarhts ao Or
çamento da Fazenda. 

Ha, entretanto, emenda perfeitamente 
igual á de S. Ex., apresentada ao mesmo 
orçamento pelo Sr. Deputado Cruvello Ca
valcanti. 

A reclamação do illustre Deputado não 
tem, portanto, a procedenci a que a S. 1:\x . 
se afigurou (não apoiado); ella vale, pori!m, 
para fa.zer constar ú. Camara e ao paiz que, ao 
mesmotempJ que o Sr. Cr·IvelloCavalcanti, 
o nobre Deputado teve igual iniciativa. 

Entretanto, Sr. Presidente, V. Ex ., a quem 
compete deliberar a re >peito do caso, deci
dirá. si a emenda deve ou não ser r emettida 
á Com missão de Finanças. 

O Sr . Presidente-A Camara fica 
sciente de haver o Sr. Deputado apresentado 
uma emenda, que não chegou ás mãos do 
Sr. 1 o Secretario. 

ca., pedi a V. Ex. que fizesse constar da. acta 
que eu havia votado contra es.>e projecto. O 
Dim·io do Congresso, porém, consigna a de· 
claração de que eu votara contra o projecto., 
sem dizer qual era esse projecto. 

Peço a V. Ex. que nos Annaes fique con
stando que eu votei contra. o projecto 219, 
que reorganiza o Banco da Republica. 

O S r. Presidente- V. Ex. não 
mandou a sua declaração de voto por 
escripto. Recordo-me de ter advertido ao 
nobre Deputado de que taes declarações são 
feitas por esse modo_ 

Queira, pois, V. Ex. mandar por escripto 
a sua declaração de voto. 

Vem á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Declaro que votei contra oprojecto n. 219, 
de 1905, que reorganiza o Banco da Republi
ca.-Sala. das sessões, 13 de novembro de 
1905.-Thomaz Ca'IJalcanti. 

Em seguida é approvada. a act a da sessão 
antecedente. 

Passa-se ao expscliente . 

O Sr. Alencar Gui ~narães 
(1° Secretario) procede ú. leitura do seguinte 

EXP@lGNTT~ 

Officios: 
Do Sr. 1 o Secretario do Senado, de lO do 

corrente, communicando que o Senado não 
pôcle dar o seu assentimento á propo3ição 
desta Camara, autorizando a concessão de 
um an:uo ele licença, com ordenado, aJ con
ferente de 3a classe cia Estrada de Ferro Cen .. 
tral dJ Brazil, Samuel Cesae Luiz Figueira. 
-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual da ta , commu
nicando que o Senado não pôde dar o seu as
sentimento á proposição desta Cama.ra, sobre 
a. concessão de seis mezes de licença, com or
denado, a Francisco Augusto de Mello, con
ferente de 3" classe da l•:strada de Ferro Cen
tral do Brazil.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de ll do curreute, com
lllL1llicando que o Senado adoptou, e nessa 
data enviou á sancção presidencial, a reso
lução do Congresso Nacional autorizando o 
Presidente da Republica a abrir ao Miuiste-

0 Sr. 'I'hoxn.az Cavalcanti- rio da Justiça e Negocios Interiores o cretl.ito 
Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para extraordinario de 8:000$, papel, para paga
fazer unta rectiftcação .a uma declaração de meuto da ajuda de custo a que tem direito 
voto que no sabbado fiz. o Dr. Ernesto do Nascimento Silva, lente da 

Depois de haver sido votado o projecto ,Faculdade de Medicina do Rio de J<tneiro,
n. 219, que reorganiza o Banco da Republi- Inteirada. 
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Do mesmo senhor, de igual datlt, commu
nic:t.ndo que nesta data o Senado enviou á 
sancção presidencial o ilecrcto do Congre~so 
~acionai, autorizanilo a a.bcrtura ilo crcillto 
de 7 4: 4\:llls p<m:t pa,g<tr a. Branconnot & Ir
mãos a ii1stalhtção provisoria p11ra a illu
minaç-ão eleetrica i!G va.rios pontos desta. 
capita.l durantB os mBzcs de novembro e 
dezembro de 1DJ4.- Inteiratln. 

São lidas e v ?ia a irnl'Jrimir, para entrar 
na ordem dos trabalhos, as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 144 C-1005 
.Redacçao fhwl da emenda ao projcct:o a. 144. 

deste amw, do Senado , que cittlo1·i::m o 
Governo a mandar comptcfar ?'i Ct aposenta
doria de Joao E stanisldo Perein~ de An
d?·arle, e.r:-pagwlo1· da Estrada de PeiTO 

Centntl do Bmzil , o ordenado e a grati(ica
çiio qtte pe1·cebia ao exercício rlo ?'e(erü/ o 
cargo 

Xo artigo unico, em vez das palavras- a 
conta.r da data d<.L presente lei- dig<t:-se : 
a contar da da t:L do decreto ll. ll7' ue 4 de 
novembro de l8D2. 

Sala da,s Commis;õe~. 11 Je noYembro de 
1905.-Gonçalo -Souto.- Bcrrmrdo Borta.
V. Jlascm·enha$. 

K. 252 A - l 905 
Redacção final do pn~jecto n. 252, des!e anno, 

que autoriza o Presidente da Repttblica a 
conceder ttm anno de licen(:a, com ordenado. 
ao engenheiro civit bachl,ret Claudio Livio 
dos Reis, chefe de secçao do prolongamento 
da Estrada de Ferro de Baturite, pm·a i1·a• 
ta'l· de sua saude onde lhe convie?-

0 Congresso Kaeional resolve: 
Artigo unico. E' autorizado o Presidente 

da Republica a conceder um auno <le lieença, 
com ordenado, ao engenheiro civi.l bacharel 
Claudio Livio dos Reis, chefe de secçào do 
prolongamento da Estr<.~da de Ferro do Ba
turíté, para. tratar de :ma saude onde lhe 
convier; reYogadi1s a :; disposiçõc,; em con
trario. 

Sala das Comnüs~ões, ll de novembro de 
1905.-Gouçalo Souto,-Be;-na>'Clo Horta.- V. 
.:llascarenhas . 

N.257 A- 1905 
Redacção final rlo p1·ojecto n.. 257, deste anno, 

que m.tton:;;a o P1·esidente da Republicq a 
c011cede1' a Godofredo de ;!bt'et! Lima, 1° offi
cial da Adminis:ncçao dos Con·eios de Per
nambuco, licençct, p01· seis mezes, com orde
nado, pcwa t1·atamento de wa sq·ude 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo nnico. E' rtutorizado o Presidente 

da Repnblica a conceder seis mczes de licença, 

com ordenado, a Godofredo de Abreu Lima,, 
lo otricial dos Correios de Pemam bnco, para 
tratar de sua saude onde lhe convier ; revo
gad<1s as disposições om conti'<trio. 

Sala das Commissões, 11 de novembro de 
1905.- Gonçalo Souto.- Be1·ncwdo J-Jorta.
V. l>:Iascarenhp.s. 

E' lido e V<te a imprimir, para entrar n<L 
ordem dos trabalhos, o seguinte 

PROJECTO 

N. 120 Cr- 1005 

Rerlacç<7o panr nova discusst7o, rle o.ccônlo r,orn 
o Regi·mento Interno, da emendce destacada 
na 3• discuss<io do pn~jecLo n. 120, deste 
cmno, mandando que fiquem (az e)1(lo pLcr·tc 
definit·ivamente do 1° districto sanitm·io dos 
pm·tos as Delegacias de Saude de S. Fran
cisco e ItaJahy, no f..'stado rle Sa11la ClC
tluwina 

O Congrcf<so Nacional decreta : 
Art. l. o Ficam fazendo definitivamente\ 

parte !lo 1 o districto sanitttrlo dus portos as 
Delegacüts Je Saude de S . Fmncisco e Ita
jahy, tendo cada um dos delegallos <lS attri
buições e vencimentos dos ajudantes . de 
inspectores de saude dos portos do I• uJs~ 
trkto. 1 

Art. 2.9 Para execução de,;üt lei, o Pre
sidente dq, Republica fará <t neccssaria opG'
ração de eredito. 

Art. 3. 0 Revogam-se as dispo.;iç•ões em 
contrario. 

Sala da~ Commis,ões, ll Je novembro de 
1905. - Ji1·ancisco Vl!'iga, presidente.- Co;·
nelio da l•lmseca. - Pmth~ .Ramos. - Gale<Io. 
Carvalhal, - Anizio de \ .tlb?·ett. - .Fran
cisco Sd. 

\ I 

· \ 
\ 

O Sr. Geru:a.a:no 1:-'fa.ssloch.e:t-
Sr. Presidente, V. Ex. me pü(lerà inform.ar, 
para meu governo, si ;tinda exi:::te\uma dü,;
posiçiio re~imeutal que ]_Wollibe aos\Srs. De~· 
1mtados justificar os seus votos, so,hretuda 
quando elles são tomados nominalmente ~ 

Ante·hontem, quando se votava o. magno 
assnmpto, relativo ao requerimento do Sr. 
Barbosa. Lima e posteriormente, a reorgani
zação do flanco da Republica, como eu v'Qbei 
contra. o requerimento do Sr. Barbosa Lima, \ 
deixei de íundamental' o meu voto porque o 
h<tvia dado francamente e Jlorque o Regi..:., 
monto, segundo me consta, antigamente pro
hihia a justificação dos votos. dados em taes 
condições. 

Votei taml}em contra e limitei-mfr a man.., 
dar uma declaração, não a tendo.por~nr,mG'- · 
tivado cn,L virtude d<t prohibiçüo d.o. Regi
mento. 
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Entretanto, vi com estranheza que no 
Dim·io do Congresso, de hontem, iigur<t uma 
declaração de voto do Sr. Deputado Medeiros 

.e Albuquerque, fundamentando as razões 
porque votou a favor do requerimento do 
Sr. Barbosa Lima. 

E' uma infmcção regimental ; entretanto, 
. existe esta declaração motivada. do Sr. :Ma
deiro a Albuquerque. 

0 SR. BRICIO FILIIO-~-~oje pôde fazel-o, 
porque a reforma do Regimento aboliu <t 
prohibição. 

0 SR. GER1IANO HASSLOCI!ER-Bem; era isto 
que eu deseja V<t s:tber. 

Nestas condiçües, Sr. Presidente, pedi a 
palavra pam declarar, mais uma vez, que 
votei contra o rcC]uerimento sobre a devass<t 
no Banco da Republica porque entendo c1ue 
a, isto se oppõe o Codigo do Commcrcio, que, 
emquanto não for revogado, é uma garantia 
contm a intervenção indebita de qualquer 
poder nas relações privadas de um banco, 
nã.o havendo necessidade absolutamente para 
nós de sabermos si convem ou não o Estado 
auxiliar, si convem ou não o Estado conhe
cer em seu intimo as relações privadas que 
elle tenha com os seus mutuarios. 

Votei contra a reorganização do banco 
porque entendo que, em principio, o Estado 
não deve intervir com dinheiros publicas 
para auxiliar este ou aquelle instituto ban
caria, principio absoluto, dentro do qual me 
. encerro. 

Não é que eu poss:1 jámais suspeitar 
de deshonestidade nos administradores do 
banco, 

Não é que me pudmse parecer q no o b:1nco 
v.iesse a se locupletar com os favores que, 
porventura, o Estado lhe prestasse. Apenas 
votei contra a intervenção do Governo por 
ser principio meu assentado, que a missão 
do Governo deve ser limitada atê ahi, e não 
lhe cabe, a elle, envolver-se mt vida indus
trial, bancaria c commercial da nação. 

Foi por esse motivo simplesmente que vo
tei contra a reorganizaçào do Banco da !lo
publica com auxílios do Govemo. 

O Sr. Presidente-O art. 70 do 
Regimento diz: 

«Art. 70. E' licito a qualquer Deputado 
fazer inserir na <teta as razões do seu voto, 
quer tenha sido vencedor, quer vencido. 
Não poderá, porém, nessas declarações fazer 
a.Ilusões pessoaes de qualquer natureza». 

Estão justificadas a declaração de voto do 
Sr. Deputado :Medeiros c Albuquerque e sua 
cceitação pela :\lesa. 

ORDEM DO DL\ 

O Sr. Presidente - Não h;J. vendo 
ainda numero para se proceder ti. votação 
das matarias constantes da ordem do dia, 
passa-se <'t ma ter ia e 111 discussão. 

E' annunciada a discussão unimt do p<1rc
CCl' n. 214 A, de !905, sobre emendas olfc
recida,s mt 2a discussão do projecto n. 2!4, 
deste ctnno, que tlxa a despeza do 1\Iinisteriu 
da Justiça c Negocias Interiores para o ex
ercício de l 900. 

O Sr. ]_::..residente- Tom a pala.
vra o Sr. Germa,no 1-Iasslochel'. 

O Sr. Ger.1:nano :I-Iasslocher 
vem jnstifica,r ligeiramente dnas emendas, 
oiferecidétS ao projccto dô Orça,mcnto em de
bate, com parecer contrario cLt nobre Com
missão de Finanças. 

A primeira deltas é relativa Ct subvenção 
a companhia lyrica que ~·~presenta_r, pelo 
menos tres operas de musrcrsüts nacwnaes.· 

Por ~nais esc<mdaloso que pareça o pedido, 
em momento de ala.rma pelo deficit orça
mentario, clle significa não só um dever 
complementar ás despezas feitas com o In
stituto Nacional de Musiett, como representa 
um auxiLio indispensavel p'1r<t aquellcs que 
se declicam ao estudo da musica. 

Nos paizes cultos o Estado não abandona 
os seus artistas ; ao contrario, abre-lhes a. 
carreira, põe em evidencia, os talentos que 
vão surgindo . 

E' tambem o que pretende a medida q1~e 
ora sustento· amparétndo as emprezas lyrl
cas, ella ampa,ra o artista nacional. A Ca
mara sabe que, sem o aux!l~o pa~·ticular do 
impemdor e de algun~ pat~·rcro> ?-íortuna,dos, 
o glorioso Carlos Gomes mw verra. em scena. 
o seu primeiro trab<1lho. Ntt hora actual ha. 
mai;; de um musicista. de talento,com. operas 
concluídas, á espcm de emprezarios que se 
aventurem a uma montagem custosa de tal 
composição musica,l. . 

A subvenção visa tambem obriga,r :ts em
prezas a tornarem partt as sua.s massas Ct;Jraes 
artistas que tivePem cursa,do o Instrtuto 
Nacional de 1\iusica. Só assim se completa o 
interesse do Estado no desenvolvimento da 
cultura artística. 

Embora entenda que a intervenção do Es
tado devtt soffrer restricção no modo de 
regular a activida,de individual, o caso em 
questão mcapa a este criterio porque é ex
presso na Constituição quando faculta aos po
deres publicas a decretação de providencia:; 
no sentido do desenvolvimento da cultum 
brazileir<t em todos os aspectos. 

A Rcpublica Argentina, que não perde oc
casião de chamar a attcnção da Europa para 
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o seu clcscnvolvimonto, subsidia com cem 
mil pesos annnaes a uma companhia lyrica. 

A outra emenda não é do orador, mas se 
interessa por elb. A emenda refere-se á au
torização para o Poder Executivo mandar 
publicar na Impren~a Nacimml o livro do 
Sr. A. Sergipe, denominado Xo'Va Lu::; sob1·e o 
Passo do. 

A Cummiôsào impugnou a emencho sem 
dar os motivo> da. sua opposição, ao mesmo 
tempo que apoia no projecto de orçctmento 
em debaTe igmtl pedi elo, feito pa.ra uma obra, 
um livr0 vnlgarissimo, já. conhecido, do Dr. 
Ecl. l.Iaga,llli'Los relativo <í hygione alimentar. 

Entretanto, o livro do Sr. A. Sergipe é, 
pelo seu objccto, digno de attenção. Sénte-f!e 
sem autoridtLue pari• prestigiai-o com a sua 
palavra.; mas quer, no momento, chamar a 
attençãc d<L Cam(tra para o assumpto que 
o escripto1· ;.Lb::>rdon, porque intere,sa gran
demeute á sc iencia; para este livro, qnc pôde 
ser um::t. valiosa retribuição p<tl'J, ;t sciencia. 

O autot>, que se assigna A. Sergipe, tem 
por m ctis ele um traballto se rocommenclado á 
~Ldmir<tção e ap1•eço do.s seus contempora.
neos. Esta sua obra-1Vova luz sobre o Passa
do-é producto ele um long·o o ininterrupto 
labor 1[e .~0 auuos. Kel!a pretende o autor 
haver, atrü,VCZ ele um acurrtrlo exame de 
symbolos, de mytlws, do documentos, dos 
monamento~ <1Ue cliio a id0<:L das civilisações 
mortas , descoberto a tmdiçii,o clara e pre
cisa de mnit JS scculos que se perder·am, em 
c i vilis<tções eles co ahecidas. 

Sabe que :1, concepç~ão do esc1·iptor sergi
pano ni'i.o é original. .Jit Aristotcles se refei.·e 
a ella. A id·.tde media a entl•,w i;t. O;; maio
res espíritos do seculo X.IX dclla cuidaram, 
como prova o orador, citéturlo Max Muller, 
\Volt', Strau;.;s e outro:::. principalmente E. 
Renan, na smt obra o .Httu,;·o da Sciencic1. 

Que V<te fazer o e.>criptor sergipn.no? .l!:n
t;•egar-sc· á luta para alcétllçar isso, que 
não é uma utopüt sua, e que, si for uma 
utopia , o é de nwitos espíritos incoutesti1.
velmeme sagmdo;; par ;t todo sempre, nomes 
immortaes na, hi.stori ét <h civilizaç:iio llu
lllan::t . 

.Julga de justiça a. ü,Utori;.:açiio J:nra "PUbli
cação deste .livro, pois tem fl, cortm:a de que 
se trat<:t de um homem de VL>lor ; não ha 
uma autoridade que não possa ser ·invocada 
para dizrT <iUC de fctc to os esf,n•ços <leste 
homem são con ;i<lera v eis, que são profundos 
os seus estudos, n:.t defesa de um problema 
a que se teem entregado os e3piritos de escol 
de todos os tempo >. 

A approvação desta emenda, vem attesütr 
que a Garoara não é indifferente ás prorlu
cções altamente scientificas dos patrícios. 
011'uito bem ; muito bem. O orado1· é {eU-
eitado .) · 

Comparecem mais 03 Srs . Aurelio Amo
rim, Passos Miranda, Arthur Lemos, Carlos 
de Novaes, Indio do Brazil, Atlizio de Abreu, 
Dias Vieira, Francisco Sá, Frederico Borgés, 
Pereira Reis, Abdon Milanez, Medeiros e Al
buquerque, João Vieira, Esmeraldino Ban
deira, Epaminondas Gracindo, Tost;t, Felix 
Gaspar, Marcolino Moura, Galdino Lorcto, 
Corrêa Dutra, Leite Ribeiro, Oscar Godoy, 
Sá Freire, Erico Coelho, Fide!is Alves, Cl'U
vello Cavalcanti, Carlos Teixeir:L Brandão, 
FNncisco Veig,t, V1tlois de Ca.stl'o, .José Lobo, 
Paulino Carlos, Candido Rodrigues, Costa 
Netto, Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, 
Soares dos Santos, .James Darcy e Campos 
Cartier. 

Deixam de comparecer com causa particio 
prtda o< Srs.: Elli;as ::Vlartins, Ri.tymund
:\'er.1·, Hosannah de Oliveira, Rogerio de Mi
randa, .José Euzehio, Urbano Santos, Chris' 
tino CrLIZ, João Gayoso, Arlindo :No.<ueira
Trindade, Simcão Leal, Jost'l MarceUino, Maio 
laqnias Gonçalves, Moreirct Alves, Estac1 •• 
Coimbra, Pedro Pernambuco, Arthur O 
laudo, Angelo Neto, Domingos Uuim~Lrã es, 
Leovigildo Filguciras,Castro Rcbcllo, Bu!cão 
Vianna, Prisco Paraíso, Vergnc de Abr9n, 
Augusto de Freitas, Pinto Dantas, Rodrigues 
Lima, Alves Barbosa, Bnll1ões :Yiarcial, Be
li'lario ele Souza, Silva Castro, Bez:tmát, Al
fredo i~acke c·, Estevam Lobo, João Luiz, Ri
beiro Junqueira, Carlos Peixoto Filho, Po
nido Filho, David Campist<t, Francisco Ber-· 
nardinq, Anther0 Botelho, Bueno de Paiva, 
.João Luiz Alves, Leonel Filho, Bernard.es de 
i?aria, Henrique Salles, C<trlos Ottoni, .Ma
noel Fulgencio, Nogueira, Lindolpllo Cae~ 
ta no, Olegario Macio!, Wenceslá.o Braz, H.o-

1 
dolpho P<üxão, .resninp C11rdoso, Amolpho \ 
A;-;e vedo, Eloy Glmvcs, 'Ferreira Bmga Leit e) 
de Sonza, Alvaro dc Cúvalllo, Azeverlo Mar
ques, .Rpdolpho .\Iir;tnda, ' Joaquim Teixeira 
Beandão, Bernardo Antonio, Ab:lon Hal;ltista, 
:.Vhl.rçal Escobar, Barbosa Lima, , Angelo Pi
nheiro, Victorino Monteiro, Cass'iano do Nas-
cimento e Alü·ed~ Varela. \ · 

E sem causa os Srs.Antonio Bastos, Cunha 
?lfaclwdp, Bezerril Fontenelle, Vir'gilio Eri
gido, João Lopes, Eduardo Studart, Paula .o 
Silva, Pereira do Lyra, Raymundo de Mi- . 
randa, OliveL·a Valla<ião, Euuar.lo Ramos, · 
:Yioreira Gomes, .José Monjartl.im, Irineu Ma
chado, Nelson de Vasconcellos, Augusto d!( 
Vasconcello;;, Paulino uc Souza, Viria to Mas-' 
cat·enhas, Bernardo Monteiro, Astolpho Du
tra, Carneiro de Rezemle, Adalberto Ferra'z, 
Lamounier Godofredo, Camillo Soares Filho, 
Calogeras, Sabino Barroso, Carvalho Brito, 
Olyntho Ribeiro, Camillo Pratos, Pactua Re· 
zende, B~rnardo de Campos, Costa Junior, 
Amaral Cesal', Aquino Ribeiro, Rivadavia. 
Correia 13 Domingos Mascarenha;;. 
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O Sr. Presidente·- Continúa a 
discussão unica do parecer n. 21 4 A, de 190:5 , 
sobre emendas oiferecida> na 2a discussão do 
projecto n. 214, de.>te auno, que tlxa a des
pez<t do }fiuisterio da Justiça e Negocios In
teriores, para o exercício de 1905 . 

Tem a palavra o Sr. Thomaz Cavalcanti. 

O Sr . Thoma,z Cavalc~~nti 
diz que por occasião da discussão do 
Orçam~Jnto do Interior e .Justiça apresentou 
duas emendas : uma relativa á força, polici<.tl 
da Capital Federal, e outra. mandando dar 
a imporLancia de l :000$ mensalmente ao 
Asylo de Mendicidade do Cear<i,. 

A primeira emenda diz respeito <is gra
tificltções par a rdüdencia, aos capitães e 
sub<Llterno;; das companhia:; e esquadrões. 

No regulamento anterior á retorm<t que 
teve logar em virtude da lei vota rlv, pelo 
Congresso, o anno passado, consignav<t-se 
um dispositivo que mandava fornecer aos 
officiaes da ln·igatla, policia.], pertencentes 
ao estado-maior um quantitativo, corre
spondente <t suas patentes, p wa o aluguel 
de ca,;;,t, qu ,~ndo não morassem no quartel. 

Em 1903, o orador apre;;entou emenda no 
sent ido de tortutt· extensiva essa gratificação 
<tos capitàcs c sulml:ternos chs companllias e 
esquadrões, e,j ustificaudo·-rL ,demonstrou que, 
si os officicces de esbdo-maior tinham di
reito pelo rcglll<tmeato a grdificação para 
aluguel de casa quando ulí.o :residissem no 
quartel, com mais forte r :túí.o tlevict tornar
se extensiva ess<t gr<1.tificação aos capitães e 
subalternos das compallllias e esquadrões,que 
são obrig<tdos tt sJrviços e:draordinarios . 

O oradot· most1·a o qnrtdro apresentado pelo 
illustre rebtor de finançrts relativo '" est e 
projecto c üiz que por elle se verificmn a.s 
diiferenças seusiveis que lm entre os venci
mentos dos rgw sao gr:Lt lilcftdos com resi
dencut e os chtqucllcs que o re,;nlc1mento não 
favorece c:om ess:1 gratificação. 

O seu intuito é some;lte L~zer justiça, 
dist~·ibuir cqnibtivameilte a gratificação de 
accor<lo com a necessidttde q!D os mesmos 
t eem . 

Tem pugnado mais de uma vez para que 
se estab:üeça a igual<l<tde dess:;s vencimen
tos ; tem sido, porém, infeliz no trabalho 
que tem empregado para ver se conseg ue 
uma certa igualdade, slnãu equilíbrio com
pleto nos ve11cimentm dc.c1uelles qt1e teem 
trabalhos extraordinarios . 

Era de ,justiça que o capitão <tdj unto e c:~.
pitão de comp<tul.tia ou esquadrão, funcciona
rios que são da mesma categoria, com os 
mesmos serviços, com a> mesmas ftmcções e 
com as mesmas responsabilidades, tives3em 
as mesmas gratificações. 

Vo!, VII 

Não faz e,.;sas considerações com int uito de · 
conseguir da Commissão ou da Camara o seu 
voto ; sabe que a Camara. não vota pela 
emenda, mas quer que o paiz fique sabendo 
que !la quem p ugne pela justiça devida aos 
funccionarios publicas, que são remunerados 
desigualmente. 

Passa o orador a outra emenda que está 
assignada pela bancada cearense, que sere
fere ú. consignação na verba 35a de 1:000$ 
mensalmente ao Asylo de Mendicidade do 
Ceará. 

Sustentou diversas veze.-; que lhe parecia 
que o se:.·viço de protecção á mendicidade, 
pertencia mais aos Estados e ás municipali
dades do que á União. Mas, como de uma 
certa <~poca para cá tudo se tem transfor
mado, o que é do:J Estados a União chama 
para si. Tendo além disso a Commissão de 
Orçamento e a Camara, o anno passado, 
approvado consignaçfw para identico serviço 
de soccorro aos pobres, aos necessitados desto. 
Capital, o orador não achou demais, moclifi
cando o seu medo de entender, vir <tpresen
tar uma emenda tornando exten.::ivos esses 
beneficios aos nobres do Ceará. Acha que 
com mais forte -razão a Camara deve pro
curar ravorecer os pobres do Cear[t. atten
dcmdo lt que aqui na Capitall?ederal existem 
diversos estabelecimentos pnhlicos :; parti
culares que se enc<trregam desse serviço. 
Lembra que a Camara votou o anuo passado, 
para o dispensaria da irmã Paula, quanth~ 
equivalente á que a bancada cearense pede, 
e este <tnno a quantia dada el eva-se ao dobro; 
por i~so lhe parece não ser de mais tornar-se 
extensivo esse auxilio ao Estado do Ceará. 

Mostra quaes são as condicções do1 Est<tdos 
do norte em luct:.\ com as difficuldades pro
venientes das seccas que assolam const ante
mente aquelle > Estados ; lembra os auxílios 
pedidos á União pelos Estados da Parahyba 
e Rio Grande do Norte e diz :-si o Estado do 
Cear<í. não fez "igual pedido, foi porque reco
nheceu que não era de grande necessidade. 

Para ver a situação de pobreza daquelles 
Estados, diz o omdo1·, b<tst a observar que o 
Estado do Ceará, tendo um milhão de h<1hi
tantes e uma extensão teeri torial basta.nte 
vasta, arrecada apenas dous mil e poucos 
contos. 

Além disso, o Estado do Ceará tem de 
manter outros serviços nas mesmas condi
cções ; por isso ltte parece que não será de 
mais que i L União entre com um pequeno 
auxilio de um conto de réis, mensalmente, 
que não <t obriga a grandes despezas. 

Diz o orador que, si a Camara a.char que a 
quantia ó forte, é grande, os signataeios da 
emenda estão dispostos a apresentar uma 
outra. reduzindo a. quantia pedida. 

as 



'298 ANNAES DA CA.MARA 

"\nima-se a apresentar esta solução por
que o voto da Commissão de Orçamento não 
foi unanimc em rejeitar e emenda, c consta
lhe que entre os illustres membros ua Com
missão que se <lctiniram a favor da emenda 
se acha o illu,;tre relator. 

As$ím, espera que opiJortunamente, quan
do a Cornmis:;ão tiver de se pronunciar a 
"este respeito, tomando na deúua conside
ração as proiJOSições r1ue cmittiu no intuito 
de justitic<n· n emenda, d<~rá seu voto_ Con
tando com isso, reserva-se para nessa occa
siã.o dar os eschLrccimentos que o Hegi
mento lhe pcrmittc. (Mmto vem ; muito bem.) 

08r.Neh,-a, dizquecomo se trata rlo 
~Iinisterio d<t ,lu:;tiça e h<L no projecto rle or
Ç<tmento a vm·ba para <~ justiç:-~ fcdeml, nào 
vem fõra de proposito pe<lil• <t )\lesa t[Ue 
incluct na ordem rlo dia o projecto n. 282, 
relativo a :mm licença, pois urge que ao 
digno funccionario que a requereu seja ella 
quanto antes conccdid<t. 

Em seguida passará a justificar as emen
das que tecm a sua assignatura, e fazer al
gumas cunsidet·açõcs sobre as demais apre
sentadas ao Orçamento do Jnterior c J tts
tiça. 

A primeira emenda é 1lo Sr, Alencar Gui
marães, i Ilustre I o Secretario; foi acceita, o 
que é mtural, attendenrlo-se ao prestigio 
que S. Ex. gosa no seio de qualquer Com
missão. 

A segunda emenda não é sua, nem foi 
.a.cceíta. 

A terceira emenda é uma das apresen
tadas pelo orai.lor; mand;1 acct•cscentat· á 
verba r espectiva a quantia sutnciente para 
gratificação mensal de 100$ ao empregado 
que auxilia o consultor geral da Republica. 
A Commissão diz que « em regra as grati-
1icações :>ão darias p,·o laho;·e aos funcciona
rios da administração publica e por exce
pção aos que prestam serviços extraordina
rios nos cargos que occuparn. O empregado 
que auxili<t o consultor geral da Republica 
percebe os vencimentos do seu cargo na 
secretaria, sendo o serviço de a11Xili<tr em 
substituição ao daque!Ie cargo.» 

Não sabia que havia um empregarlo au
xiliar, isto é, que a secretaria tirava um Jos 
seus funccionarios para auxiliar o consultor 
geral <la Repuhlica; agora foi que soube que 
exbtia esse logar, por ter o funccionario que 
o exerce vindo lhe agradecer a esponhnei
dade <lo serviço. 

Nestas con<liçõcs, sabendo que havia este 
logar em que se dava uma certa grati1ica
ção, notando que e.~sa gratificação não figu
rava no orçamento, acha que é muito mais 
cm·ial, mais ... natural que se diga no or~~a
mento: é concedirla a quantia, do 100$ de 

gratificação a quem quer que se entregue <t 
esses trabalhes extraordin(trios junto ao con
sultor geral d<t Republica; porque, embora <~ 
Commissão diga que o empreg<trlo que auxi
lia o consultor é tirado da, secl'et..'lria, não ha. 
cluvida que elle tem tambem trabalho fOra. 
da hora do expediente, como o proprio illus
tre consultor tem. 

Nesttts condiçõe~. julga que deve ser acceit::t 
a sua emenda, detceminaJl(lo uma quantia, 
a titulo de gratificação mensaJ , pam o em
pregado que auxilia ao consultor geral da 
Republica, cujos talentos e scniços enal
tece. 

.\!andou <l l\Iesa. uma outn~ cmcndtt que 
tem o n. 5. A Commissão não a recusa pro
priamente, diz que est<i em ltndarni:.:uto o 
projecto, provitlcnciando a rc.~peito c r1ue 
convem aguardat· <t soluçào do mesmo pro
jccto. 

Ora, si a Commissiio acha. que o projocto é 
rawavel, tanto <t~):;iJU que rlcu parecer l'avo
ravc!, então é o caso de convir em acceitar 
a emenda, tanto ma,is quanto se sabe que de
longas sotl"rem c~scs projccto;; e por que tra
mites passam. 

J(~ que .<e allude a esse projecto, faz sentir 
que clle não c:Jgitou dos pequenos, ~. pois, 
urge que sejam esses attendidos, pois mais 
estão expostos aos perigus inherentcs a quem 
se Ü1Cl,mbe de Yigiar criminosos de tal jaez. 

A uma emeudlt do Sr. Dunshee Abranches 
perlindo « o restabelecimento da verba de 
369: 800:) para H')Cll!Ísiçã.o rle lanchas e appa
rdhos de desinfecç;iio dos portos dos Estados», 
<t <ligm,L Commissão oJfm·oce o seguinte su·])
stitutivo: 

« P<tra acquisiç·ão de lanehas e apparelho~ \ 
aperfeiçoados p<tra desinfecçã-o nos I)Ortos \ 
<los E8tados c o respectivo custeio, especial- · 
mente nos de Pe1·nambuco, Maranhão. Ala
gôas, Amazonas c ParMt<'~. a quautü de 
500:00()$000.» \ 

Por que especialmente para estes Estados '! 
Ora, é sabido que de longa dai<\ sympathiza 

com o ultimo destes Esta<los, cuJít bauca\la é 
rle extraorrlinaria amabilidarle para o oràdor 
e com &s idéas que defende. Quan:to a Per
nambuco, a smt velha ligaçio já deu lugar <~ 
zêlos p;trtidarios. . . . . 

Assim quanto aos demais Estarlos ; nota, · 
porém, que a querida Bahia foi esquec;ida na 
emenda substitutiva... , 

l:Ia de arcar contra essas desigualdades c 
protest<tr, com energitt, contra toda a medirl:t. 
antagoqica aos interesses do Estado que :i-e
present:1 . 

A em~nda sob n. 2,0 é assignttda pot' dous 
collegas do Estado do Rio c consta de duas 
partes: a primeira reproduz o projecto ; 
a. segunda é a « reproclncr;ão da emendto, 
que foi ç;íferecirla na sesão pass<~da ao pro-
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jecto desse mesmo Orçamento, emenda que, 
acceita pela Camara, não teve o assenti 
monto do Senado.» 

Nada tem que ver com o assentimento do 
Senado. Ime pbde pensar de um modo e a 
Camara de outro. E' caso previsto na Con
stituição o direito de uma das Camaras sus
tentar a medida por dous terços. Ainda re
centemente nós repellimos a diminuição que 
elle faziit de 157 pra,ças sob o cornmando do 
brioso militar o capitão de .fragata- Marques 
da Rocha (Apoiados:__ 

Conft•ssa que pouco entende das lllí,didas 
dt:ste genero, consultando sempre, quando 
tmn de agir, ao seu prezado amigo e chete, 
o Sr . Ptml::t Guimarães, medico distin
ctissimo e modesto. Na occasião não con h c
eia bem o alcance da emenda; mas quando 
soube que havia caso identico na Bahia, era 
tac·de. Não podia mais o!I'ereccr crnendlL, 
porque era a 3" discussão . 

O seu distincto conterraneo Scmv1or Vir
gílio Damaúo providenciou, no Senado ; mas 
.ambas as emendas cahiram. · 

A mediclu, é r<tzoavel. O que de;eja é 
que a Commissão torne extensiva ás dur.s 
faculdades - a daqui e <t dn. Bahia. Neste 
sentido ultimamente se entendeu com o H
lustre relator , lembrando-lhe que, caso fo -.se 
acceita pela Commissão a emenda, fosse 

. como umtt medida generíca: e não se desse o 
facto, que apenas classifimtrá de desigual, de 
ter gratificação o substituto do Rio e não a 
ter u da. Bahia, que està em identieas 
condições e presta iguaes serviÇlO> ; c a pro·· 
p.osito o orador faz tt apologirt dos serviços 

· que pre~ta o ill uske IJr. ALfonso de Carva
lho, que tem pleno direito a essa gratifi
cação, 

A Commissão allude, para esquivar-se <t 
acceitação ela emend;1, ao fu.cto ele ,jit haver 
um projecto nes.>e sentido -c até com mais 
latitude. 

Ha · pouco se ,externou fmncamentc em 
relação a esses projectos, que não terão an
damento; todavia fica de guarda, attento, 
c <tguarda1·<l a solução da Camara, desde 
que toda Commissão foi int'ensa <t medida, e 
ainda tem recurso parlament<Lr para fazer 
}Jredominar o principio de igualdade, que 
pro pugna. 

Assignou uma emenda a.utorhando o Go
verno a dar um auxilio <to trabalho de 
vulgal'ização pelas classes populares, ela
borado pelo Dr. Eduardo Magalhães, a quem 
·não tinha a, stttisfação dCJ conhecer, mas 
eujo cscripto sobre Hygiene alimentar, de 
long<t dttta aprecia. no Jornal do CommeJ•cio, 
que muitos ha inserido, todos assá.s claros, 
precisos e uteis. Assignou a emenda espon~ 
taneamente, como uma homenagem a esse 
distincto medico ; convem que taes medidas 

sejam propagadas entre o povo ; sirva pa·ra 
isso essa Imprensa Nacional, onde se publicam 
tantos discursos c pareceres que não ~Tio 
lidos (Riso . ) 

Felizmento a Commissão n.cccitou sem dís
crepancia essa emenda ; embora igual sorte 
não haja tido outr11. emenda-autorizando <\ 
despez;t de l 0:000$ para a pu blicaç,ão das 
obt'as :;obre o Brazil-dcvida~ ü elevada com
pctencia, db:em os competentes (j ·iso), do 
sabío <linamarquez Dr. Petet• Wilhelm Luud, 
e abalizadamente vet'tidas para a nossa 
lingua pelo illust.rc Dr. Leonidas Damazio. 

O orador, que estava presente (• sessão em 
que a Commissão de Finança;; discutiu o 
éLssumpto, viu a mediua quasi sttcriticada ; 
e então clmmoü a attenÇ'ão do distincto <wtor 
da emenda para o modo por qne se extermwa. 
um dos membros dtt Commissão, e vingou n. 
idéa-que está traduzida na. emenda substi
tutiva-de se determinar a autorização, si o 
distincto bahiano, traductor das obras, 1lzer 
cessão gratuit<L elo seu direito ; sabe-se que 
o scientista abnegu.damente o fez. Pm'ecc 
ao orador que ertL o caso (lc se pttgar n.té 
ptn'a ellc fitzcr a Yersão, r.[ne tt Typogi•aphia 
Nacional do via imprimir. 

Todas e:;:;a.s obras de utili(ladc ao poYo. ou 
de vantttgem a torna.r conhecido o pai:r. _no 
e;trangciro,dcvem ser auxiliadas pela naçao . 
(Apoiados.) 

Depois do brilhante discurso do Sr. Dr. Ger
mano Hasslochcr, prescinde de justificar a. 
emenda do Sr . Abdon Milancz, dando uma 
subvenção <'L companhia. lyrica que exe
cutar pelo menos t1·es o paras musicaes llc nu
toros nacioHaes. Os que ouviram esse cru
dito discurso ou os que o lerem, certo concor
rerão com seu voto pttr<t que vingue essa 
idL~n ,justa, merecida anim<.tção aos nossos 
distinctos maestros; e que, al!-~m de ser 
uma medida de coherencia vem estabele
cer a cquidade na protec~~ão ás diversas 
manif'estaçõ3s porque se aprimora. a arte. 

O orador affirma que é de coherencia, por 
que não comprehende como se mantem um 
instituto, mandam-se pintores tt Buropa e 
supprimem-se o> premi os aos_ do Institu
to musical, e nega-se um auxilio, que tor
naria na Europa culta conhecidos os nossos 
maest ;:os, que para produzirem mais e ainda 
mais brilhantemente carecem dessa c de 
outras provas de animação por parte dos 
poderes constituídos. 

Ha uma emenda do illustrecollega Me
deiros e Albuquerque augmentando para 
2:000) mensae$ a verba destinada ao Dispen
saria de S. Vicente de Pau.la; mas aceres~ 
contando que a subvenção só será mantida 
em quanto o dispensaria prestar soccorros 
ao> indivíduos que de!le precisem, sem at-
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tenção ás confissões 1·eligiosas a que per
tençam. 

Julga que seu prosado <tmigo não devia 
ter cogitado da hypothese-da, benemer1ta 
irmã Paula podei' llrctticar as >im, ella que, 
quando desvelladâ e bondosa distribue a 
esmola, jamais inquire qual a, crença do 
mísero que precL:a . 

Ausente o seu distincto collega Prisco Pa
raíso, corre-lhe o dever de fazer st:mtir a 
necsssidade que h a tle se conceder a ver1Ja 
pedida na sua emende; sob n. 25. A Santa 
Cnsa de :\Iar<tgogipe presta, pellt su:1 situação 
de ponto central de uma grande zona, ü 
mrlrgem do Paraguassú, S-'l'Viços inesti
maveis aos pobres. 

Demais é tãJ diminuta a. dotação para 
esta, instituição de carid<tde. Assigmüa a ~ua 
insignificancia p:ll'que o momento é de larga 
dotaç:ilo p:Lra grandes obras nesb capital; 
ne;:am-.so 5:000$ para alli e aqui só neste or
çamento, despemlem- se 5. 800: OOQy;.JUO. 

Por qne só dar às c:Jpitaes?. tambem o 
centl'O carece. 

Yuta peLt e mentia do Sr . Rebouçn,s de Ca.r
valilo, pOI'que acha que é preciso varrer do 
poyo a id .'üt de que mais tlo que nunca a 
centm.liz<1ção impera. 

Appello prtra os co!lega~ dos b~stados da 
Bahia. :VIinas. S. Paulo, Rio Grande, Per
namliuco, PÚ<l, Rio de ,Janeiro, que ,.ão p ; r 
ella aquinlwdos paN t1ue u votmn ; 
porque não é de mais, quando se gastam 
aqui m Uilares de contos, que se de uma mil
lesima parte des>a quantia dos ;<:st:tdos. 
(Apoiados. ) 

Agora a emenda do Sr. Heredia de Sá, que 
diz. · 

«Desinque-sél do «Material» a quantia de 
3:600 annuaeJ para continuação dos traba
lhos de que fi; i encarregado A. Chi!de, por 
acto o eU de ,junho do coiTente a.uno, quanto 
â reproducção, por meio ;le desenhos, dos 
easos morbidos typicos que apparecerem nos 
serviços clinicos, triLbu.lhos que foram soli
cibdos pela quasi unanimidade dos lentes e 
que o director da faculdade julgou,em offi.cio 
de 26 de maio de HJJ5, serem de «grande 
vantagem par a, o ensino.» 

Faz sentir á Camara que diversos mem
bros da Com missão concordaram com a idéa, 
mas outr GS acharam que ella era adiavel. 

Est(L vendo mais uma vez transparecer 
destas tres limitadas linhas, através destas 
poucas pahvras, aquillo que já dizia um 
escriptor f'rancez, que se podia ler em todas 
as entrelinhas; vê o c1ue diz Taytlerand, de 
que, atrás de cada palavra, havia uma 
outra.Lê nas entrelinhas a bondade daquelia 
alm;1, daquella pureza de sentimentos que 
caracterizam o illustre relator do Orça
mento. 

0 SR. CORNELIO DA FONSECA-Muito obri~ 
gado a V. Ex. 

0 SR. NEIVA-V. Ex. acha boa a idéa, 
acha opportuna, mas, parct não contrarial' 
os seus collegas da Commissão, encontrou 
uma palavra para dizer que elle pensa de 
outro modo, e por üJso assim pallidamente 
se externa: a medida é adiavel. 

Pois hem, o orador que comprehende este 
pensamento, pôde affirmar que a medida não 
é adíavel, mas opportnna; que ella é tão 
intuitiva, tão comprehensivel, que o orador 
que nunca pôde entrar em uma escol::t sil1uer 
par<t prestar um exame de preparatorio, 
tem plena convicção da actualidade da me
dida, det'endida ali{ts brilhante e convícta
m8llte peht imprensa desta Capital, pela 
Tribuna e pelo O Paiz, dous orgãos dignos de 
todo o acatamento, que discutiram o as;;um
pto proficientemente, como o fe7. tamhem o 
Jonwl do Brazil. 

Chama a attençãodos illustres medicos com 
assento nesta Camara. para que attentem 
para esta emenda. 

Esta medida dsve ser approvada. Por que 
privar a Academia de :Medicina de uma 
medida que attendG a uma necessidade in
arliavel , só por causa de 3:600$ ? ! Por que 
privar-se a, Academia de um trabalho utilis
sirnp corno este, os desenhos da~ ettnsas 
morbid<ts e typicas que apparecem llos ser
viços clínicos '? ! i~ste traballw é de iacal
cul<j.vel vant<.~ogem, como facilmente se com
prebende; porque muitos destes caw~ são 
reproduzidos na Europa, e reproduzem al
guns molestias tropicaes, que lá não sã,o ,co-
nhecidos e ainda não estudados. \ 

Xã.o; a Camara l)ão deve esr1uivar-se \u, 
votar uma dcspeza tão diminuta, principal
mente quando neste orçamentv, e aest'" se
gunda discussio augmen.tam-se 180:000$ 
pa.ra o pessoal do Hospício de 1l.henados ; 
:200:000$ 1)êLra manter-se o laboratoi'io de-
pendcmte"de i'.iang uinhos . ·. . 

0 8IL CORNELlO DA FO:-\S!COA &<:t um aparte. 

O SR. NEIVA-E' verdade que <t Com
missão diz : « Fica o Governo autori.,;fJ.do a 
dispender a quantia necessaria, etc. » 

Ora, mais isto é mais la. to, e o . Governo 
póde ir além dos 200:000$, como ~em sue
cedido muitas vnzes, que se lhe teem d~do 
autorizações identicas. 

Ha mais 50: 000$ para reparos no 1pre 
dio em que funcciona o Instituto Histo~o 
rico e 180:000$ para as obras da Polycli· 
nie<t, e l. 000:000$ para o palacio nm que 
deve funccionar o Congresso, tudo isto :mon• 
tando em l.6lO:ODO$,além das verbas já vota~ 
das e que attingiu a milhares de contos, con~ 
forme se vê deste mesmo Orçamento. 
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Como, pois, negarem-se 3:600$ para uma I o anno passado foi entret<tnto r ejeitaua pelo 
medida tão util e que vem prestar reaes Senado . 
serviços ao ensino,-á sciencia ?! Enxergo nessas palavras uma razão cuntra-

0 qun se poderia ubjectar <t1')enas (: que prodnccnte ao modo ::;>or que decidiu a. Com
esta medida não deve ser limitada <'L Facul- missão, que devia justificar o seu vo~o ou 
dado de :Medicina do Rio, e que pela mesma então não hn. mais em nenhuma occasiã:J, ne
ra;;ão devia ser extensiva tambem à Facul- cessidade de fnudamental-o. 
dade da Ba.hia. E' e:mctamente por que a Camcwa t inha 

O orador, que não iile desc tua do quo accoitil.do a emenda ttnc estava obrig <~<ht a cx
concerne ao seu E8tado, e principil.lmente plimLr-s~,contestando os motivos que o Senado 
áquella r..:::ademia, sabe esperar- e e.>perará tivera para rejeital-a. 
até o anno proximo, já que não srJ pódn Entretanto, nada se disse contra o pl·inci-
aprc.;;entar em 3a dLcu<.:são medida au- pio exarado na minha emenda. 
gmentando a despeza. Foi para provocar o pronunciamento de 

Tem f<i e sabe esperar. Espera que a S.Ex.,oSr.relator,quevimátrrbuna. 
illustre,co~missão reconsiderará o se.u acto o que eu proponho é 0 simples c:n•pri
e co~?ot .Ja_\~ fi~1almente ~oro o orado1 . . ·> mento da lei. Proponho que 0 lente, pro
. L.e .'.Ltlav es d?-quelle adwvel apparenCla du fessor ou substituto, que, além do (lescm
tJCt~~Ia cco1~onu~. . . . ponho do seu cargo, reja uma cad ~l il\\, per-
~ a~ cpr~uate a ~o~ItiC~ de ~elh/ommentos ceha o qne a lei determina, isto é, a l'Cmu

e e.ü1l e~~e.~,unento. , 1 ~allzem~~ a '~. vontad~ neração pela. gratificação competente . 
nestc_L v a" ta ~apttal ~ v_otar a. me~~o e~~as Tratn.-se do seguinte: o substituto da P 
medidas, que .Julgam ~nd1spen~avers ao ~for- secção da i~scola de :'>Iodicina do R:io (k . .í:J.
moseamento do coraçao do paiz, como d1zem neiro, como 0 U.u. Bahia, tem, além dos eu
uns, . da cabeça, como pensam outros, do cargos regulamentares e permane•; tes do 
gr~nue ventre, como alguns eu~endem · seu cargo de substituto, a obl'igação de sub-

_J!.;mbe~lezem fr.anca e larga t11ente, mas stitnir os lentes nos seus impedimentos ou 
nao afe1~m o mms. . faltas. 

A medid~ por . que_ pugna . é ut1l-:-o.s tra- D!z a lei : quando se der este facto, isto é, 
balhos do. Sr,. Chlld sao perfmtos, sohmtados quando 0 substituto tiver de funcciona.r como 
p~la mawria d?s lentes, louvados pelos lente receberá a gratificação deste. 
directores, admirados por quantos teem ' 
visto aquellas aquarellas-prova inequívoca Ora, dá-se pelo regulamento das faculd<~-
de subido valor artístico, proficuas ao ensino des ao substituto da la secçã·> a obrigação do 
:precisas e uteis. (Muito bem; muito bem.) ensino de uma cadeira, isto é, o substituto dtt 

1 a secção tem obrigação de reger a c:Ldeira 
de anatomia descriptiva. Elle a rege, como 
lente, no primeiro anno, o no anno seguinte 
acomp~uüm o; seus di scípulos e rege o se
gundo anuo. O lente cathctlratico rege o se
gundo armo e depois volta tt rogcr o pri
meiro; ele modo que ellc e o substituto se 
alternam no ensino de cada anno, leccio
nando perfeitamente, identicamente, ''· mtt
teria. 

O Sr. Julio San:tos - Sr. Pre
sidente, é sériamente constrangido que vou 
dizer algumas palavras em U.efesa da emen
da, que tive a honra de apresentar ao or
çamento dos 1fegocios do Interior. Digo que 
tenho constnmgimento porque &ei que con
trario ao illustre relator, que me faz a 
honra de estar ouvindo ... 

O SR. CORNELIO DA FONSECA- .-\.bsoluta- o lente recebe por esse serviço, segundo o 
mente não me contraria, dá-me S<ttisfação. codigo de ensino, a quantia de 7:20U$; o sub

0 SP •. JULIO SANTOS- ... porque já O anuo 
passado apresentei igual emenda que não 
mereceu assentimento de S. Ex., <tpezar de 
eu ter procurado convencei-o da ju.,tiça que 
presidil~ a medida na mesma contida. 

S. Ex., foi então vencido .pela maioria da 
Commissão que acceitou a emenda, mas este 
anno S. Ex . conseguiu oppor-se e adquirir 
contra a emenda o assentimento de toda a 
Commissão. 

Parece que ao menos desta vez devia ser 
motivada a r ecusa do assentimento de S. Ex. 
á emenda. Assim, porém, não aconteceu. 
A Commissão impugnou a emenda pela se
guinte razão:-porque tendo sido approvada 

stituto, que faz a mesmissima. cousa., com 
igual competencia, porque essa 6 apresam
pção Je?a"i, gil.nhtt '1: 20U$00J! 

Neste f<tcto ha um<t injustiça, e, além de 
uma injustiça, uma infeacção (la lei. 

O codigo de ensino declarou no u,rt . .28: 
«Compete ao substituto, alem das attri

buições exaradas nos regulamentos especiaos, 
mais a seguinte : substituit o lente da r espe
ctiva secção.)) 

Ora, o que deve se entcndee por attribui
ções que devem estar exaradas no regula
mento? São as attribuições permanentes do 
cargo de substituto, inhet•entes i\. U<ttureza 
do cargo. 
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Portanto, n<L funcção permanente e nor
mal do exercício do cargo de substituto, en
tram tae,; ou quaes attribuições e, além 
dest<ts-diz o rermlamento-mais o Beguinte: 
substtiuir o lente da respectiva secç,ão. 

Para as primeiras obrigações é que o lente 
tem a sua retribuição de 4:200.\;'. Desde o 
momento, porém, que substitue o lente ou 
que faz as ,·eze.,; de lente, deve ter em 
compensação o que diz o art. 30-a gratifi
cação respectiva. 

Ora,, tr.1t:t-se da ca.d•ira de an~üomi<t des
criptiva. 

Diz o regulameato especial da, esc3la de 
medicina: o ensino se distribuirá, por 25 ca
deiras, taes, taes e taes-e entt·e ellas :1 de 
anatomia descripti v a. 

Procurando saber o que é lente,-diz o co
digo de ensino: lente rege cadeira. Por eoo
sequencia, todas ess'\s 25 cü.deiras devem ser 
distribui<las por lentes; ou melhor: cn.da 
cadeira dovc ter o seu lente. E effectiva
mente assim o é. 

Alguma; cadeiras por~m o~tão divididas 
em duas, taes como a de anatomia descripti
V<~ e a de physiologia. 

A cadeira de physiologia está dividi ,la em 
duas e é exercida por um lente só. Como o 
lente não pôde funccíonar nas du:ts simul
taneamente, passa uma dellas ao substituto 
-e o substituto a e:.;erce p :wcebe:1do a gra
tificação. 

A cadeira de anatomia descriptiva está 
tambem dividida em duas e por igual mo
tivo, uma é exercida pelo lente e outr:.~. pelo 
substituto. :Mas ao contrario do qu;\ ali acon
tece, o substituto que está. fu 11ccionando não 
recebe gratificação de especie algllma. 

Por consequencia, a injustiça e a illegali
dade s.ão pa.tentes. 

A lei claramente diz: quando o substituto 
funcciona como lente, tem gratificação. 

Or<~, ha um sub:;tituto que exerce o cargo 
de lente e ent retanto nega-se-lhe a gratHi
ca.<;ão! 

Qual a rasão 1 A Com missão que rejeitou 
a minha emend<L não o diz positivamente ; 
diz apenas: «A Camara acceitoa o anno 
passi1do o~ta emenda de equidade e o Se
nado a r~jeitou. A Camara deve por sua vez 
rejeital-a. » 

A rasão, si não fbs >e o 1'<1speito que me 
merecem o nobre relator e a Com . uissão, ett 
diria que era não só contraproducente. mas 
inepta no senti(lo jurídico, isto é, incapaz 
de justificar a conclusão. 

O Sr.. Cor.NELIO DA FoNSECA- Deixei de 
l ançar as razões apresentadas pelo Senado. 

Foi esta a culplt em que iiicorl'i. 

0 SR. JULIO SANTOS-Não as . conheço e 
lastimo que ellas não tenham vindo a pu_ 
blico para que ou as contestasse. 

Acredito que não resistirão <L argumenta
ção que acabo de produzir, argumentaç\ão 
estribada tão sómeute na lei. 

Só ha duas objecções contra o nãi.l cum
primenta da lei, sendo uma della> a asser
ção de que assim está no regulamento. 

Mas não é ao nobre Deputado que hei de 
ensinar o que deve ser um regulamento. 

O regul<Lmento deve ser a explamtçãv dtt 
lei, não púde ser cousa diversa dn. lei. 

Alei determina que a aula. de anatomia.. 
descriptiva se considere uma caJeira, deter
mina mais que as cadeiras sejã·J regidas por 
lentes e que, na falta destes, o substituto 
funccione, recebendo a gratificação. 

Acontece, pJrém, que essa cadeira foi en
tregue a um substituto, pelo regulamento. 

O regulamento está violando a lei, pois 
esta disvõe que só os lentes regerão cadeiras .. 

O Congresso tem o direito de não a!lmittir 
um regulamGnto que infl'injJ. a lei que· 
votou. 

0 SR. CORXELIO DA Fo:--<SECA-Ellc tem 
obrigação de prestar esse serviço, desde 
que . .. 

0 SR. JULIO SANTOS-Perdão; interrompo 
o ~parte do nobre Deputado par<~ dizer 
que essa obrigação não está. na lei. 

0 SR. CORNELIO DA. FoNSECA dá outro 
ap:.wte. 

O SR. JULIO SANTOS-V. Ex. não · tem 
razÊ,[o; eu estou citando a lei que deterinina 
que1 quando o substituto rege cadeirJ,, deve 
ter gratificação. · \ 

Pouco impol'ta q~e o regulamento estab'e
lece.s;e tal regencia como uma dH·igação. 

A 1 ü estabel,lce claramente q uaes a<;. 
obl'igações que competem '··ao substüuto, e, ' 
no (l.rt. 30, dispõe que... . \ 

0 SR. ÜORNELIO DA FONS~OA-Peio desejo 
de V. Ex. o substituto terá co1n o ordena(lo e· 
grai;iftcação maiores proventos do que o 
lentíJ. 

0 SR . .JULIO SANTOS-E é justo, porque 
fica funccionando como substituto, prehen
ch ,~qdo quatl'o horas de .;erviço . 

0 SR. CORNELIO DA FoNSECA-V> Ex. 1 não 
argqmenta com o regulamento. ' 

O SR. JULIO SANTOs-O nobre Del~utado 
não me falle em regulamento, qttando estou 
fallanJo na Lei. 

O SR. CoP.NELIO DA FoNsECA-Não conheço 
o rnoJ.o de se fazere ;u as reclamações nas 
a:~aderuias, nas l?aculdades de Medicina, mas 
supnonlw que o leate prejudicado deve, 
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antes de tudo, recorrer ;l congregação si ella 
acceita ! ... 

0 Sa. ,JULIO DOS SAN'l'OS-Mas,si venho aqui 
para. a congregação tlas congregações (Muito 

··bem), que mais quer V. Ex.'?! 
Venho pedir a V. Ex. que a.ttenda a essa 

injustiça clamorosa pratica.da no regula
mento, c V. Ex. diz: «Vá recorrer lá! » 
Pois si é lí~ q uc está a. injustiça, feita pela 
con~n>egação ! 

Venho appellal' para. os 5entimentos de 
justiça do nobre De)utado; como quer que 
vá para o algoz '! ! 

O SR. CorumLro DA. FoNSECA-Não consi
dero algoz a congregação. 

0 SR. JULIO SANTOs-E' um modo d·3 dizer· 
Para mostrar o quanto é justo que t enha 

mesmo ordenado superior ao lente, este 
substituto de que se trata, hasta dizer que 
elle é obrigado, pelo horario da. Faculd.ade 
de Medicina, a comparecer ás lO horas ; tem 
aula das lO ás ll, das ll ás 12, das 12 á l, 
de l ;i,s 2. Isto é simplesmente impossível, 
mesmo par<~ um homem robusto, e o substi
tuto da, l '"secç-ão nãn é organismo capa,z d.c 
r <:lsistir a este traba,lho insano. Entretanto , 
por e$Sas quatro horas de trabalho, em uma 
das quaes fLmcciona, como lente, com a com
petencia de lente, porque esta, já o disse, ê 
a presumpção legal, recebe 4:200$; o lente, 
que tem apenas uma de5sas boras de serviço, 
recebe 7:200~000. 

Comprehm1de-se que este regulamento, que 
não está de conformidade com a lei, menos 
está de conformidad <J pom a justiç<~. 

Venho eu para o Congresso, exponho o 
caso, digo que a lei foi mal interpretada que o 
regulamento f<tz com que o substituto esteja 
exercendo ftmcções de lente, e, ao mesmo 
t empo, nega-lhe a gratificaçiio _que a lei lhe 
d<.'~ ; peço que se consignem 3 :200$ para com
pensu.r o trabalho extraordinario do substi
tuto e o nol}r J Deputado diz que vá r e
clamar da, congregação ! 

0 SR. CORNJo;LIO DA FONSECA.- Não: disse 
que devia recorrer em primeiro logar á con
gregação. V. Ex. empt•esta-me sentimentos 
que não tenho. 

0 SR. JULIO SANTOS - Senhores, não 
peço favor ;I Commissão nem á. Camara; o 
que qum·o 6 que S. Ex. fund.amente o pa
recer, que não está. fundamen ,ado , porque 
não é fundamento dizer que a Camara 
acceitou, ~lUC o Senado rejeitou, e que, por
t<tnto, a ;snn so deve resolver. 

Vou referir os fa,ctos. O anno passado, 
apresentei-me na Commissão d<J Orçamento 
e fallei ao Sr. Ca3siano do Nascimento, que 
era o presidente, expuz-lhe, e aos demais 
membros da Com missão os factos que estou 

aqui narrando ; a maioria da Commissão 
opinou que fosse attendida a minha emenda. 
O nobre Deputado, relator da Commissão 
mantinha-se na restrictiva, não d.ava. os mo
tivos pelos quae.3 negava-se a acompanhar 
os outros. 

Teve a seu lado o nobre Deputado Sr. 
Paula Ramos, mas este por um::t quc3tão de 
regimento, ê sabido quê o nosso illustrado 
collega é muito regimentista; mantinha-se 
na linha do Regimento, entendia que a 
emenda não era regimental, dava, cmfim, 
uma razão, embora não de equidade nem de 
justiça. 

O Congresso, na sua, soberania, deve fazer
a justiça, ta,nto mais quanto esta é apenas 
o resultado do cumprimento do codigo de 
ensino. 

Não quero me estender mais: estou afflicto 
por ouvir o nobre relator, desejo que S. Ex. 
me dê os motivos que o Senado teve. 

Trata-se de uma questão de equidade; c 
note-se que me referi unicamente ao caso 
especial da Faculdade de Medicina elo Rio de 
Janeiro , pois a hypothesél que se diL na da 
Bahia, não é a mesma. Effectivamente, se
gundo me informou o illusteado Dr . Doria~. 
lente da Faculda,de da Bahia, o substituto 
da primeira secção, lá, funcciona nas mes
mas condições que o daqui, lecciona as mes
mas aulas, mas com esta differeuça : dá to
da,s ellas á mesma hora, só tem uma hora de 
aula, por dia ; em um dia ensina anatomia, 
em outro dia odontologia, etc., de modo que 
se torrm muito simples, elle fica com a 
obrigação de ensinar um maior numero de 
ma terias, mas connexas, e pôde leccionar 
sem se fatigar, pois todos os dias tem uma 
aula, e não é absolubmente isto o que se 
p;;.ssa aqui. O substituto da l" secção da, Fa-· 
cúldade do Rio de Janeiro lecciona das lO 
ás ll, das ll ás 12,· emfim, acaba ás 2 horas 
e, por consequencia, esse homem, que tem 
familía a sustentar e que ganha apenas 
4:200$ , não tem absolutamente tempo para. 
clinicar. Como pode1·â elle viver com isto, 
sobrecarregado de familia ~ · 

o s~. JOAQUilii PIRES - Ainda que não 
fosse. 

O SR. JULIO SANTos - O nobre Deputa,do
sabe que o lente tem o ensino como achego, 
por amor á. sciencia, mas tambem um pouco 
para augmentar os seus rendimentos . Que 
tempo tel'n para, clinicar um meJico que 
perde quatro horas por dia ? 

Tenho ainda por mim, Sr. Presidente, os 
votos de todos distinctos membros da J?a,cul
dade de Medicina que estão nesta Camara,os 
Srs. Erico Coelho, Teixeira Brandão e o 
proprio Sr. RoJrigue;; Doria., que depois se. 
convenceu de que o caso era diYerso; e lá no. 
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Senado o distincto professor d~t Facuh!ade 
da B:Lhia, o Sr. Virgílio Damazio . 

Como é, pois, que o nobre relator tem co
ragem de se pôr deante de to,ltt e:;,ta gente 
e deantc da lei ? 

Deseio ver os fundamentos que tem S. Ex .• 
para justi fi car o seu voto. 

O SR . CouxeLro DA FoNSECA- Rrspeito 
muito a opinião dos collegas citados por 
V. Ex., mrc; desejava que V. Ex. fos,;e mais 
moderado. O nobre Denntado tem se exalütdo 
extraordin;J.rianwnt:•, ·em uma questão em 
que não te,tlJo " menor a.nimosidade, contra 
mim e cont ra a, Commissão . 

E' por isto qu~ desejo ouvir a palavl'éL de 
S. Ex., de modo a deixar clara a razão por
que a Camara este anno deve votti.r d J ma
neira divm·sa da que votou o anuo passado ; 
porque afiJul a emenda não 8 minha, é da 
Camara dos Deputados . 

Tenho concluído. (Jiúito bem . O oraclm· é 
comp rimentado pelo S r . El'ico Coelho.) 

'u § r. Leite Ribeiro-.-\.' emenda. 
que apresentei <10 Orçamento do Interior, 
autoriz[l.ndo o Governo a applicar em far
d.mnento, aluguel de quarteis, instrumental, 
a rmamento e instrucção theoric<1, e pratica 
da guarda nacional desta Capibl , ;~té a quin-

0 Sr... JU LIO S.I.NTOS-P<Jis b3m, desculpe- ta parte d<t importancia. que, dentro do exer
me a exa,lta.ç:ão. Não estou :c:inão argumen- cicio, fosse arrecad<tda pelo Thesouro Fede
mudo, c, si no meu argumento houvessJ · ral, a t itulo de c:eUo da!'! patentes dos oíficiaes 
objurgatol"ias, a .:IIeoa teria. o direito de me I dessa mesm:L milícia, entcnclcn a illustr.e 
chamal' <i o dom. Si " argumentação é v e- Com missão de Finançét,; negar ;qx;io, <~íllr
heme!lte, é }Jorque a convicçi'io é forte . . mando, em pcu•ecet' muitíssimo laconico, ser 

0 . Qp · r· F . _ ,,, 1 , o. · ·onv·-1 e~sa J.e~p.na. desnecess<tria, VOl'que o Orça~ 
.- SR. , __ cJ,IO - ILJIO "' 0 ca 01 'L c 1 I menta Ja ecns1pmva a, quantm de 20:000~ 

cç.ao . I pa.ra a guar1la nacional , e tal quantia era, 
. O SR . .TUL. IO· SANTos-l';at~Ir~lm. ente . . e é su(jicienle pam acuclil' ds necessidades 
. Quando se tem uma convwça.o, é assim r·eclamadas a bem da disciplina e boa ordem 
· qire se manHestêL . A linguagem,_ á~ vezes, é da corpol'ação, neste mun icípio. 
pobre, despida de roupagens e uao convence; A CommL:;.;ão está profundamente cquivo

. ao passo que e;te ardor pôde levar a con- cada, pois essa importaucia., exclusivamente 
v icçã.o ao nobre Deputado . .Em todo o caso, o destinada a cobrir as despezas do quartel 
que não quero, o que não desejo absoluta- geneealJ-despezas de gratificação ao com
mente é que S. Ex., que é um dos collegas mando iiuperior,secretario geral e amanuen
que mais respeito e consideração me me- se, remuneração ao contin.uo e a.o serven
rece, tome a mal as minhas paiavras . Na- te, a lu ;s·uel do predio, gaz, objectos de ex
turalmente, quando S. Ex. pr .. cur·a con- ped.iente, livros, impressão de patentes , etc., 
vencer alguem de uma idêa que tem, e este nada tem que yer com as necessidades dos 
responde ,;em ferir, sem vencer a sua arga- corpos e ainda menos com a disciplina e in- ' 
.mentaçã.o deverá ficar em situação constl·éill- strucçi10 da milícia ; e pena ó que a ill ustre 
gid11: iZ n'y a t·ien de pltts bé'e que d 'avoir Commhsão não tivesse -.procurado conhecer 
·raison cont1·e tout le monde. de visu essas necessidade~. tão certo estou de 

o SR . CoRXELIO DA FoNSECA- V. Ex . tem que outra seria então a sua op~ ;lião ~obre o 
muitn.gouteaseufJ.vor. caso. \ . 

Dessa /[Uarda. nacional, nascida em '11831 
O SR . ERre o Cor::LH0-0 causador uo mal é e remocteladét em 1850, que tantas e tão f'u l-

o Governo, que tem anarchizado o ensino gnrantes paginas escreveu na. no~s\t histo11ia , 
official. suifocando, em 1843, <L r ebellião \occorrida 

O SR. JuLIO SANTos- Apoiado, e a prov11 e!n S. Paulo e Minas ; cooperando, ,em 185.2, 
está aqui . sobretudo no memura ·,cel combate de Monte 

Nada mais tenho a dizer e agual'do as Caseros, para tornar a Republica Argen~ 
observar;ões qne o nobre Deputado diz ter tina liber ta do .jugo despotico de H.o,;.as ; 
para coate$ÜU' il proccdcncia dos meus ,,r gn- curtindo, durante cinco longos <tmw~. · <LS 
merrtos; e, si p.Jl'ventura forem procede ntes, agruras da lucta com o Pa.ragnay ; '- dessa 
serei o primeiro <L dar-lhe mzão; mas S. Ex. guarda m~cional, que legou á. historia-patria \ 
ha de cônvir q UH si niio lh.e 8 di!fici! conven- 110m2s üwto laurea.dos, como os de David 
cera Camara,porqun.ntJ a votação se faz se- Canab!Ll'ro, Hyppoiito Ribeiro, Fidclis d~ 
gundo a phra.sn sa.cr arnental-está em vota- Abrt:m, T:ristão Pinto, Silva Tavares, Ro
ção t Rl rnedida., com parecer contrario d<L drignes Lima, cruerr eit·o Lima, Chananeco da 
Commissão-e a Camr~ra, , que nesta confia Fontoura e outros, inclusive o heroico An
pela autoridade que tem a Commissão, vae drarle Neves, pelo velho m;.Lrechal C<LXias 
votando, é certo que não raro vota grandes titula.do o « hra.-o entre os bravos do c;;er
injustiças, e ás ver.es grandíssimos despro- ·cito br~zileiro», e que tão bellos versos in
positos. spirou aó ~~stro sempre feliz de José Bani-
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facio; - dcs~a gmtrda nacional a-penas rest;t 
a tradi~~ão glorios<t c o mal compensado 
esforço de alguns otliciaes que, não desalen
tados por inteiro, <tind<t applicam o ~;eu 
tempo, a sna actividade c o seu dinheiro, 
em salvar essa instituição de unut complet<L 
derrocada. 

E' certo que, já na vida da Rcpublica. e 
por diversas vezes, <t guarda nacional desta. 
Capital teve ensejo de atiirmar a sua cxis
tencia, por meio de serviços de certa re
levancia, como sej<tm os que presto11 por 
occasião da revolução de 6 de setembro de 
1893, os que prestou durante os motins 
originadoti pch1 q ucstão d<t Compitnhia Sào 
Christovào, os prestados em novembro de 
lD04, etc., mas quantos sacriíieios de toda, 
especie isso custou '1 ••• 

Accresce que a situaç.ão d<~ guarda nacio
nal mudou consideravelmente com a publi
cação da ordem do dia n. 96, de 1 a de junho 
de W02, fnit<t, segundo atlirm<tçào do Sr. rrm
rechal commarulante superior, em virtude 
de 1tm accô;·do que o Gover.no dessa época 
nfLo cumpriu, ccr·tamentc, por não poder ; e 
a verdade é que hoje os corpos d<t guarda 
nacional, pelas isenções que já existiam e, 
pelos effcit.os d<t referida ordem do dia, não 
só não teem guardas para encher smts fi
leiras, como nào teem contribuintes para a 
caixtt do seu custeio, 

Nào julgue V. Ex., Sr. Presidente, que 
estou exagerando ; aqui está (mostrando 
wn folheto) o relatorio que, em 1902, o Sr. 
marechal commandante superior apresen
tou ao Sr. Ministro do Interior, seu supe
rior hicrarchico, e, neste documento, S. Ex. 
assim so manifest<t em relação á situação 
da guardit nacional : 

« Ha dons annos que estou exercendo o 
cargo de commandante superior desta mi
lícia e, durante tão longo tempo, tenho cha
mado não só a attenção do Governo, como a 
do Parlamento, para as necessidades de que 
ella se 1·esente, e indicado os meios de que 
poderiam servir-se Jlam collocal-a em posiçlio 
condigna, como tanto convém (~ Naçã.o. 
•• 1 1 1 1 1 1 I 1 I O O I O I I O O I O O O I I I I I O I I O I I I I O I 0 I O O 

« Infelizmente, taes poderes 11acla conse
guiram fazer em seu be11e(icio, pelo que a sua 
situação continúa a se;· a mesma, isto é, ca
?'ecedora ele meios para o seu conveniente fun
ccionamento. ........................................... 

«A guarda nacional, que agora eommando, 
parece-me ser (~ unica pm·te do todo que est<l 
militarmente organizada, mas, pesa-me 
dizer, está muito longe do que devera ser. 
.......... -......................... ············· 

«As fonte$, de onde os respectivos com
m.andantes tiram os l'ecurws para, a··u· 

Vol Ylt . 

tcnção dos batalhões, }H'ovém do estado de 
fortuna de cadiL um c do que se cham<t-con
tribuiçào para a musica- que vem <t sr,r 
uma consignação mensal, r111e faz cada praça, 
para eximir-se do serviço em circumstan
cias ordinarias, deixando por isso de eompa
l'ecm· ao seu quartel. 

«Em outro tempo, em que a fortuna de 
eada commandante era superior, havia quem 
não só pagasse o aluguel do quartel, como 
fornecesse, por conta propria, o necessario 
fardamento, p<tgasse a musica, como as dcs
pezas extmordinarias ; mas hoje ruio acontece 
isso, por nào haver um só que esteja na.
qnclla lisonjeira situação. 

«Naquelle tempo, que foi pouco antes d<t 
guerra do Pamguay, via-se est<~ guarda na
eional nas grandlls íormaturas, nas paradas 
c exercícios, rivalizar com os corpos do exer
cito no luzimento de seus uniformes, na di~
ciplina c no garbo militar; hoje, infeliz
mente, a sUttaçc7o neto é a mesma, está impos
sibilitada de jonna1·-se, p01·que muito poucas 
são as p1·aças que teem fm·damento e os seus 
eommandantes não sabem pam onde hão de 
appellar. 

«0 que se chama-contribuição para a mu
sica tambem muito pouco tem contribuido p<tr<t 
pagar-se certas despezas, por ser uma grande . 
parte das praças que tomaram aquelle com- ,_ 
promisso refract<tria aos pagamentos. 

«.ht que fallei em instrucção e disciplina, 
os dons principaes elementos constitutivos 
de um exercito, devo dizer quo, apezar da 
minha boa vontade, manifestada, por <tetos 
publicas, ellas não foram applicaclas de modo 
conveniente, por faltar fm·damento ás praças. 

«Quanto ao primeiro elemento, tive a oppor' 
tunidade de ver promiscuamente praças far
dadas, com outras não fardadas, recebe?·e-rn
no sem .IJrande interesse, á vista do t;·iste 
quadro que fonnavam. 

«Tal situação deveria, tambcm influir no 
espírito do legislador para a dec1·etação de 
meios, afim de, com elles, conseguir-se de 
um modo brilhante o 1·eergttimento desta no
bre milicia, por uma reorganização conscn
tanca com o estado ac!ttal ele causas. 

«E' preciso ter-se em mente a phrase do 
grande e pico portugucz: 

« Nunca louvarei 
O capitão que diga-não cuidei.:. 

«Sim, é preciso quo a p:~tria tenha na sua 
milicia ci vica, em todos os tempos, um dos 
elementos do seu grande poder o da defesa 
de seus mais sagrados penhores . 

«A nao ser a>:sim, d prefe;·ivel a sua elimi
ni:[U:odlelo n~enos o seu, Ucondam~nto., ,>) 

'{'•' •' 

3J 
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Ora eis aqui, Sr. Pro:;idcutc, tlehneJltc 
lidas em tlocnmcnto otlieial, a~ pal<tvr<J,s do 
illustm Sr. marech;ü com mandante supe
rior, acerc<t do estado da milici<L Jmcional, c 
penso que, para tornar justificada tt rnfilha 
emenda, não pJtlia soecorrm·"me do te~l.o
munho de au~oridacle ma.i:> competente do 
que esta. · 

Vejamos agora o que S. Ex., neste seu 
outro rclatorio, cor·re:;ponJeni.e <l,O anno 
de l9J3, tambcm ;tp.c.~pntado <kJ Sr. Mi
nistro do Interior, clitcn(len aecrcsccutar <to 
quadro dcsenh<~do no (le 1902 : 

«Pela quw·ttt ve:; suhnwtto ;i <LprEciaçiw tlo 
Governo uma extens<t expo,;:it;·itu tlo tilW ~e 
passou durante o anno Jimlo, eom <t gtmrda 
naeioual d&~ta Capital, :;ob meu comm<mdo, 
~ das necessidades de que el!a se 1·esente. 

···~·········~·~·······~······-· .····~······! 
«Esperando que, com a pnhlieitlade de meu 

ultimo relat.orio e eom iL e1lt1·ep:<t delle <1 
c11da um do~ dignos repl·e~Brtütntes-tltt Na•;ão, 
conseguiria despertar a <Jttençào de tcdo.s, 
levando-os <t discutirem os seus <tssunrotos 
mais import11ntes e a dceretarem providen
cias afim de tiraht da decadente pos.çt.7o em 
que se acha, dei-me a semelhante tr<tbalho, 
mas de um modo impeoficuo, pois n em 
sique,, wn membro do Congresso tomou a seu 
favor o minimo i:rtteres$e. 

«Entretanto, alli ha distincto;; oiliciae.> que 
são ornados com -os galões que cll<L dii. ; 
aUi lw cm·oneis comma:;ldantes de batalhões 
que bem sabem do estado preCI(rio em que está; 
e, pois, como naturaes a.dvogatlo~. deveriam 
ter-se interessado por ella, cmbom, em mi" 
noria, nada. conseguis .em. 

«Lastimo pronunciar-me CO/TI tão · rude 
franqueza a. respeito, e devo ser desculpado, 
porquanto pesa sobre mim a responsabili
dade da marcha. dos set\S negocio~ , e llão 
quero que se diga em tempo algum que 
tambem contribui, pela f'altá de interesse, 
para o lastimosa es_tado em que se acha. 
••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••• 

« Por longo tempo era tido con:w p;·incipal 
elemento }Jara <tttender~se á.s tle <pezas com o 
pagamento de alugueis de quartei:;, limpeza 
de armq.mento e outras desta milicüt, a con.., 
tl'ibuir;ao que {a:;ia o soldado, e a que Sll dav<t 
o nome de «contribuição par<J, a lríusictt». 

«Era uma e::;peeie de irnpo.~to taxado pa1·a o 
soltlado 1ic<~r isenb elo wrviç•) d~ qmtrtel, 
e ao qual stttisf<wtoriamente muitos recor
riam. 

«Nenhuma disposição de lei ou de regula
mento autorir.asa 8r.melh<t).lte Íll'lposto, J.Ilas 
o tempo, q11e (• o principal ret\:n•ntad9!' das 
cousa..s e costumes,i.ntroduz.iu o pl'tncipio,que 
até se tornou official. . 
,, .. , ..... , .............. ..... ....... , ... . 

«Devido á. C<trestia da vid<L c à ihlta de em
pregos para os alistados, ncontecou que mui
tos se vimm mt contingeneüt de nao paga-
1'Ciil ta! cont·l'ibu•çüo, o que deu Jogar a con
st<wtes pl'isões, feitn,s por varies comma.n~· . 
dantes de corpos. 

«Por algum tempo matlti,·c a pmxe, pa.ra. 
não destoar com o ·nassado c atteudor á:> soli
cita,ções de varios êommanthtnte::;, qtte con
sidenwum-na conto elemento vitc!l; entre
t;wto, tendo cb.eg<tdo ao conhecimento· do 
Exm, Sr. !Jr. Manoel Ferraz de C<tmpos Sal
lu>. então H lustre Pt·esidente tht ltepublica, 
que muito::; guard<LS eram coagido::; em smt 
liberdade, peltt impossibilid<tde de satisüL
:~.erem <iquellas mewmlid;t.:e.s, teudo-se effe
ctna.do par<t i::;so, eomo jii. disse, muitas 
prbúes, vi-rnCJ obrigado a conferenciar com 
S. Ex. n respeito e, de accôrdo com elle, fiz 
úa-iJ;ar wua ordem do dut, qHe po:: termo a tao 
mâ siltta{:ao, sendo po1· muito:; louvttdtt e por 
out.ro;; censm·atla. 

~<Por ocea:;iao 4o dito aecúrdo prontetteu-me 
8. Ex., co11w compensaçao, solicitar do Con
gresso N:acional <t verb:t d,e 200:000$, para 
serem distribuídos pelos corpos, afim de 
attencle1·em ás was necessidades, comp opinei; 
pois, certo então estava de que cada um 
ter i <L mais recursos do que os }H'ovin dos da 
refm;id<t contribuição para, a musica., mas 
infelízmerlte nada pediu S. Ex., certamente 
dcviqo, ao que se diz, ao nosso máo estado 
fina npeiro. · 

«Apezar !las medid<I.S de rigOi', tomad.as 
pJr. \ arios comman.dantes, ?Lilo me foi pti~
sivel contentai' com o estado de seus cm·pos, nl:l 
toc<LOtc a uniformes\!'l instrucção, etc. , 

«E' ·Sf,>tnpre motivo de 1i~zm· para . mim, 
quando tenho de inspnceionar os c011po~. cn
tr<u· ,em seus q na.rtois, pela >:;1ta im1?I'OJWie
dade, sendo que alguns são tão acanhados 
que t,l.l!1icilrncnte a propria ofllc)aliclade.póde 
ach.ar-se nelles à voat<tde. · 

«As suas <trrceadaçõe::; não pm'nlittem que 
se íhça a limpnza do armamento, pois quasi 
toclos o; batalllões teem 100 espinga1~<las do 
syst.elJm ~JltUSCI', CO!llO bmbcm p~r ·serem 
casas p<l.rticulares CJ ue ruiu otfin·ecqm a uw
?Wr yanmtifJ. ú sua gucwrla, podendo por i~so 
!lar-se, em situação grave, atgwrt des~gra-
dovel aco11 tecimento. · 

« Pondo termo a este tão extenso l'elato
rio, vonho nova.inente dizer que, si o Con
gresso Nacional decretar aquella verba de 
~OO.:QOO$, tirada da quantia peovenierlte da 
:tl'l'BC<fdaçiío do imposto dó SCllO das paten-
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tes, quantia que j;~ attingiu, como disse, a 
perto de 1.000:000.~ annuaes, todas as faltas 
notadas desapparecerao e a in~tituiçiio' então 
reerguer-se-ha brilhante, não só pelo patrio
tismo dos que a compõem, como pola·posio 
de todos os elementos indispensaveis ao sou 
bom funccionamento. » 

Como V. Ex. Tê, Sr. Presidente, o relatorio 
de I 903 aind<t mais accentua a necessidade 
de ser essa Í1lilicia urgentemente :;occorrida 
pelos poderes publicas, e tanto <t sua situa
f;ão reclama prompto remedio, q u .l o proprio 
Sr. Dr .. T. .J. Sea bm, iJl usü·c Ministro do In
terior o .Justiça, no In volume, pétg. IG5 do 
relatorio que este anno aprc~entou ao hon
r<tdo Sr. Dr. Presidente da H.epublica, isto 
eSCl'CVeU: 

« Segundo jü. vos expuz no:> relatorios an
teriores, continüa a legislação que 1·ege esta 
milicüt a sc resentir da f'alt<t de uma re
forma complet<t c urgente, de modo <t poder 
preenchm· os seus Jiils. » 

Passando <t trattte da:; isen(:ões existentes 
na legishtçii.o que rege a milicüt, CXJJOl'ni a 
V. Ex., a titulo de curiosidade, o seguinte 
caso: 

Pela lei em vig·or são guardas nacionaes 
da activa todos os cidadãos de 18 a 50 an
nos, pertencendo á reserva c:> de 50 a fiO, 
exceptuados, porém, os ministros, os gover
nadores ou presidentes dos Esta<los, os seus 
secretarias, os Senadores e Deputa,dos, fo
deraes e estaduaes, os officiaes c as praçéts 
do exercito, armada, policia o bornheiros, os 
clerigos de todas as ordens sacras, os reli
giosos de todas as ordens, os c<trcereiros e 
seus ajudantes, os cheios de policitt, dele
gados, suMelegados, inspectores, c, .em re
sumo, todos quantos tiverem direito de 
requisitar forç<t, os officiaes de justiça, os 
juizos de paz, quaesquer magistrados, in
clusive os pl'Ctores e os pt'omotores publi
cas, os matriculados nas capitanias dos 
portos, os empregttdos nos hospícios de alie
nados, todos os protcssoros e estudantes ma
triculados nos cursos j nridicos, escolas de 
medicina, seminarios cpisc:opaes e outras 
academias ou escolas publicas superiores, 
as pessoas effectivamento empregadas no 
serviço interno dos hospitaes e outros esta
belechpentos de caridade, os otliciaes hono
rarios do exercito c da policia, os intenden
tes municipil.es, os moradores das coloni<ls 
militares, os mcdicos, os <l<lvogaclos, os en
genheiros, os pharmaceuticos, os ta.belliães, 
os escrivães, os guardas-mü1•es das alf'an
degas e seus ajudantes, os officiaes supe
riores c praças da equipagem das em
barcações, os voluntarios da patria,' os em
pregados na construcção e custeio da. Es
trada do Ferro Cçntral do Brazil e outras, 
os empregados nos Telegraphos, os empre-

gados na Saudc Publica, todos os empre
gados do Correio, inclusive os das agencias, 
tambem comprohendidos os conductores das 
malas, os enfermos por molestias incura
veis, os operarios dos arsenaes de marinha, 
os operarios dos arsenaes de guerra, o pro
prietario ou um administ1•ador ou feitor de 
cadrt fabrica ou fazenda rural, um vaqueiro, 
capataz ou feitor de cadrt f<tzenda de gado, 
até tres caixeiros de c:adtt casa commercial, 
segundo sua categoria, os estrangeiros, e, 
por ultimo, os que não qui2erem servir, si 
alguem restar f'óra dcts isenções legaes. 

Parecerá a V. Ex. que taes isenções, não 
coll1endo o miseravel desoccupado, sem clas
sificação social, dão a e;;te a obrigatoriedade 
do serviço,- puro engano; pela lei n. 602, 
do lO de setembro de 1850, até esses infeli
zes estão lega lmente isento~, pois sei podem 
se:r alistados gtmrdas nacionaes os cidadãos 
que dispuzerem dn certa renda fixa, sendo 
cst<t oxigencüt cxteuHiV<t <tos proprios filhos
família. 

Por expericnciu propeüt, alhls bastante 
cam, posso a~segurar a V. Ex. que não é 
com rninguados recursos pecnniarios que se 
farda, mantem e imtrue um b<ttalhão ou 
regimento dessa milícia ; c o Congresso nã.o 
deve pretender que todos os Srs. comman
dantes se conservem dispostos a sacrificar 
dezemts de contos de réi~ do seu patrimonio 
privado em cobrir deficits da caixa. dos 
corpos; pois, á; luz dos factos, bem pouco 
valem todas as demonstrações de patrio
tismo vasadas ncsseil proce.>sos, e até não 
raras vozes serve-Thes de epílogo o motejo 
mais irritante e depl'ilnente. 

Si a Republica quizer ser justa com os 
seus servidores, terá de reconhecer que já é 
motivo de merecido applauso o desinter
essado sacrifício de aetividade, de horas de 
la.zer e de commodidades que fazem os offi
cines e guardas d<t guarda nacional, pre
stttndo-se a servil' nessa corporaçiio ; pre
tendet· que elles estendam esse sacrifício a 
di::;pendios enormes, füra dos recursos pe
cuniarios da quasi totalidade desses cidadãos, 
é pretenção excessiva. 

Demais 11 emenda não pede outra cousa 
sinão que, da propria renda da milícia, que 
provém exclusivamente da contribuição dos 
JWOprios o1~1ciaes, ~eja dest<tcada uma parte 
pm'<t custew d<t m1hcJa ; fazer dessa insti
tuição uma fonte de renda, com manifesto 
prejuízo da ~ua b~a. organização,, quasi que 
totalmente mhab1litando-a a satisfazer seus 
fins, se me afigur<t grave erro. 

0 SR. MARCOLINO MOURA-A guarda ná
cioual nunmt devia ser considerada uma fonto 
de renda. 
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O SR. LEITE RIBEIRo-,\ gradcço e regis
tro o aparte do men nol)l'e collcga, p<tra 
mim de elevadíssimo vv.lor, d::t(ht a su::t 
compei;cncia sohre o assnmpto, brilhante
mente adquirid<L na uel\:J~<L d<L Patrüt, nos 
c<.tmpos do P<traguay. 

Sr. Pre.~ül ente, pre~entemeJlt<J a gu<trda 
nacional póde ser coosidDr<tda uma cou.;a 
dispens<tvcl ; não sei , por1!m, s i em futuro 
não remoto ;t~sim pens<nenw:>. 

Em q nalq uer hypothese css:t corpomção 
carece ;;er cuidada, sej<L para tol'llal-<L me
lhorada, sej<L p<tr<L pol-<L em 1·epouso alJ:;o
luto. mantidos apemL~ o;: serviços que dio 
custet!"do;; com a do Üt!;àO ln;ert<L m~ lei m·
•:anwnt<LI'Íit, pois o qtÚ: por <tlii c~tá, contra
J'ÜL!tdo o.; qne estilo (lc! deot1·u e os que estão 
tle !Ora, <L ninguem S<Lti::;iitz c contenta, e 
cu~t<L esforço::: enul'lllc~. ~em l'cl<Ltiv<L com
pcu::;a.çfi.o de qn;Llqner n;Lturez<L. 

Fi :r. e,;t<ts aprecia•;úes nn intuito tb del'eu
der <L emend;~ comkmn<td<t, c t<tmbem .no de 
e\'it~.r quo, de futnro. qn;wdo o Sr . llHtrc
elwJ comnEtnda.nte sup oriot· tivm· de e::>tTú
ver outro r elato1·io, torne •~ a.llirm;u• que 
.lte:>t<•. C<.Lsa. IfOO houn: nnw, I'Jr.i vo:r. que se 
lc V<tllÜt;;se em titvor d<t co t·pol'<t~·àu. 

O Sit. BRiciO FlL!Io--E vot. muito auto
rizr~Ll<L. 

O SR. Lim.'~:; RJDJ·:mo- X<t panhomdUl'a. 
honu <tdc tle V. Ex. 

Deixo lLS>Jim, S1·. P1·csideute, l'e.;pundido o 
pe~.recm· da illnstl'n Commis:;ã.e tlc Fímwças, 
dab:mtdo pelo mon ílln,tJ:e collega e digno 
<tmigo, rcprcwntautc: de Pern;tmbuco, o ~r. 
Gurnelio da. Fonsee;J,, <L qaem muito agra!lC(;O 
<L attenção com que vem de honmr-me. piHito 
bern ; m1~ito bem, O IJI'Udur (; cump1'imentculo.) 

O !Sr. Cornelio (1;"-., Fonseca, 
como relator do Orç<tmenb do !Jltoríor, 
vem re:::ponder <LO~ orallore:> que o impugmL
r;tm, kn<lo ouvido co m todct '~ a.ttenç-.ào o;; 
l1om•ados c•Jllegtti <1uc i.ntenicmm HO de
ba.tc. 

O Sr. Germano Hn.~~loehcr ütllou em pri
meiro Jogar a respeito de dua~ cmeuda,s : 
um;~ autot•izaodo n, impre~sii.o da obra. A 
NovaLH:; sobre o Passado c OLltra. ma.nd<tndo 
~ub~idiar um<t companhia lyr:ca que repre
sente, pelo menos, tres pcç:as de müor na.
ciomLI. A Commissão, si negou o seu voto ás 
referidas emenda~. 1oi :tpenas em a.ttenção 
aos grandes onus c encargo;; quepesamsobro 
o Thc!:louro, c tamhem pvr serem essas me
didas adiavcis, n5.1J havendo, pJrta.nto, a in
tenção de p1·ollihit· <~ puhlicaçáo do tra.ha.lho 
do A. Scrgip;~ on lb I!Cgar a.uxillo;.; a ar
tistas na,ciona.c;;; c si foi o..cccit<J, éJ, emenda 
p .:o;t a pu blíc;tçio do h·<J)nlho do Dr . .\laga
l !li.::OJ:i, bto e, dcv·jJo U.O f0.d0 Je ,jéi. tCl' :;JdO 

ellc publicamúJltc julgado atr<.tnls as colu
mnas do Jo1·nal do Comme1·cio. 

Respondendo ü. um <tp<trtc llo Sr. Alencar 
Guimar·ães, diz que a obra de A. Scr·gipe, 
aind<~ precisa. ser julgada JXH' an tm•idades 
competentes, pam merecer o auxílio do Es
tado. 

Pa::;sando o or<tdor a analysar a contcsk•,
ção que fez o illustrc Deput<tdo pelo Ceará, 
sobre as emendas relativas a aluguei~ de 
casas a. otficiaes inferiores c subt~ltcl'llos d<L 
políei<t e a <tuxi!ios aos pokes do Ceará, 
m ostm <L imp1·occdcacüt dtt primcír<t c ~a
lient;~ qne a ;;cgund<t nãu tem cabimento, 
pOl'l[UO compete apenas <LO Estado auxiliar 
o;; nc~:cssit<tdos, ag<L~alhando-o::; nos asylos 
propnos. 

Agradecendo ao í'r. Noiva. a~> gentilc:r.a~ 
com que ,.cmpre o tt·•~tou, re.~pcmcle o or<tdor 
S. Ex., demon~trandu que iL emenda, man· 
1htndo gt·atiticar com 100:~ o auxiliar !lo con
sultor geral da ltepuhllca., Hfio deve ser 
aeceita porqne, como jã. di~se, o elll}H'egado 
qnc ;~, uxilJ<L o consultor pet•eebc os venci
mentos do seu c<trgo n<t ::;ccr etari<L, :;em q uc 
haj <L excesso de trabalho. 

A emenda. de que são sign<Ltat·io:,; lis illus
tres represcnt<~ntes Jlumíncnscs, tirs . ·Julio 
Santo;,: c r--Iauricio de Abreu, diz que, som 
a.nimosid<~de algumtL, ess<t emend<t é dcsHc
cessttrin.,1 pois o <tnno }Ja.ssado <L Ctmmr<t, rle
pois de largo dclmte, concluiu aceeitando o 
augmento de vencimento pa.m o professor 
d<L g:;eol<~ de ~'ledícína, como gr<itific<tt;ão 
reduzindo, . cntret,;.tnto , o pcclido de H:üOO$, 
P<U'<t :1:000~ que )Jal'tt que o professor, a que 
;;e re!i.~re <~ emcnd<L, nào ficasse com orden;~do 
:mperior aos lentes ca.thedl'aticos. \ 

O OI'a(~or justifica tarr~bem o parceer d<t 
Com missão eontrario ã emen(l<~ tão <~rdente
meutc detendhh~ pelo seu illu~trc c sempre 
gentil col!cg<t, Sr. Noiva, rclatí'va a un\ a u
xilio pal'íL a:,; obras do HOS}JitM '.de MiSCl'i
cordi<L de :Vlamgogipc, e dc!'cude,o voto ', da, 
mesma Commlssão contrario à e'nlCnd<t 'do 
seu illustl'e amigo Sr. Leite Ribeiro, indi
<'ando qup o Govcrllo fique autorizado a des
pender até <t 5a parte do im}Josto sobre pa
tentes d~t Guarda Nacional com o · farda
mento, instrucr:ão c outras necessidades da 
Guard<t ~acionai, desta Capital. 

Termiq~t c:mtestando o v;tlor do quadro \ 
comparat1vo exposto pelo nobre De}Jnta~.~o 
Sr. Barbosa Lima, entro os Orçamentos u·e 
Wtii c os de ho.je. Basta citar o desenvolvi~ 
monto que tem tido o paiz, pa1'a se comprc
hcnder qqe a comparaçã,o de s. Ex. nf:to é 
um aegurneuto de combate, nem fornece 
prov'iS á.s suas é•,Ilegações . ( 1lluito l.Je;,t ; 
muito vem, ) 
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O Sr. Presi<lente-Continün. n. dis
cussão unica. do parecer n. 214 A, de lfJO::í, 
sobre ementla.s oíl'ereeitlas na 2" clí~cns8ào do 
projecto n. 214, destn anuo, que fixa. <L dos
pcza d.o Ministerio da .Just.iç<t o Ncgodos In
t.rrioros pa.m o cxreciciu dr l fJOf~. 

O Sr. llri.eio F'Uho-Pcço <t pn.
la.vm. 

O Sr. Presiclente-Tem a. pa.l.avra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Bricio F'ilh.o níí.o cont:tVa 
tomar parte hQje no üebato. Tnnt.os oriLm o:l 
antorcs de emcmhts roensMla.s que nspcra. Vlt 
um longo dclntn. Efl't1ctiva.mmlte, :,;eis ora.
dores oecnpfn•n.m-so do a.s.sumpto, mas o 
1iZet'<tm tão ra.pida, lig-eira. o tnlegra.p!tica.
mente, que est;L rsgot.ada. tdist<t <lo;;; mesmos. 
Por isso apPoveitar·<L os poucos minntos que 
restam, iniciando o seu diseurso e <leixando 
para a. sessão seguinte as considerações que 
tem a f,tzer. 

Faz justiça aos bons intuitos do relator, o 
Sr. Cornelio da l?onsec.\, e refere-se á ope
rosidade do Sr. Noiva. 

Trata da modificacão regimrmta.l sobre a 
discussão do3 orçaméntos. ·~\. reforma reit:t 
nm o anno passado pela Mnsa. em mn~hor. 
Posta em execução, pl'ovoa que o r.ra pela. 
rapidor. com qne marcharam os <lo1ts pri
meiros oreamr.ntns snbmettidos ao nosso 
estudo. -

O procr.so;o não convinha. Como nã.o sa 
podiam encartar as er.lehi'i'S me!lidas nm 
eauda orçamentaria, f<tllou-se em cercca.
meuto da iniciativa do Deputado. Ora, esta 
não era prejudicn.rh\ des<ln quo elle tiuhrt, 
como o GovP-rno, os prqjectos especiaes pam 
emendar :í Yontade. Não foi por elle, mas 
Ilelo Governo que se fez novil. modificação, 
nfim de permittir as ani.m•ir.aç.iies, tào de
primentes para o parlamentn c tito contra
rias ii. ConstituiC)ão. Adoptou-so entií.o o que 
esta.Ya. mais on menos no Regimento do :Se-
nado. Foi peior a. emencht que o soneto. 
Antes ficasse a rlisposiçi'io primitiv:t do Re-
gimento. · 

F;tllanrlo no Senado rncot'lh q un esse 
ramo lr~gifllai.ivo e~1;(L agma proenea.ndn sr.r 
CLU'<tdOl' !hL Ca.mara, a ponto ile intervir OIH 
smt economia inteena. 

Pr,;veniclo peü~ i\'Iosa. rle que a hora e>:t:i. 
finrla., pede para proseguir na. ~c;sio se
guinte, sen!lO attcndirlo. ( ]lfuilo bem;m1tilo
bem.) 

Fica. a, rliscussão 1\di:vl:t pela hora, 

o ~r. Presidente- Tendo dado 
a hora, designo para ttmlmhã a :;eguinte 
ordem do dia: 

Continuac;?Lo d::t votar:?io do projccto n. 253, 
de lDO:í, a.utoPiza.ndo o Pre;idente da Repu
blicrt a coJweder a.o hn.charel .Touo Evange
lista da Frota e Vasconcellos, hihliothe
cario dn Faeuldade de Direito do Recife, um 
anuo de liccnea. eom ordenado, para tratar 
de sua saude onde lhe convier (discussão 
unica); 

Voütção do proj octo n. l 92 A, de I 905 (do 
Senado), concedendo a pensã.o a.nnual de 
1 :HOO~ a D. Theoclora Alvttres rle Azevedo 
:V1aee!lo Soa.re~. vluva. do Dr. Antonio .To<t
quim do i\'Ia.ccdo Soares, ex-juir. do Supremo 
Tribunal Fodor<tl ('~" di:;ctt~sã.o) ; 

Vnt:tç,iio <lo TJl'Qject.o n. 100, de l90rí, a.nt.o
ri~: :mdo o fiovorno a. dechmr sem eff'cito o 
deeret.J <tuo apascuton o l" secret.n.rio de 
legação b:J.clutrnl Artlmr de Carvalho Mo
reit•a, rointcgra.ndo-o com toclas a.s vanta.gens 
elo e<trgo (3' dL~eus~ão) ; 

Votação' do projocto n. 201, do 190:5, a.uto
rir.audo o Presidente da Hepuhlica a abrir 
:w Ministorio clll. lndm:trin, Viação e Obras 
Publicas o crerlito de 40:000S;, snpploment<Ll' 
:.i. ~nb-consignação- Trn.nspot>tc !le immi
arantes es·(,rancroiros on naeionao>; por n~eu' o 
por torra.-lla"'vnrba na do art. n da .lel 
Jl. l.:3lli, de at de dor.cmlJJ'O do 1904 (:~)'t d!:>-
cnssão); ' 

Votaçã.o do peojccto n. 24:3, de HJO::í, <_tnto
rizando o Presidento rb Republica n aln·n· ao 
l\Hni~l;flrio da Fazenda o ere.dit.o de 59: lU084lG, 
ouro, :mpplnmrmlaJ· ao n. :a rlo art. W .<h 
lni n. 1. :~w. <le :J L dczmnbJ'() de 1004 (:.1" dJ:,:
cns~ão); 

Votn.ção <lo projccl;o n. 2::il, de lU03, auto
rir.:tndo o Presidente da Ropublica a. n.brir 
ao )'[in istnPio da. Fn.zonda. o credito extmor
<linal'io de 5.2:fifi4<:;1J7:{, onl'O, c 712:572$100, 
papel, pn.ru. rtttonrlnt' a,, pa.gamento da.g <li
virias de nxJt'cieios tlndos (:P discussii.o) ; 

Vot.aC)1io do parecer n. él9, de l90:í, eonce
dendo lkença. <to Deputado por Minas Gorn.es 
Dr .. João Nogueir<t Penülo Fillw pa.r~t rleixa.r 
de comparecer ;J., sessões por tmnpo .indeter
minado (tliscn>sáo unicn.); 

Votac:.fto do parecer n. 40, de 1 90G~ JlL'oro
gando por tempo indeterminado a, lieen<):t 
ém eujo goso se n,chn. o Deputado pelo Estado 
tlB Pcmmmllllco Ur· . .Tos(\ Mttrccli.no rl:t Ros:t 
r. Silva., l):tl'a deixar de compareeer ás sess<ics 
(üiscm::>ão uniea); 

Votaçfto do projecto n. 217, deste anno, 
quo fixa o subsidio o ajuda de cul':to dos 
Senadores e Dopnta.dos Ilit proxima legisla
tara (2~ di~enS'Hto ); 
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Votação do projecto n. 248, destG anno, 
que fixa o subsidio do Presidente e Vice
Presidente da Rcpublica no período rlc 15 fie 
novembro de 1901i a. 15 d(! noYemhro de l9l0 
(2a discussão); 

Votaçã.o da emenda rlo Senado ao prQjecto 
n. G4 A, deste anno, que concede a,o Dr. Luiz 
de Araujo Buleílo, inspeetor sanitn.rio da 
Direetoria Geral tle Saude Pu bliea, nove 
mezAs de lieençn, com ordenado, Jlft.ra. trnütr 
de sua &tnde (discussão nnica); 

Votação do projecto n. 32 A, de 1905, fi
xando os vencimentos dos membros da Jus
tiça Federal (l" discussão) ; . 

Votação do pro.Jccto n. 84 A, de 1905, equi
pnrando o Tribunal de Contas à Côrte de 
Appellação do Districto Federal quanto aos 
vencimentos, á~; lerias e á aposentadoria 
dos respectivos membros (la discussão); 

Votação do projecto n. 245, de 1905, 
equiparando os diz·octores do Thesouro Pe
deral aos do Trihunal de Contas para os 
e:ffeitos de aposentadoritt c yencimentos (l" 
discussão); 

Votação do pr~jccto n. 275, de 1905, fi
xando os vencimentos dos te!cgrftphistas da 
Repartiçfio Geral dos Telcgraphos (P dis·· 
cussão); 

Votação do projecto n. 166 A, de lH05, 
mandando pagar pelos cofres da Unüio a 
gratificar-ão devida aos pt'ofissionaes incum
bidos da. fiscalb:ação do serviço de assistencia 
a alienados nos estabelecimentos publicas 
dos Estados (2" discussão); 

Votação do projecto n. :~o A, de 1905, equi
parando os conferentes de la e 2" classes das 
capatazias da Althudeg<L do Rio de .Janeiro 
aos de l" e 2~ classes da Estrada do Forro 
Central do Brazil (~" discussão); 

Votação do projocto n. 273, de 1905, do 
Senado, concedendo ao 2" sargento-ajud<tnte 
graduado Pompilío Ilnutas Baée!lar a peu:são 
de 30$ mensaes (2a discussão); 

Votação do parecer n. 41, de Hl05 , inde
ferindo o requerimento em que Manoel i\.far
quos Leitão pede autorizaç•ão pa r·a fundar 
uma Companhia Nacional Agricola com o 
fim de va.lori~a.r· os vroductos nacionaes. 
mediante as condiç•ões que e,;tabelece (dis
cussão un1ca); 

Continuação da discussão unica do parecer 
n. 214 A, de 1905, ~obre emendas o:fferecídas 
na 23 discussão do projecto n. 214, deste 
anno, que fixa a despeza do Ministerio da 
.Justiça e Negocíos Jntcl'iores para o exercício 
de 1906 ; 

2a discussão do projecto n. 276. de 1905, 
fixando as despezas com o Ministcrio da 

Marinha para o exercício de 1906, e formula 
varias medidas de governo e ali ministração ; 

:!" discussão do p1•qjrcto n. 287, de 1905, 
abrindo á rubricn. 8" da art. 2° da lei JL l.3Hi, 
de 31 de dezembro ele 1904, um credito sup
plementar de 10:000$ a verba destinada. ;t 
eompr;t de livros, u,::;signatnnt de jornn.es, 
revistas, encadernações, etc., para a biblio
thec:t da Camara dos Deputados, com pare
cr.r da. Commissão do Finanças ; 

:~a discussão do projecto n. 137 C, do 
1905, que concede vitalicia rnento aos ofiici~os 
e praças de pret dos corpos de voluntarws 
da patria, que ainda existem, aos membros 
do> tribnna.es milit;u·e:> em campanha o aos 
estudantes de medicina contractados para o 
serviço no corpo de saude do exercito em 
campanha, o soldo por inteiro de seus postos 
naquelle tempo, a contar da passagem desta 
lei; 

:3a discussão !lo projecto n. 247, de 1905, 
n.utorizando o Governo a dar ao bacha,rel 
Manoel Tavares Cavalc;tnti o premio de Yiit
gem a que tem direito ; 

3~ discussão do projecto n. 197 B, de 1905, 
que autoriza o Presidente da Republica a 
conceder ao Dr. Alberto Paula Rodrigues o 
premio de viagem a que tem direito, sendo
lhe dada fL qu~ntia de 4:200~, ouro, pam a 
stm m tlJll+tençao ; 

3a discqs;ão do projecto n. 197 C, de 1905, 
r edacção da :3• discussão da emenda desta
cada. de accôrdo com o Regimento Interno, 
na 2" discussão do project.J 11. 197, deste 
anno, qna autoriza o Presidente da Ropublica 
a conceder ao Dr. Garfield Augusto Perry 
do Almdda o premio tle\viagem a quo tP-m 
direito, senil c-lhe paga tt quantia tlP- 4 . . '200$, 
ouro, par<~ a sua manntcnç·ão; 

2• diseussão do projccto n. 55 A, de Hl05, 
concedendo a DD. Eula!ia de Saldanha dn. 
Gama e Mar·ia .Toaquina de Saldanha da 
Gama, vi uva e filha solteira do Dr . .José de 
Saldanha da Gama, emquanto vivas Jorom, 
a pensão mensal tle 150$ a cada mmL; 

;?n discussão do proj ecto n. 238 A, de lOOií, 
mantln.ndo abonar aos empregado~ dtt Ami
ni.stração dos Correios de Minas Geraes, a 
titnlo de a.iuda de cu,;to, uma quantia cor-

1 
respondeutp :.Los respectivcs vencimentos em ' 
quatro meze.:;, afim dr1 mudarem-se de Ouro 
Preto par<t Hello Horizonte; 

2a discussão do }Jl'ojccto n. 57 A, de lfJOG, 
dando novas a.ttribniç-õos ao Conselho Su
premo da Côrte de Appellaçã.o, e outras 
proyideucüts; 

l a discussão do projeéto n. 160 A. de 1905, 
autorizandq o Governo a augmentar lllt 
2 .. divisão uo Escri~torío do Tr<tfe~o rla E'l 
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trada. de Ferro Centrn.l do Bra.zil tre> logarns 
de cseriptnrarios, eom p;u•eeer da Commissitn 
de l~ín:1nças; . . 

Discussão unic<t do projecto n, 228, de 
1905, autorizando o Pl'OSidente da RepnlJlica 
a conceder um amw de licença, com orde
nado, ao bachat·el Manoel Joaquim rln Castro 
l\Iadoira, pt•a.ticante da Administrn.çã.n rlos 
COl'l'P-ios rle Pernambuco, pa.rn. tra.tn.t• rlc srw. 
saud.c onde lhe convier; ·· · 

Discussão unica. rio projecto n. 254, de 
1905, autorizando o Pres idente da Republica 
& conceder um anno de · licença, com orde
nJ.do, a Luiz Pinto dG IvLtgalhãcs, fiel de 
armazem d<t Alfanclegét uo Rio de .Janeiro, 
em prorogn.ç:ão d;t que lhe foi concedida pJlo 
Sr. Ministro da Fazeaua, pa.rà. tratar tle sua 
saudo onde lhe convie;• ; 

Discu isão rmicJ, do projecto n. 232,de 1905, 
a.utorizafl(lu o Presidente dn. Republicn. a. 
concedce ao haclnrol .Lão Pinto !\iartins de 
Oliveira., procurador da l{epublica. na secção 
do EsüLd<) <lo Ama.:wna.s, seis mezes de li
cença, com orJenado, p::tra. tratar dr. su:t 
saude, onrle lhe convier ; 

Di;lcussíl.o unic<L do pi·ojccto n. 240 B, rle 
1905, recla.cção para. uoY<J. discussão, de a.c
càrdo com o Regi rnelito Interno, da emenda. 
ofl'erecida lia :1~ discussão do projecto n. 131, 
de 1904, concedendo a D. El:vira. Lia Fer
nandes da Cunha, filha do f&l!eeido Senador 
do Impel'io Dr. Joaquim .Teronymo Fcrnan
de,; ü<t Cunhá, n. pensão mensal de 250$000. 

Levantn,-se n. ses~ão ás 5 horas e lO minu
tos da tarde. 

146a SESSÃO EM '14 DE NOVEMBRO DE 1905 

Pre.Çidencia do Sr. Paula Ctt~m.arcics' 

Ao meio-dia procede se á chanl.ada, a. qne 1 Passa-se ao expediente. 
respondem os Srs. Pauht Guimarães, Julio fle 
Mello, Pereira Lima, Alencar Guimarães, 
Thomaz Accioly, Wanderley de Mendonça, 
.Joaquim Pires, Jorge de Moraes, Hosalinah 
de Oliveira, Luir. Domingues, Sergio Sa-

O Sl.~. Alencrt.r Guimarães 
(1° Secretal'io) pi•oced.e <t leitura do se
guinte 

EXP.IWIENTE 
boya, Gonçalo Souto, Elo,v de Souza., Paillit c Officio.~: 
Silva, Izidro Leite, Aif,Jnso Costa, Ce lso do Carta official - Ex.m. Sr. Francisco de 
Souza, Bricio Filho, Coi·nelio rla. Fouseén., Do- Panla Olivei.ra GuiriutrãeR, Presidente da Ca
mingos GonçalYes, lütymun1lo tle i\fimnda, mara dos Deputados. 
EtL,;ebio de Andrade, Arroxeias Galvão, R.o- O Exm. Sr. Presidente da R.cpublica inau
llrigue;; Doria,, Joviniano rle Cai•valho, Neivn,, gur<t & Avcnidâ Central ilo dia 15 do cor
Ga.rcht Pires, Rodrigue;; Lima, Parailhos rente, ás 9 I/2 hOI':ts da. manhã, ass1stindo 
Montenegro, Rodrigues Sa.ldanhn., Bernardo ao destilar das tropas da. casa da referida 
HOl·ta, .i:VIorcir:t Gomes, Heredia de Sei., Ame- Avenitla canto rla. rua Acre, cerimbnia p:a.ra 
rico de Albuquerque, i·:rieo Coelho, .foiio <.t qnal tenho a honr:i de convidar a V. Ex, 
Baptist~t, G<Llvão Ba.pt.ist.a., .Julio S<tntos, Hen- e <toS Sr,;. Membros d<L Camara. dos Depn-
rique Borges,. Maueicio de Abreu, Ca.l'los tados. . 
Teixeira Bramlão, Francisco Botelho, José Approvcito n. opportmlidade pU.Nt re
Bonifacio, Galeão C<trvallml, Moreirn d;tl novar <t V. Ex. os protestos da mais elovâda 
Sil~a, Francisco. Romeit'o, Feri·eir<J. Hra.ga, ' 0-s~inu e ccmsirlr>.r<t(,,:J.o.-Lmiro Jl1ii/.le,·.-In
.Tosn Lobo, Pnulrno CarLs., Fr<1!1CiflCo 1\{altn., ·tmra,rla. 
Cn.nrlirlo Rorl.rignes, iTePmenel;ildo de :\Im~aes . Do Sl', to Secrel;a.rlo rlo Senáuo, rir. 10 uo 
Linrlolplw SRrt'lt,. C<tndirlo rle Abr'eu, Carlos co1·r·mlte, cornmunic<t!ldo que, e,v-lli do dif:)
c~wa.lcn.uti, CiLl'Yalho Cllit\'f\8. Pftllla. n:m1os, post.o no art. :-lK rb Constituição, foi pi•onuil
Elizcrt Guilllerme, .T<Ll11C.~ Dn.rcy, Diogo For- g;l.dn. pr)lo Jo:xin. Sl' . Presidente interirtb díl 
tnna, Citmpos Cartier e Homein de Cai'- 0enatl.o a resolução do Congresso Nacional 
valho. concedendo . ao juiz de direito do Depn,rta

mento do Alto Acre, bacharel Carlos Domicio 
de Assis Toledo, um a.nno d .J l,icença, com or

E' lida e se rn: debati~ ftpprovada a aeta. d;i. .dénado, par<t tt·atamcritó de sa.ud.ff. -In-
sessão aritecedonte. teiraiia. 

Abre-se a. sessão. 
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São lidos e vã.o a imprimir, para r.ntra.r 
na ordem dos trabalho.>, os seguintes 

PRO.JECTOS 

N . 2l6 A-HlO:l 

R edacçtio jJai'a ::p rli.~cu.<Stio elo substitnlivo ao 
p1·ojecto n . 288, de 190-1, que {a:; ,·evc1·ter 
em {avo1· de D. Raymunda 1lfm·ia da.• 
Dores Rocha, 'Viuva rlo tenen te-cormwllwn~ 
ra,.io do exe1·cíto He1·culano Jlfm·tins da 
Rocha, a pen.<ao mensal de 848 de que 
gosava em vida aquelle official 

O Congresso Nacional decreta.: 
Artigo unico. Fica. reYertida em f<wor de 

D. Raymuncht Maria das Dores Rocha. vinva 
do tenente-coronel honorario do exm'cito 
Herculftno Martins da Rocha, a. pensão men
l'ltl de 848 de que gosava em vida aquelle 
otncial. eín virtude do decreto de 15 de maio 
de 1872, approvado por uma resolução da 
Assembléa Geral Legislativa, mandada ex
ecutar pelo decret.o n. 2 .1 G5, de 29 de mal'ço 
de 1873; revogadas as disposi~ões em con
trario. 

Sala das Commissões, 13 do novembro de 
1905.-Francisco Veigct, presidente.-Galecío 
Cm·valhal.-Con11Jlio dct Fonsectt .-Francisco 
Sá. -Pattla Ramos.-Ani:;io de Aln·eu . 

N. 223 B-1005 

Rlldacção pam nova discussao, de accô;·do 
com o R egimeato Inte1·no, da emenda de.~
tacada na 3 1 discHs.<i'io do p;·ojecto n . 289 D, 
de 1904, que concede 11 pensao anmral de 
3: 6008 á vi uva e fllltos do D1·. Joiío ele B a;·. 
~·os Cassal 

O Congresso Nacional decreta : 
Aetigo unico. Fica estabelecida. uma pen

são de 3:600.-5 annuaes em favor da viuv<L 
o filhos do .ór. João de Barros Cassai, re
partidamente; revogadas as dispo.>ições em 
contl'ario. 

Sala das Commíssões, 14 de novembro de 
1905.-Gonc(tlo Souto.- Cunha Jlfrr.chado.
Benw1'do HÓrta . 

O Sr. Presidente- Est(t finda a 
leitura do expediente ; não ha. ora.do1·es in
scriptos. Si nenhum dos Srs. Deputa.dos que;· 
usar da pa.lavra,, pa.s~<t-se :L ordem elo dia.. 
(Pausa.) 

OROE;\[ DO D!A 

O Sr. Presidente- Não havendo 
ainda· numero legal para. se proceder ás vo
t;u;ões, passa-se :1 matoria. em díscu~;são. 

E' annuuciaua a continuação d:t discussão 
nnica do parecer n. 214 A, de 1905, sobro 
emendas offerecida>: na 2~ clisc ussão do pJ•o
jncto n. 2 14, dcst.o anno, <!'lO fixa :t clo!'pet.a 
tio Mini. ·ter i o da. .Juf-\tiça r. Nog-or.ios Jnt.orJnrt>S 
para o exerci cio rln I 90fi . 

O Sr. Pre101iden.te- Tom a pa
lavra o Sr. Bricio Filho. (Pau sa.) Não e::t:t 
presente . 

Tem a palavra o Sr. Moreira da Silva.. 

O Sr. ~.Ioreira <la SilYa·- Sr . 
Presidente, o meu preclat·o amigo Sr. Fran
cisco Malta, como eu representante de São 
Paulo nesta Ca.mar:t,assignort commigo uma 
emenda ao Orçamento do In terior, em dis
cuRsão, autorizando o Poder Execut ivo <t 
conc;:ldcr ao illustrado profes.<;or e juriscon
sul to Dr. :Francisco Eugenio de Tolerlo um 
premio pela publicação da. sua va.lios:t obra 
Leis e F'01·mttlas Processuaes. 

Esta obra é uma synthese apurada das 
antigas e das modernas leis vigentes do pro
cesso nos seus vario> aspectos, da. antiga e 
da moderna praxe j udíciaria em observan
cia o da. arte de requerer em juizo e de 
celebrat• contractos, no seu estado actual. 

Do seu valor não direi eu que aliás, pelos 
muitas annos que t enho do pratica. forense, 
reconheço que ella é instructiva para os que 
não s~o ex-prolbssor nas lettras jurídicas, e 
utilis ;ima para os que nã.o :-ão jurísperitos, 
mas fazem Yicla. do !Oro judicial, ou do fUro 
extrajudicial das not<ts e r egistros pnblicos, 
e até 1nesmo para. os que ~iio jurispcrito:::, 
como auxilio ;i. memoria. \ 

Do eu valor, poréip, dirão por mim os ' 
competentes, os eminentes mestres Oliveira 
Coutinho, Vetga Filho, dandido Motta, Pedro 
Lessa, José "!piano e Vmi ueiro Steidel, 
cujos pareceres passo a ler : , ' 

« As L eis e Fozmulas Proce5suaes d'o Dr. 
Eugenio de Toledo, escripto enl. linguágem 
clara e concisa., ao alcance de todos, é 
um livro util, de consulta. ll:t.cil e proveitosa, 
na lide do fôro, supprindo a f<t1ta de leis e 
obras que juizes e advogados não podem m•
dinariamente dispensar na sua mesa de tra
balho. Serve a doutos nos desfallecimentos 
rle memoria, e do consulta. sempre 'convc.
nientc dos textos legao;;, que encerra sobre 
\·ari<ts materías, par<t os n:to iniciado: rlc 
totlo no.'l segredos da sciencia. do direito, '· o 
na a r te de r equerer ó guia precioso . 

São Paulo, ::l de novembro de 190:i . - D1• , 
Jo.~tJ B on i{acio de Oliveira Cou.tinlw. :~-

« Sã.o Paulo, I de novembro de 1905-Illu<;
tre colloga Dr. :Francisco l!:ugenio-Ncm um 
advogado póde prescindir de vosso livro 
Leis e l:t'm·mulas processw~e.~ , que vciu pro.. 
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enchee nm(l. lacnna. na. bibliogra.phia jnri
!lica do paiz. As Leis e Fonmtlas J'?·oces
sttaes constituem, ao meu ver, uma. obr<t 
util e porta.til c, pelos varia.dos as,;umptos a 
que se rorerj, torna-se muito aproprh~da á 
consulta, onde quer que o advogado se on
eont.re, a sm'ViÇ•l prnlissional, sendo, por 
isso, muito recommenchtvel a todos qmtntos 
lidam no fôro.- Veign Fillto.» 

«<llm. Br. Dr. Fmncisco Eugenio de Toledo 
-S. Paulo, :JO ti. e Junho de l!JO:S. 

Li com muita attenção c o mais vivo inte
resse a stta ultima olJra Leis e Formttlcts Pro
cessuaes e dcsstt leitlll'a cheguei (~ conclusão 
de que ella vem p1·eencher wna gi·ande lacuna 
nrt nossa biú/.io.!Jnrphia }twidica e prcstm· ?oele
Wtrl tes sc?'1Jiços ao fôro em f/Ciol! l pelo se1~ cara
ctrw JWa/iCO e pp,fa /iilfjW!fJC!llo ao a/CaiiCC de 
todos. 

Quoh'a, pois, acceitar as minlollts fel\eita
çõos, fazer rle~ta o uso rpw convter o dtspor 
com íi·anque7.<~ do colleg<t, n.migo c admira
dor.-Candido Jiotta.» 

«CoUeoa e amigo Dr. Francisco Eugenio de 
Toledo....::s. Paulo, :31 de outubt·o de 1905. 

t.ro e muito digno reln,tor do Orçamento em 
!liscu:,;são, Sr. Cornclio da Fonseca. Eu faço 
tt o1fcrta. daqui da. tribuna, e daqui da tri
buna pcr}o a S. Ex. que leia <L valiosa olm1. 
do Dr. Francisco Eugenio de Tolodo o diga 
do se n merecimento :t Camara, para, rpte, 
mecliantc a sua antoridade dn competonto, 
aleance a emond;L orçamontaria a appro
vaçoão do Congrmso Nacional. (Muito bem.) 

Comparecem mais os Srs. Aurelio Amo
rim, Pas:;os l\liranda, Arthur Lemos, Carlos 
de Nov:tes, Iu1lio do Brazil, Urbano Santos, 
Cunha Mac!Jado,Dunshee Abranches, Thomaz 
Cavalcanti, Francisco Stí., Frederico Borges, 
Pereira !leis, Alberto Mar:tnhão, Abdon Mi
lanez, Teixeim do Sá, Melleil'Os c Albu
querque, Pereira dll Lyra, ,Joã.o Vieira, J•:s
meraldino BandcirtL, Oliveira VaUadão, 
Castro Rebello, Tosta, Felix Gaspar, Satyro 
Dias, Vergne do 1\hreu, Augustode Freitas, 
Tolcnt ino dos Santos, M:trcolino Moura., Gal
dino Loretu, Irineu i\Ia.chado, Bulhões Mar
cial, Oscar Godoy, Sá F1·eire, Cruvello Ca
valcanti, Pauliuo de Souza, Francisco Veiga, 
l:<,crnantlo Prestes, Costa Netto, Benedicto 
de Sou7.a, Soares dos Santos, Germano Has
slocllel', Domingos .Mascarenlus c Vespasiano 
de Albuquerque. 

Posto que não tenha tido o tempo neces
sario pam ler todo o seu liv1·o, p~nso como 
o meu distincto collega Dr o Caudtdo Motta 
quo as Lds e li'onmtlas P1oocesswres 1nocstam Deixam de comp:\recor, com causa partici-
muita tttilidade ct quem precisa consultcw de pada os Srs. Enéas Martins, Rttymnndo Nery, 

t Rogerio de Mirandtt, Euzobio de Andrade, p1·omplo as nossas leis, po1· con ~1·e1on em uma h o 

misccllanea jurídica o que meus mtcn.:ssa ao C ristmo Cruz, João Gayoso, Arlin1lo No
gueira, Trindade, Simeão Leal, José Marccl-

jui::: e ao advogado. o lo 
Acceite, IlOis, com as do meu 1Unstre ~ol- mo, Malaquias Gonçalves, Moreira Alves, 

lega, as congmtular,ões do co!legn 0 anugo Estaeio Coimbra, Pedro Pernambuco, Arthur 
a.IJ'nct.noso.-Pcd,oo Les;c:a o» Orla.n!lo, Angelo Neto, Fc-lisbello Freire, Do

mingos !Tnimarã.es, Loovegilrlo Filgnoira, 
«Collega e amigo ))r . Franciscu Eugenio de Rnlcito Vianna, Prisco Paraim, Eugenio Ton

Toledo-0 seu livro Leis e Jionn-ulas P?·oces- rinho, Pinto Dantas, Alves Barbosa, Corrêa 
suaes incontestavelmente é util, pratico, por Dutra, Leite Ribeiro, F'idelis Alves, Belisario 
conter uma succinta explanação :>obre tudo de Souza, Silva Ca.str•o, Bezamat, Alfredo Ba
que interessa ao juiz e tw advogado, como cker, Estevão Lobo, João Luiz, Ribeiro Jun
lJem dh;sera.m os nossos dü;tinctos collegas queira, Penido Filho, David Campista, Carloo;; 
Candido Mott<t c Pedro Les>a. Peixoto Filho, F1'ancisco Bernardino, Anthero 

Queira, pois, acceitt~r as congratulações Botelho, Bueno de Paiva, Leonel Filho, João 
do collega e amigo.- Jose Ulpicmo. Lniz. Alves, Bernardé'S de Faria, Henrique 

s. P1tnlo, 4 de novembro de 1905. » Sallcs, Carlos Ottoni, Mrtnoel Fnlgencio, No-
«Amigo 0 collega Dr. F. Eugenio de To- gueira, Lindolpho Caetano, Olegar!o Maciel, 

leclo-Um livro pratico sobre processo, prin- Wencesláo Bmz, Rudolpho Paixão, Je~uino 
cipalmcnte sob <t fórma de miscel!anca .in- Carrloso, Valois de Castro, Rebottças de Car
ridica, é sempre rlc ntilidarle P<W<t os que valho, Arnolpho A7.evmlo, 8loy Chaves, Leite 
trabalham no fôro, e soh este a~pccto é tlc Souza, Alvar() de Carvalho, Azeveclo MaJ'
semprc recommcnda,vel. ques, Rodolpho Miranda, Joaquim Teixcil>;~ 

E' com prazer que sahscrevo 0 pai" e d Brn.ndào, Bernardo Antonio, Abrlon Baptista, 
Dr. Poclro Lessa. ' uC~l' 0 Ltli7. Gnalberto, Març~1tl Escobar, Bttrbo~:L 

s. Paulo, 4 de novembro de l'J05 D Lima, Angelo Pinheiro, Victorino Monteiro, 
· · .- r. Cassiano do Na~cimento e Alfredo Varelrt. 

li'. VerfJ11CÍ1'0 Steiclcl. » E sem causa os Srs. Antonio Bastes, Dias 
O preclaro Sr. Francisco Malta me deu um Vieira, Anisio de Abreu, Virgílio Brigido, 

t>xempla.r da obra assim julgada parn. eu o Bezerril Fontenelle, João L()pes, Eduardo 
olfcrtar, com os pu.Pecerrs que . li, ao il!ns-stndart., Epaminondas Graeindo, Eduardo• 

Vol, Vil 40 



314 ANNAES DA CAMARA 
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Ramos, Jo.sé Monjardin, Nelsori de Vt~scon
ccllos, Augusto de Vasconcellos, Viriato 
Mascarenhas, Bernardo ?vionttJiro, Astolpho 
Dutra, Carneiro de Rezende, Adalberto Fer
raz, Lamounier Godofredo, C:unillo Soare;, 
Filho, Calogems, Sabino Bttrrozo, Carvt~lho 
Britto, Olyntho Ribeiro, Camillo Pra.tC$, 
Padm~ Rezende, Bernarrlo (le Cn.mpos, Co.~i.a 
.Tnniol', Amaral Ces;u·, Aqnino Rit.eit'<l , .lu
venal .Millm' o Rivarlavia Col'l'ô<~. 

O Sr. Presidente - Continíta a 
discussão unic<~ do parecer n. 214 A, de 
1905, sobrJ ementlas offereciclas ll<t 2'• dis
Cltssão do projecto n. 214, deste anuo, que 
1ixa. a tlespeza do Ministerio da Justi(la e 
Negocios Interiores par<t o exercício tle 
1906. 

Tem a ptüavra o Sr. Beicio Filho, p;tra 
fallar pela segunda vez. · 

O Sr. Bricio Filho; continua.nJo o 
seu discurso interrompido na vespera pelo 
ndeantado da hora, vem debater o parecer 
sobre ns emendas olferecida.; em 2a discussão 
ao Jn•ojecto que fixa a despem do Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores para o exer
cício de 1906. 

Examinado o assnmpto em todos os seus 
tbt<tlhes, haveria margem para alongada 
controver.;;ia. Não desejando demorar-se na 
tribuna, deixará. de entt•ar eni det<tlhes, limi
tan<lo-se a ferir os pontos principacs. 

Pelo Regimento são prohibidas as eleva
ções (le vencimentos em leis orÇament,~rias. 
Entretanto, agora, sob o pretexto de votar 
gratificações, procnra->e bnrla.i' a disp ;sição 
prohibitiva. Principiará a. sm:. tarel'a. ex
aminando uma por uma dtts emendas apre
sentadas nesse sentido. Faz das mesma.s l'it
pido estudo e tira. suas conclü~ões. 

Nota que o parecer da Commis .ão r e.:eitou 
todas as emendas, mas 1ez excepção par<~ a. 
do St•. Leite Ribeiro, que propõe a verba de 
3:600$ para <tcquisição de mobiliaria, objectoi:l 
d .:l expediente e ,gratitlcação de um auxiliar 
de escripta d<L .Junta elos Correctoros da Ca· 
pital Fetler;~l. 0 p.trecer SÓ fa !la !la l1ClCessi
dadc do mobiliado, não se relbríndo ao au~ 
xiliar de escripta . 

Sua grat.itieação veio, pois, no meio <ht 
verba r eputada. nece<sarüt. Torna-se, entre
tanto, urgente n-;tabeleeet• a cliscrimin<wiio 
rias qunntias, di'l.endo qnrtndo toca ao rnohi
liario c qmwto ao lntxiliar. Assim rle mistura 
é que nfto fica IJem. 

A proposito llo augmento de vencimentos 
dos i'tmccionarios, manifesta franc:.~mcnte <t 
sua. opinião. Não ú e não pode ser contrario 
ú. melhoria. O que nã.o qner é o regimea da 
selecção, sendo contemplados mn ·geral os 

mais gt'aduados e postos ;i, margem os menos 
r.woreeido;;, isto é, o~ ·quc mu.i-; precisn.m . 

O seu rumo (l ~Lqnello que tr,~çnu por occa
siã.o de comlJ<.~ter o pro.:e(;to augmentando ex
clusiv<~mcnto os vencimentos do director da 
Casa tle Con·ecçtio. deixando ao ;tbanclono os 
outro:s empeeg<Ldo:s dess<t rep:trtiç.ào e dos 
<lemais estnlmlel'iúw;ri.os do :Jiinil>terio do 
Intorior. 

Nã.o comprelwnde :t condmnnaçã,o, pm• 
pn.rtn diL Coinmissà J, d<~ emen1la tio Se. He
rerlia de 8á mandando dcstac<w da verba 
material, da Fttculdn.de de M,idicina do Rio 
de Janeiro, a quantia de 3:600$ annun.es pal'lt 
a coutinm\Oão dos trab.tlhos de que foi encar
regado A. Cllilde, qmmto a rcp1·oducçã.o, pol' 
meio de desenhos, <los casos morbidos ty
picos tlos serviços clínicos. 

Providencia adoptada em virtude do pa
r ecer da qmtsi totalidade dos lentes e em 
vista do ot'tlcio do tlirector da Escola, o H
lustre Dr. Feijó, que a reputo LI de grande 
vantarrem para. o ensino, desempenhados 
por ou"tro lado os trabalhos com proficie.r.J.C!a 
e solicitude, não compl'chende tt oppo31çao 
contra a medida. 

Quando, na selsão de 4 tlo corrente, o Sr. 
Fi•ancisca Sá., relator do Orçamento da Re
ceita, pintava com côres C1I'regadas a. per
spectiva de um deficit de 40.000:000$, lá. em 
cima, n~ s:tla ([n,s commissões, os ·membros 
d<t Gomtnissão de Fi~anyas sobrec,arregn.vam 
a despe('la cottl mms 2 . 000: OOU$ no orça
meri.to do int ~rim· . Pena foi que o rigor só 
abrangesse medidas da or.lem daC(uella so
bre que discorreu c quo se rerere ao ensino •. 

T1·ata de outras emendas, occupa.-se da, .. 
que autoriza a ~~quisição de lanchas. e ap- \ 
parelhos aperfeu;-oados, para o serv1ço de ' 
desinfocç,ã,o dos portoS\ dos Estado~~ cuja ' 
neccssid.fule ü o primeil'o a conhecer, e 
salie!lta como depoi:> rle um~ rerorma sa.
nitaria, exigindo a dota.~•ão ·. annual d.e 
5.50:):00~. :-;úmr.mt.o se cuiclou de provJ
denciat• sobl' i~ a Capital Fcllel·al, a tal pqnto 
que se fet. preciso [t consi ;Znação de so;lliU<J. 
não peqpeua p<tra o ~e1•viço de ·saude dos 
portos. . _ . 

Duas emen1las 1i1erecem aprecmçoes : a 
do Sr. qun;hee de Al1ranches e outros, pro;- .._ 
pondo a quantia de 150:000~ para a contt
úuacão da.s obras · de construcção do:. novo 
tlesinl'nctorio central, e a rlo Sr . Victórlno 
Monteil'l!, esta.hcleenntlo a consignaç.ão .. dn' 
200:0008 pat'!t o lrmtntarneuto d~ um lr~h~
r:~torio <'tcpenden~e do d? Mangmnll?s. · 

Quanto ao de.>mfccti;rw, tem a dtwr que 
existia. um, ii1st.alla.lo em edilicio de solida 
construc(.ião, na rua Clapp. A picareta da 
administração l<mçou-o por terra e agora 
se pe<le dinheiro para . construir outro. Isso 
só neste pa.iz. A Com missão acO,ou a dcspeza 
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adiavel, considerando que em Bota.fogo está. 
quasi terminada a construcçã:o de nm ontro 
tlesinfectorio. 

Foi para l::unentar que não tivesso a mos
ma orientação relativamente an Institutn de 
Manguinhos . Foi até illogica, rejeitando 
uma ü acceit::i.ndo a óutr-a. 

O Instituto de Mangtúnhos, hQjo chrismado 
com o pomposo e retumbante nome de 
So,·otheraplco Fude,·al, denominaçãn capaz 
<le confundir snfficientemeute o burguez, 
funccionon durante muito tempo com tt do
tação de GO:OOO$ a.nnnaes. Ao ser votada a 
reforma sanitaria dos 5.500:000$, foi aquella 
elevada <to dobro, a 120:000:1;. lim resposta 
a impugnações levantadas · em torno de 
tal accrescimo de despeza foi dito que o 
augmento era em beneficio principalmente 
dos Estados, porque o Sot·otherapico se com
promettia a fbrnecer gratuitamente o que 
1bsse necessario para debellar as epidemias 
rebent.:'tdas nos diversos pontos do paiz. 

Do modo pot• que se desempenhou desse 
compromisso, vimos quándo a peste bubonica 
invadiu o Maranhão. Apezar de disposição 
taxativa da lei sanitaria estabelecendo no 
!'i 2• do art. 1• do decreto n. 1.159, de 5 de 
janeiro de 1904, a obrigação de fornecer gra
tuitamente aos Estados os soros e as vac
cinas, o Sorotherapico Federal exigiu pelo 
fornecimento a subvenção de 5:000$000 
mensacs, importancia que o governo mara
nhcnse foi forçado a pagar durante alguns 
mezes, a braços como estava com aopidemia 
invasora ; quando na Bahia irrompeu o tla
gello, á solicitação do inspcctor de hygienc 
daq uelle Estado respondeu o director gera.l 
de SaudePublica que sô enviaria o sôro me
diante subvenção igual á do Maranhã.o. 

Ora, muit.o tempo não é passado n mais 
:~00:000$ vão ser despejados para o referido 
instituto, sob o fundamento de montar um 
laboi·atorio dependente do de Mahguinhos, 
destinado ao estudo de molestias c preparo 
das vaccinas e soros contra as epizootica.s e 
enfermidades dos vegetacs. 

Ainda estão recentes os ttcontecimentos li
gados ;t vaccinação obrigai.!wiit. Um regu
lamentn calcado em disposições d.a, H.ussia e· 
da Turquia não pôde entrar em execução 
em vista da repu1~<t que encontrou na po
pulação. Agora parece que se querem vingar 
nos animaes c nos vogetaes. Ahi voem os 
soros e ::ts vaccinas pnra clles. 

.Já que não lhes foi possível a vaccinação 
do homem, vão atirar-se de lanceta e se
ringa no boi, no cavallo, no carneiro, no 
porco, no cachorro, etc., e nas arvores. 
Poderá ser muito rlivertido o serviço, mas 
custa. 200:000$0000. 

A Commissão de Orçamentn, preoccupada 
em melhorar , apresentou um substitutivo 

autorizantlo o Governo a <lispender a quan
tia necessaria para o referido serviço. Foi 
peior. Sf\111 limitação de verba, a rlespnz;~ 
podcr:t ser ainda. maior. 

Retira-se da tribuna salientando que não 
mereceu approva.ção da Commissão a emenda. 
do Sr. Ab.don Milanez, visando a snbvençã.o 
de ôO:OOO$ á companhia lyrica que ex
ecutasse. tres opot·n.s in editas de artistas na
cionam;. 

E assim, depois do favorecer a vaccinação 
dos vegetaes e dos animaos, vem confessar 
que a época não está p<tra grandézas, nem 
mesmo cantadas por musica. (lliu.ito bem ; 
muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a · palavra, é en
cerrada a discussão e adiada a votação. 

E' annunciadu. a 2" discussão do projecto 
n. 276, de 1905, ftxanclo as despezas com o 
Ministerio da Marinha para o exercício de 
1900, o formúla varias medidas de governo e 
administração; 

Veein á mesa, são lidas, apoiadas c postas 
cohjunctamcnte ein discttssão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 276, de 190;"5 

(Orçamento da Marinha) 

.Onde convier : 
Accrescentc-se : 15.000$ para concer~os e 

reparos do proprio nacional em que func
ciona a Capitania do Porto do Pamnaguá, 
Estado do Paranâ. 

Saht das sessões, 14 de novembro de 1905. 
-Alencar G1timarües. -Ca1·los Cavalrrmti.
Cundido de A.h?·eu,-Om·valho Chave.~, 

Onde convier : 
Accreseente-se : 40:000$ pam acqliisição 

e custeio de um pequeno rebocador ou 
lanch<L a vapor para o Sl~rviço de soccorros 
marítimos, balisamento de portos . e prati
cagem da barra tt cargo dn. Capitania do 
Porto de Paranaguá, Estado do Paramt. 

Sala das sessões, 14 do novembro de 1905. 
-Alencm· Gu·imarães.-Carlos Cavi11t,anti.
Candido de AbnJH .-Cm·vallw Chaves. 

Pnm 1Ún pharol no Cabo de S. Ror1nc, 
50:000$000. 

-Sala. das sessões, 14 de novembro de HJ05. 
- ki. Pe1·ei1·a Reis . .;..... Albm·to iviaranhão.-
Eloy de Souza. 

A' rubricn «Repartição da Cartn Marí
tima», accresceute-se: Para montagem doa 
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pharóes Sim.ao r.mnde,illr.1chadiHha c Gaivota, 
no E;tado do Pará, 50:0000$000. 

Sala das se5sõe;, 14 de novembro de 1905. 
- Car/o.~ de .:.YovaP.s. - Hosannah de OU
t:eiJ·a. - Passos Jlfiraniht Jiil/vJ. - A1·!hw· 
Leíilos. 

Ao n. 11 « Arsenaes », accrescente-se a 
quautia neccss<tria à restauração do arsenal 
de Pernambuco. 

Sala das sessües, 14 d ::J novembro de 1905. 
-Aif'rmso Costa.- Celso de Sou;;a.- Teü;ei;·a 
de Sâ.- "lledeii'OS e Albaquen]ue .-Domingos 
Gonçalves. 

Art. 2•, § 2•. Snpprima.-se: A Aseolha do 
Joeal, ctc.-todos os e1l'cito~. 

&1.la das sessões, 14 rle noYcmhro ck !003. 
- ('n!vel./o t'avn,{canti . 

Onde convier: 

Art. Fica o GoYCI'no autorizado a des-
pender o que for nece~<sario pal·a montn.r o 
serviço roetereologico nas estações pluvio
metl'icas existentes em 1Ianáos, 1\Iaranhão, 
Piauhy, Rio Grande do Norte, Pa::ahyba, 
Alagoa~. Bahia, Espírito Santo, S. Paulo e 
Para.n:í, abrindo pa.m e'se fim os neccssarios 
creditos. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1005. 
- J. A. N eiva.- C!mlw Jlachado. - Joa
quim Pire.~. - Ltti~ J>omin.rf!ieS . - F'elitc 
f;aspa;·. - Dunshee rle ,1/wanclws. - Rloy de 
Rou:;a . - Cm·los Cavalcanti,- ('rrnvJlho Cha
'!"1'.?.- ('andido de Alweu. 

Onde convim•: 

Fica. o Governo autorizado, na vigencia. da 
pi'esente lei, a adquirir o predio em que 
l'nncciona a Escola de Aprendizes Marinhei
r os da Parahylnt do i\'orte. 

S;üa das sessões, 14 de nommbro de Hl03. 
hid1·o Deite.- Abdon Jii!a;Je.~.- Paula e 
Silt•a.- Simeao Leat. 

Art. 2. • E' o Poder Executivo autorizaclo, 
n:t vigcncia !la presente lei, a translcrir o 
;;ervi r:o da prat ieagcm d:t barm do Rio 
Grande do Sul 1t0 gove.rno dacptelle Estado, 
ou mediante concurrencia publica, rL idoneo 
Jlroponente hmúleiro ou em preza · nacional 
eom os ü~>ores e omB con(ef'ülo . .; a idcnticas 
conces,;Ocs. 

S:da da,;; sessõc~, 14 de novembro de 1905.
Dioga Ji'm·tww.- Vespt~siano rle Albuquerque. 
-Cmnpos Cartie;· .-Hom.em de Can,allw.
J4mes Drvl'cy .- Ge;·mano Ha ssloche;·.- JJo
~íiÍn!fv:> Jfar.r:m·eíiitas. -Som·es dos Santo.~. 

Ao art. 1•, Vl)l'b:t n. lC: 

:3Iant.enha-se o dispositivo do art. 6•, verba 
n. IG, da lei n. 1.31(), de 81 de dezembr•o de 
1904, na parte referente ao augmento de 
90:000$ para acquisiçii.o e mont:tgem do um 
pharol de 4a chtsse na. pr:tia de Pernambn
qtünho, JUt costa do Ei':t:tdo do Rio Grande 
do SuL 

S. R.-Sala das sessi3e>, 14 de novembro de 
1905.-Diopo Fm·lwta.- Vespasiano de Albu
qtcel·q·ue. -Campos Cartie1·. Homen~ de Cm·
valho. -Jcmws J)co·cy.- Gennano Hassloche1·. 
-Domingos 1llascarenhas .-:Som·es dos Santos. 

Onde convier: 
Fica o Governo aatorizadn a <lespenJ.er 

at(\ a quantia de 50:000$ para <t roconiitru
c<,>ão J.o edificio onde funcciona a delegacia 
da C:1pitania do Porto na ci1ladc do Porto 
Alegre. 

s. R.-Sala das sessões, 14 de novembro de 
1905.-Sow·es dos Santos. 

Mantenha-se a. disposição da Jettra. d do 
art. 7• do decreto n. l.31ü, de 31 de dezem
bro ele 11104, relativa a. snhm<1rinos. 

I 
Sala das sessões, 14 de noyemhro ele 1903. 

-B1·icio Filho. 

No § 2• do art. 2"-0ndo diz-A escolha 
do locu,l feit;t pelo Podflr Exectrtivo fica.. snb
ord inall<t á approva.çã.o do Podm· Lcgishtii w 
pamt todos os efi'eitos-diga-.>c : Escolhendo 
o Pocler Executivo . o local inais aproprü1.do 
P<Llla o fim (}Ufl tem om vista,iniciand.o unme
dia.tamente <ts obras no pre~ente cxercicio. 

Saln. das scssões,24 denovembro\dc 1905.
Pereíra Linw,-Hem-iquc l!or!Jes)-Joao Ba
pti.~ta. - Galvao Baptista,_.; J. C. '.Teixeim 
Brandao.-Paulino de Sou.;a,-Jlaiwicia de 
Ab?•ett. 

A' verlJrt 23 do art. 21. Desta verba sàhirá 
a. IHHt.ntla de 50:000.) para as obras do cn.es 
rio arsenal. 

S. R., 14 clfl novemlJl'O clfl IDÓ::i.-{. A. 
Núva. 

Üf:! patrões da ct\pitania do por•to do Esta1lo 
da. .flahin. c os rema1lorns d:t me•nna capi
tanta perceberão o c1ue percebem os pa
trões n marinheiros dtL Alfandegado mesmo 
JMq.lio. 

8, R., 12 de novembro c]p, 1905,-J, A. 
Neiw1, 
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Pica. o Poder Executivo autorizado a ad
quirir até tres boi;•s illuminadomi:i para a, 
barm do Rio de .raneirJ. 

Sala das Com missões, 12 de novembro de 
1905.-BI'icio Ji'ilho. 

Ao art. 2. 0 § 8." A firmar contraetos a 
I'espoito de alugueis tle casa:;, illuminação 
e abastecimento de agu<t, <tté o maximo de 
cinco annos, na hypothese de se extinguirem, 
na vigencia desta lei, o.,; contractos celebrados 
até então, ou forem uece~sarios pttra atten
der a novas in~talla~~õe:; administrtttivas.
EI'icu Coelho. 

Ao § 1" do al't. ~". Onue di;~,-5:. ::;v .180, 
de:o:peia e o m o po~smtl c m pai 1. c~tmngciro, 
etc •.. diga-~c: pttl'<t fawr íà.cc tto pagamento 
ô.o pas~agcns c dil'tercnç;,, de vencimento:; 
em pai;~, estr;wgeiro da eommissáo tisca.li
zador<L d;u; obra~ e dm olliciaes q ac;para se 
ttp3rtciçoarem, 1iJt•cm a:,;si:;tir <L con:;trucçii.o 
tio~ tmvios, maehiwts e armamento e bem 
assim para acquisiçáo de material não in
cluído nos contl•ttctos.-Ei'ico Coellw. 

N<b ta.bella n. 9. Corpo do mu,rinheiros 
1mciouu.es. Onlle marcit ao secretario <t gra
titicaçã.o ele I: 800:::;, diga-se: ~:400$, para 
ficar de accôrdo com a tabella de venci
mentos annexa ao regulamento do referido 
corpo e que foi approvadtt pelo decreto n. lii3, 
de 2L de agosto tlc 1890.-Erico Coelho. 

.Accre~Scerttc-.-.;e oude convier : 
At·t. Fica o Presidente da Republica auto

rizu,do a permittir que vã.o a p<tizes estrau
. geiros a pertei~1oar-se, durante d.ous annos até 
cinco l 0 ' teu entes de reconhecido merito e 
v. mor ao estudo e que j<i tenham completado 
t:Jeu tempo de embu,rquc, percebendo sõmente 
os vencimentos (em papel), da commissão 
que exercerem na. · occasião em que obtive
rem aquella permissão, abonando apenas o 
Govemo as passagens. 

Sala das sessões, 14 de novembro de l!J05. 
-Celso de Sou,:; a. 

Acerescente-se: 
§ 8. o A mandar proceder ao balisamento 

e inst.a.llaç~ão do serviço ele pra,ticn.gem na 
lmrra de Icapára ou d a Morte do porto de 
Iguape, correndo as despezas por conta do 
l~stado de S. P<tufo. 

Sala das sessões, I4 de novembro de 1905. 
-A. Candido Rod1·igues. -Ji'ernando Prestes. 
-Jic;1-rcim Bmga, 

Eleve-se do 200:000S a verhttn. 22 do al't. I o 

-M<tterial de const1;ucção naval-pam evi
tar a dispensa dos operarios extr:.wrdinarios 
do Arsenal de Marinlw. d<t Capit<il Federal, 
como tem acontecido IHt qmttro annos. 

Sala das sessões, 14 de novembro de 1905. 
-He1·edict de Sâ,-B1·icio Ji'ilho. 

A' rubrica ll" (Arscmtcs), do art. 1", ao
crescente-se: Augmentadtt de 60:000$ a con
signação para pagamento das pensões dos 
operarias in validos dos extinctos Arsenaes de 
M<trinha d<t Bahia c Pernambuco. 

Saht das :;essõe.~. 14 de novemlJI•o de ·1 005. 
-Celso de Sou:;a ,-Affonso Costa.-J.A.1Yeiva. 
-Domingos Gonçaloes.- 'l'eixei1·a ele Sâ.-
Cast?·o Rebello. 

A' rubrica IG. CoJisigne-sé I1a verbtt ma
terial a impot·tancia de 50:000$ para a 
construcção de um pharol de 4a elasse mL 
ilha do B<tbitonga, mL entmdtt d<L lxtrra. do 
Gmu·tttub<L, Estu,do do Paraná. 

Sala dtts sc~liües, I4 ele novembro de 1905. 
-Alenccw G'Uilitariles.-Carlos Cavatcanti.
Cm:vallw Cl!aves.-Candido de Abreu. 

A' rubrimt I2. C<tpitania::; do Porto: 
Eleve-se a. oito o numero ele remadores 

da Capitania do Porto de Paraimgmi, Estado 
do Parami. 

Sal<t das se:>sões, I4 ele novembro de 1905. 
-,Henccw Guiman7es.-Carlos Cavalcan!i.
Candido de Abreu ,-Cw·'l)(rllw Chaves • 

O Sr. Presidente-Tem a palit
vra o Sr. Hcredi<t de Sá. 

O Sr. I-:Ierediu, de Sú. (')-Sr. Pre
sidente, ao tomar neste momento a palavra 
da qual ia quasi ficando privado, por não mo 
achai' presente, não me proponho fazer <.t 
critica do brilh<tnte tmbalho aprel:lenta.do 
polo Sr. Deputado Erico Coelho, som duvida 
um dos mais bellos ornamentos d<t bancada 
fluminense, sinão de toda a Camara. Ao con
trario, si eu pudesse me deter na apreciação 
desse trabalho, só teria palavras de elogio a 
S. Ex., pcn•quanto como que vejo in::mgu
rar-se uma nova éra para <t marinh~t brazi
leira, com a apresentação de medidas que 
se tornavam urgentes de dia para. dia e elas 
quaes S. Ex. não descurou. · 

Si o problema tiver a solução tão efiicaz 
gue.s. Ex. a~ora procura dar e si esta pro
duzir os e1f01tos que todos almejam, terá. o 
nobre Deputado, indubitavelmente, prestado 

'(•) Este discurso nio 'foi l'evia~o \)elo ora.o!or.: 
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<i Na.çào Br<Lzilcim um dos maiores serviços. I nmis de 20 e 30 annos de tr<1balho, não s 
qua.l o de concorrer JJ:J.l'a que esta esquadra, ve .. iam de. um. a. hora. para outra, privados do 
tlue de di'~ para. tli<1 vae desa.ppa.recendu, moios de trabalho e subsistencia. 
da,ndo loga.r a. que o paiz como que se consi- Sr. Presidente, esta. emenda que acabo 
dera desarmado, possa ser completamente ele olfet•ecer, a.ssignada pelo illustre Depu
rest.:\uradi~ , de modo que o Bra.zil não perca ~ado por Pernambuco, merece, sem duvida, 
a fa.ma de uma das nações mn.is poclerasas da o apoio da Com missão de Orç<.tmento ; e, a 
Amcrica do Sul, 1imi.a que com gi·a.ndes sa- não set• que queimmos todos os annos ter 
crificios já conquis t.ara no regimen passa.do. úe votar de aiog<tdilho creditas desttt natu-

0 illust t•c Deputa.do veiu, ma.is uma. vez, rozt\, é urgente e inadiavel que essa provi
provar quã.o dedicada é <~ lJllliC<tda. tlumi- llencia seja tomada agora, de modo que o 
neuse aos serviços nu.vaes, porque S . . Ks:., orç<1mento que tem de vigorar no futuro 
snccedendo ao pra.nteadn Deputado Laurindo exercicio comporte esttt medida. 
Pitta , <~Iüm· do projecto 1lc reorganizt~çào Apresenhmdo a emend~~. 81·. Presideilte, e 
da. e&fuaúm, Yciu consolid<tr tüuda mt~i, <L so}icit.;tnúo par<t ella o apoio da Oommissào 
nome.:tda. de que justamente gosa. CS&l. uig.ua da. Cttmara, ::;ento-me aguardttndu <L segunda 
representaçiio e torn11r mais apreciaveis phase da discussão, para desenvolvei-a mais 
seus seniços, que não podem ser olvidados. detalh::t.d<tmente. 

Vê-se que, como disse, ao começ·ar, si me K ·a1n estas <ts palavras que tinha de pro-
pudesse deter na apreciação do parecer do ferir para justificil.r a emenda a que acabo 
dist incto D.eput..Ldo, minha.s palavras serü1m de me reierir. (Muito bem,; mttito bem,) 
só de :>inceras í'elicitaçt"~.s a S. l<~x. 

Meu fim, porem, e com:pletmnente outro: O :Sr. BriciQ Filho -Peço a pa-
é tratar noYamente de um assumpto que lavra .. 
aind<l. lla. poucos dias me trouxe á t ribuna 
tia. e.1.mara. e que tem sülo minha delenda OS~·. :Presidente-Tem a palavrtt 
(',.JI"thago nest.a casa, a;,sumpto que dá logar o nobre Deputado. 
a que eu >enha mais uma vez solicit1.r 
pro>.idenc.ias no sentido de fazer com que 
a. classe operaria, que nos deve merecer 
toda a sympathia, nào se veja, como tem 
nltimame.nte acontecido, ex.pa.sta a ser pri
Yada de seu trabalho, despedida de estttbe
lecimento otlicíal, e sob a amea.ça, da mais 
negra nec&"Sidade. 

Fiz ver, S1·. Pre.sidenle, o inconveniente 
de não se dot<J.• o orc;.amento com a verba 
precí&'l para que o seniço do Arsenal não 
ro1I'ra a menor intmTupçã.o ; fiz Yer ha 
pouco que a culpa , em parte cabia ao Con
f'fi"S-.'"0, porquanto a deficiencia de verba era 
a cau...-.a d &"le mal que t.."llito tem sacrificado 
a la borioia classe dos operarias ; c pedi, não 
tanto ao Congre&."ú, como ao digno rel<ttor 
do Orçamento da ~farinha, para que esse 
facto não se repro;luzbso. 

lnfelizmenw,as mínhas palavras não foram 
ouvidas pelo J>elator e, por li;so, me v;J,lendo 
do que p.I'C(:eitua o Regimento da Camara e 
ampa.railo pelo pr"e!>--tígio do illusi,re Deputado 
por Pernambuco o ~;r. Bricio Fíl.ho, · venbo 
<~prmentar uma cmend<' nesse sentido, ele
vando a verba em mais 200:000$, para que o 
Arsenal não ootfra na marcha ·dos seus tra
balhos ... 

0 SP.. GERMANO HASSLOCJIER~Ou solfta ~ 
O SR. HEP..EDIA DE SA'- ••• pam que não 

~ro.lfra na de.sorganizaçã.o do serviço de con
struc.çõe'l nav:w . .;, ma.'! principalmente J»tra 
que esses operario:>, que ta.ntús oorviços teem 
presta.do ao paíz, pot·.:pw muitos contarn 

O Sr. Bricio Pilho-Sr. Presi
dente, pedi a. palaVl.'a para apresentar uma 
emenda t\0 orçamento da. Marinha, reno
van~lo uma medida que ha muito tempo 
venlw apresentando. · 

A minha emenda mantem a disposição da 
lettra d do art. 7° do decreto · de 31 de se
temln·o de 1904, relativa aos submarinos de 
invenção nacional. 

A emencla vem permittir que a commisS{ío 
encarregada de estudar os submarinos possa 
conttnmLr seus trabalhos, devendo indicar 'o 
melhor typo e rleterminando a construcção 
para, experiencias. 

Até agora a commissão não apresentou o 
resu~tado de seu trabalho. 

Espoado o periodo do presente exercicio 
e nã{J havendo na lei orçamentaría qúalquer 
disposição a respeito, a conimissão ·ficará 
tolhida. em sua acção. · 

Or,a, Sr. Presidente, isto não é razoavel; 
é preci.,;o que nós saibamos si dos t ,rpos .de 
subm::trinos de inveuc;ão nacional ha (!,lgum 
acce\ta.vel. Na hypothese negativa, ir·cmo, 
então buscar no estrangeiro os elementos dt: 
que, sem duvida., necessitará a nossa es~ 
quadra. 

Limito-me a envia,r a emenda. á. mesa, re
servando-me para formular maís extensas e 
mín~ciosa8 considerações, quando o projecto 
voltar da Commi;;são, si isso fôr nece!lsa.rio. 

O Sr. Erico Coelho-Sr. Presi
dente:, Dão anteciparei juizo. a respeito elas 
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emendas que acabmn de ser apresentadas á 
Camara sobre v<trios topicus do orçamento 
em discu$são. Ficam pendentes do P'~t·eccr 
dtt Com missão a q ne tenho a honra de per
tencer. 

NingLtem pedindo a palavru., é encerrada 
a discassão e adiada a votação, até que a 
respectiva Commissão dê parecer sobrr~ a 
emenda offerecida. 

Pedi a palavra tão sómente pwa mltlldttr 
à Mesn. algumas emendas que cnten~o com
plementa.res do tmbalho dtt Co mrnbsã J; ?01'
rig.:mdas de minh& inicüttiva~ que tecttarer de 
justificar perant_e a. Commiss~o de l?ina~c:a-;, 

E' annunciad<J, a 3" d,iscQssãq do prójecto 
n. 247, de l!JO;J, autorizando o Governo lt 
dar ao bacharellVIanoel Titvares Cavalca.nti 
o premio de viagem a que tom direito. 

Dito 1sso, e mtu tendo solfl'Ido o proJecto 
de lc'i ttne fixa as despea~o:> com o Ministet·iq 
da rv!arin!Ht, tL menor impttgmtção, jalgo-mB 
dispensa.du de l'undanwnta.t~o. (;Jltt·t to úem. ) 

Ningumn mais p;Jdindo a ptLÜLVr<t , e en~cr
rad.o em 2a discussão o <trt. 1" c :>ucecs:;tvu.
mentc os demais artigos c).o projccto n. 47U, 
de 1905, fixando <t duspeza. rlo :'.Hnisterío da 
Marinha pa.rtL o exerci cio de 1 !)013, ficando 
adiadt~ a votaç•ào até llllll a l;espectiv<L Com
missão dê pa.re(;er :,:ohrc as .emendas ufi'ere
cülas. 

E' sem d.ebate encerrado em 2" discu:>são 
o ttrtigo unico do projecto 11. 237, de l905, 
abrindo à rubrica sa do art.2• da lei n. 1,3li3; 
de 31 de dezembro de 1904, um cre;lito 
supplementar de 10:000$ (L verbtt de,tínàda 
á. compl'a d.e livros, assignatura. de jornaes, 
revLtas, encadernações, etc . , pu·a <L biblío
theca, da Camar<t dos Deuutados, com pa
recer da Gom missão do Finanças; ficando 
adiada. a votação. 

E' aununciada a 3" discussão do projecto 
n. I :37 C, de 1905, que concedo vitalicia
mente aos officiaes e praça; de pret dos 
corpos de voluntarios da patria, quo ainda 
existem, aos membros dos tribunaes mili
tares em campanha e aos estuda.ntes de me-:
dicina contracwAl.os }Ja.ra o sm·viço no corpo 
de saude do exercito em campanha, o soldo 
por inteiro de seus postos naqnelle tempo, a 
contar da passagem desta lei. 

O Sr. Presidente -A este pr•o
,jecto foi apres_•ntada pelo; Srs. Hered.ia de 
Sá. e outros a seguinte emenda. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con
juncta..mente em discussão, a seguint-e 

EMEND.\ 

.lo pi'ojecto n . 137 C, de 190.'5 

Accre>cen~ i11 fiue: •.. bem como o meio
soldo correspondente á mesma época, á:; 
viuvas sobreviventes que se conse1·varam 
em estado ue viu vez, ao;; officiaes c praças de 
pret do:; mcs uws corpos, (!Ue nã(J gozaram 
daqueUas Y<tntagens . 

Sala da.; se:Jsões, 14 de out.nbro de HJ05. 
- Jfa1.wicio de Abrev. .. -,-l<'elisb.ello. Frei,-e.
Henríqu-e Borge,~ .. ....,-Celso de Souza ,. - IJo
mingos Gonçal·oe.? e outros. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerra.da a 
discus:>ão e u.diada a votação. 

E' annuncia!ht a :3• discussão do projecto 
11. 197 B, dü 1905, que a-qtqriza o Presidente 
dtt Re1mhlica, a conceder u.o Dr. Alb01•to ele 
Paula Rodrig ues o premio de viagem a que 
tem direito, sendo-lhe dada iL quantia de 
4:.WO}, ouro, para u. smt marmtcnc,~ão. 

O Sr. aricio l,<'~lbo -Poço a pa-
l:.t Vl'lL, . 

O Sr. :P re!ó.ôiclen-te - Tem a pala
Vl'tL o nolJl'<} IJeputa.clo. 

O Sr. aricio Filho....,- Sr. Presi
dentn, p Jdi a palavra para apresentar uma. 
emenda, estendendo a medida constante 
d.e,;te prJjecto ao lJr. Pantoja Leite, que, 
pela congregação da Escola Polytechnica, toi 
escolhido pam fazer a viagem á Europa, 
como alumno distincto daqtlelle estalJeleci
mento d.e instrucç~ão. O Governo está. suf
fície titemente informado da resolução da 
menei01mda congregação que, de accôrdO 
com a lei, l'e~ a escolha. 

Reservo-me para dar á. Camara mais am
plas explica,çõcs, ca.so sejaill neeessarias. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamcnte em discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao projecto n . 107 B, de 1905 

Fica o Presid.ente da Republica autorizado 
a conccd.er ao Dr. Pantoja Leite o pr0mio 
de viagem a que tem direito, sendo-lhe dada 
para a sua manutenção a c1uantia de4 :200$, 
ouro, devendo ser pagos nesta especie todos 
os premios de víag . ~m. 

Para a execução desta lei fica o Presidente 
da Republica autorizado a fazer !~S nece&
saria:f operac;,õe:; de credito. 

Sala das sessões, 14 de novembro de HJ05. 
- B1·icio Filho. 

Ningucm mais pedindo a palavra, é en
cerrada a discussão e adiada a VQtação re
spectiva tio pareer,r sobl'o a omondtt offe
recida. 

E' annunciadiJ: a ga <l,isc~ssãQ do projecto 
n. 197 C, de 1905, redaççã.o p;wa 3" dísçussã.o 
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tla t~Ul(!U\1.;~ tlt~ t.<~e<tllt~, do aecórdo com o Rc
~immlio lnt.ernv, na, 2" discnss~to tio J)l'üjccto 
n . l!li', deste annu, que tmtoriza. o Pre~i
dcnt-e !la Republica <L conceder ao llr. Ga.r
tield Augusto Pcrry de Almeida. u premio tle 
via.gem a que tem direito, sendo-lhe p<~gn, a 
qua11tj<1. de 4:200~, ouro, pttm a :;ua, nHtnu-
t-enç.c·ül. · 

::'1/inguem podindl a pahtvra, ê oncet•rtttla 
a discussão c adiu.da a votação. 

E' a.nnunciada a 2" discus>ão tlo }lrojecto 
n. 55 A, de HJ05, concedendo <L DD. Eulalht 
de Saldanh<t da Gama e M<trüt Joaquimt ele 
Sttldanha da Gam~t, viuva e tilhtt :;olteim do 
Dr. Josê de Saldanlm cht Gttma, eUH[Ua.nto 
viva:; forem, a pensão men:;a.l de i50$ tt 
CitUlL UIJHL. 

Vôm it Mmm, são lidas, apoiadas c postas 
conjunctttmente em tll:;cu:;t;ão, a:; ::;eguintcs 

.1o Jll'Ojeclu n. r;:; A, de 1905 

lgua,l iiLvm· seja. collcedido ü, viu vtt ti·J cou
selheü·o Paula. Bapti~ta. 

i':>al;~ das flessões, 1,! de novembro de 1905. 
-A/f(mso Costct. 

Fie<~ igualmente concedid<L n, peusãu de 
300:,; men~acs a ll. Alice Flores de Moraes 
Rego, viuva do tenente-coronel Antonio de 
Momes Rego. 

Sala das scssõc,:, l4 de novem h r o t!e 1\)0:5. 
-Gm·IJia Pi,·cs.- Candido d(! .rlbn:u.- Carlos 
Catwlcanti .-Rod1·igHes St.llllanl!a. 

E' conc .:Jdidtt a D. Maritt Josê da. Costa. Gt~-
1Jíso, viuva. do Dt• .. loü.o Piz~trro Gttbiso, a 
ponsi'í.o mensal do 20osooo. 

~ttlo. das :-~cssões , H.uc novembro de 1905. 
- Julio de •liiJtlo. 

Emsoguid(L 8(Lo sue1~cssi Vttmnntu, som Lle
lJt\to, cuePl't•:ttlos crn 2"' discussão os at·ts. 1" 
e 2" do pro.;octo ll. 55 A, do l!l05, tlcn11do 
1Ltlinrht :1 voto.()1to n.M flUO n, Commi&<iio tlú 
Jll~l'MIW sobl'o t.ts omotuln.s o1l'erocüln.s. 

1•:' i!Om (Lnun.tu onem·t·n.tlo um 2" tlis(nt1\Rào o 
nrt.i<:o unü~o do Jll'o,jocto n. :ta8 A, do WO;J, 
nutntlando al1ollM' tws ()IU}n·egttdos tln, Admi
nl iltraç7io tloH COl'l'lllO$ do MlnM\ Gm·Ms, t\ 
~ltu1o (lt) o,; ndl\. do ou~to, nnm qun.nJ,!r~ Ml'
l't'llpondcmo ao.<; t'e!<JlnOU\·u~ vonolmonto,;; t.nn 
quO;tl·o mnzos, 1\llm tlo nlluln.t·mu-so do üm•o 
l'I'Okl !JtU'Il t1ol.lo Htwl~onto ; fioMttltJ t'dinô.t~> 
o. vottt~~n.o. 

1~' ttntt Yilt:lÜ1(lu, 11, 2• dl~llUí>f\tl.O do pl•QJcnt.IJ 
t1, tt7 A. !lu 1005, du,nrlo ll(W<J,f\ t~i.t·l'ibulçe\u~ 
u.o é'r;iAtlt'lhn ~; "l'J'tnM d~~; t'u1•t,~~ tio .\.}1pouu.~,·l1o 
tl OIJtNW lJl'UY Ífl!JU(l}U.@, 

Vúm <L !vlosn, NiiO lidnil, v.polu,dn:• n )1'1~ /,n~ 
co!~ unctrtmoH'tu ont lli~tm ~~{i.o, w !l 80ftt!llttu&J 

Ao JII'Djecto n. 51 A, de i fiO ri 

(Da Commissâo do Conijtituíçã o o ,Ju ~ tí•; a) 

Ao art. J." Ad.di te-om: [[I, ad verth· oi'! .i uize,.; 
inlorioros e mais funcciona.!'ios J)Ol' l'1tlta 110 
cumprimento tio t~ctti'l devoro~ , revogado 
nesta parto o ttl't. 2U, u. 5 dtt rellJrnta. 

Art.. 2.• Supprim<t.-~o. 
Arf;. 4." Supprima-:::e. 
At·t. 5, 0 § I" - HubsLitu<J.-He J1el~' t>e

guinte : -Fica revogado o di:;})Ositívo da 
lettrtt c, do art. 12 tla lei n. 1.:>38, tlc ~J de 
janeiro tle 1905. 

Art. 5." § 2"- Sub:>titu;t-:>c pelo seguinte: 
- Ot; ornbargot; quae~quer que ~jam, qutJ 
oxi::;t;tm, oppostos ante,; tia retbrnw,, devem 
ser julgados pelo proprio pretor·, que houver 
proterido a sentença, respeitados o:; recurws 
qtw no caso coube1·cm. 

Art. 5", § 3o -Supprim<tm-se as pa.tav.ra,s: 
-que tiverem um quatriennio de exercício. 

Sala das sessões, 14 de novembro de 1905. 
- Jttlio &wtos, rellttor tlo parecer. 

Art. I O Governo numcará, dentre os a;va
lüttlores habilitados pela .Junta Commercial, 
30 que servirão privativamente: 

L Tre> perante ca.da uma da.s varas com
mercü~cs e orphanologica.->. 

H. Dous pemnte o Juizo dtt Provcdori<~ e 
catl<L uma das varas cíveis c dos Feitos da. 
Fttzcné~<t Municipal. 

UI. t hn perante cada unm das curadorias . 
P<U'<Wra.pho unico. Os ;.wali;.ulores }lr~'i."\

r ão íla . .Jtc:a. de lO: 000$ mu a.polices, diuhcit'O 
ou pi'Bilios. 

Art. Serão suppl'iuüdos os logí!l't'S de 
csoriY~es do .illl·y, ú. modid<\ quo v<tg<l,t'üm, 
fic:c~ud~ c~mmettid~ n,~ l'C:>pe.cti'\'<\S tiwu~,-õt.vs 
aos c.scriYlit1» dtts Yt\l'll$ urimitu\.c..~. 

Art . A:,; v:\gw. tle QSCl'iY5:cs na:> v:wa.s 
m.· imil.l!. l·~~~ ·~ .. o. lH'~.rtol'ins. surf\o··. p.rMnchidt\S 
por ostn•w:u:Js do JUlT, l:U ot'Oqnm·m•tnn. 

l')n.lr~ dttS SOSSÕllS, l4 tlo llOYt.ltnUl'O tlO 100--) . 
- .ltlttiJHi•lt P'i~·e.~. 

Em sognitltl. s:1o stH1ut:l..~i w~monto smu d\í
l,;\ to llnt:(ll'l't\tlQ;s. tlnt :e~ tlii!Oll&~l'í,Q tiS tn·t~ . l '\ 
~. :1", 4"1 tl~, I>" l) i~ do prt\lMto n. ãi A~ ~l~ 
190<1, tlr;\ntlu t\tll :\ilo. n. vott\\'ntl, 

l~' . M\IHlflClU.tln, :~ l"' tli S tl\\~!lff(,) tiO l»~OOÍ~ 
n. l\30 A., tl.o H105, ~~utot·i~l!.ndt'i t3 t~tWe>l'n~ ª-· 
t~ug 1\Hllit•ll r. • w1 i'l~ tU vi!lít@ U{) ~~tWi}),OO.'iô dô 
t\:•íJ,fQjlO d.\ l::iiil•ttdu. d~ F~i'l'tl C,~.llÍl'ô.l ~.~ ~'a~ 
t;U tt• t~ll log~·e~l .111'1 Q~tO.NP~Ill'iU'hW\ ~íM.\! ~ .... 
1'~\lOl' da, CtHUIDh1~ (l.ll dl\l fhHIJt!~~. 
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'Nlugumu p.uHttrliJ ~~ tJ~~Ja-vt·l~. 6 eaoorradu, a Votaçíi.o do proJccto n. 32 A, de 1005, fi., 
rl!Htm!IH(Í,O (l ~~di!uli~ n YOÜ.1fJ{í.o. xan<lo o~> veocimento:1 dos membros d<L Jus-

)" 1 J d~ -- · 1 ~ ti"a Fr:Jdcral (l& discussão)' ·, '•_ ILIUlUIHl lii IJ, [1 1f§(~WmfW UfH!lit l,w})l'O;jocfn v 
n. :22R, du WOI't, ;~utol'lzando fi l'J'O!!ítl oni,c da. Votação 1lo projecto n. 74 A., de 1003, equi-
ll.opubllca u.eon~edm· um amw d.c liecw;a, pa.ra.odo u Tribunal 1le Contas á Côrtc de 
w.ml rmlon<tdo, !W ba,eh.amt Manoel .Jow-tuím Appcllac;ã.o do DL.,-tricto Federal quanto u.os 
ue Cn:itl'V MaAcír;~. pratitlant,c da. AtlmífiÍ!i- vencimcntoil, Ú."\ férias I) <i. apowntadorÜL dos 
tt•;J.t•íJ,o dos Corl'Cl~ de 1-'ermJ,mbuco, pa.ra. respcdivot~ membro;.; (la discussão) ; 
tl'iLtar do f.íll<J, sa.udc onde lho conviet•. V~Jtal;ã~ do projeeto n. 2K7, d~ wo5., ;'~rin-

Nínguem pedindo a pa.Iavra,, ó CJlcm·raúu. co a rubrwu, 8"' do art. ".!."da lm n. 1. ,116, de 
:.t discu(!sâo c adia1la u. votac,~ão. 31 de dczombro do 1004, um credito supplc
. E' annu~tcíad<L a •!iseus~ão. uníca. do pr~- montar de 10:000$ á. verba destinada <i, com
JCcto n. 2;,4, de lüfh, r~utortzando o Prcst- pra. de livros, assignatura de jornaes, re
dcnto ua Repuhlíca a cooccdet· um aono tle vistas, encadernações, et.c., para a hiblí
liconça., c<lm Ol'deoa.do, a Luiz Pinto uo Ma· otheca. da Garoara. doll Deputados, com pa.rc
g<Llhão~. fiel de armazem da Alfaorlegu. do cerda. Commissão de Finanças (2" discussão); 
Rio de Janeiro, em prorogação da. que lhe Votação do projecto n. 245, do 1905, equi
tot concedida pelo ::ir. l\finü;tro da. P'azenda., par ando os dírectorcs do Thesouro Federa,l 
para tratar de sua s~.udo onde lhe convier. a,os do TríbumJJ de Contas pa.ra. os effeito& 

Ningllem pedindo a pa.la.vra. é enem·ra.d<•. de a.po:mnt:adot·ià. c vencimento; ( I" dis-
a. discussão e adiada a vota,ção. cussão) ; 

E' annunciada a discussão unica. do pro- Votação do projecto n. 275, de 1905, fixau-
,iecto n. 282, dH 1905, autorizando o Presi- do os vencimentos dos telegraphistas da Re
llente da Rcpublica a conceder ao bacharel partição Geral dos Telegraphos (I• discussão); 
João Pinto Martins de Oliveira, procurador V t - d · t 57 A d wo- d l 
da_ Republica na secção do Estado do Ama- 0 açao 0 J?l'O.Jec 0 n. • e · <>, all( 

0 
novas attribuu;Zíes ao Conselho ::iupremo da 

zonas, seis mezes de licença., com ordenado, Córtc de ·Appellação, 0 outras providencias 
para tratar de sua saudc onde lhe convier: (2& discussão); 

Ninguem pedindo a pala.vt·a, é encerrada Votação do projecto n. 192 A, de 1905 (do 
a discussão .e adiada a votação. Senado), concedendo a pensã.o annua.l de 

E' annunciada a discussão unica do pro- 1:800$ a o. Theodora Alves de Azevedo Ma
jecto n. 240 B, de 1905, redacção para nova. cedo Soores, viuva do Dr. Antonio Joaquim 
discussão, de accôrdo com o Regimento In- de Macedo Soares, ex-juiz do Supremo Tribu
terno, da emenda offerecida na 3" discussão nal Federal (2a discussão) ; 
do projecto n. 131, de 1904, concedendo a 
D. Elvira. Lia. Fernandes da Cunha, filha do Votação do projecto n. 106, de 1905, au
fa.llecido senador do Imperio Dr. .Joaquim toriza.ndo o Governo a declarar sem ef
Jeronymo .Fernandes da cunha, a pensão feito o decreto quo aposentou o 1 • secrcta
merisa.l de 250$000. rio de legação bacharel Arthur de Carva-

lho Moreira, reintegrando-o com todas as 
Ninguem pedindo a palavra., é encerrada vantagens do cargo (3• discussão) ; 

a discussão e adiada a vo~.ão, 
Votação do parecer n. 39, de 1905, concc-

0 Sr. Presidente- Esgota.:las a.s dendo licença, ao Deputado por Minas Gera.e.~ 
ma.terias da ordem dia, em discussão e não Dr. João Nogueira Penido Filho para deixar 
havendo nada. mais a t ratar, designo p~ra de comparecer ás sessões por tempo índeter
quinta-tbira, L6 do corrente, a seguinte minado (discussão unica) ; 
ordem do dia.: VotaÇa.o do parecer n. 40, de 1905, proro-

Vofx'\ção do pro.jecto n. 243, de 1905, auto- gando por íempo indeterminado a Jicenca. em 
rizando o Presidente da. Republica. a abrir cujo goso se acha o Deputado pelo Estado de 
:to Ministerio da. Fazenda o credito de Pernambuco Dr. José Ma. ~·,cellíno da Rosa. e 
59:100$415. ouro, supplementar ao n. 31 do Silva para. deixar de comparecer ft.r~ l!e!!S'Õe3 
art. 19 dtt lei n. 1.3L6, de 31 de dezembro . (discassão unica); 
de 1004 (8& discussão); Voiaçíio do projecto n. 217, deste anno, 

Vota.~:.ii.o do project.o n. 251, de HJ05, au- que fixa. o subsidio e ajuda. de c&"tt dosSe
torizando o Pl'<'$idente da Republica a abrir nadores e DeputadO:-.! na prcxima legislat ura. 
t\O Ministol'io tln Fazemla o credito e:dra.or- (2" discussão) ; 
dimnio de 52:664:t-"073,. ouro, e 712:572.$100, Votação do projecto n. 21 8, desite anno, 
p&pel, pa.1•a. a.ttender ao pagamento da.q divi- que _ fixa. o su&idio do President e e Vir& 
dh.s do os.oroiéios ü ndos (3.. discussão) ~ 1-'rcsident.é da Republiea. Iío periodo de 15 d'J 

~m " 
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novembro de 1 90() a 15 de novembro de 1910 der um a. uno de licença. com ordena.élo a Luiz 
(2" discussão) ; Pinto de Mo,galhães, fiel de armazem da Al-

Votução da. emenda do Seoa.do ao projocto l'anuoga do Rio de Ja.neiro, em prorogução 
n. 64 A, deste anno, que concedeM Dr. Luiz dlt que lhe foi eoncedida pelo Sr. Ministro da 
de Araujo Bulcão, inspl'Ctor sanitario cht Di- Fazenda, para tratar de sua saude onde lhe 
rectoria Geral do Saudc Publica, novo mezes convier (discussão unic<L) ; 
de licença, com ordnnado, par<L tratar de Votação do pro,jecto n. 282, de 1905, auto-
sua saneie (discussão UlliC<t) ; rizando o Pl'esidente da Republica a conce-

Votação do projccto n. 166 A, de 1905, der ao lmclmrel ;João Pinto Ma.rtins do OU
mandando pagar pelos cofres da União <t veim, }n>ocurador da Repuhlic<t na secção do 
gratttlcação devid<t MS profissiomws incum- I<;stctdo do Amazonas, seis mezes de licença., 
bidos da. tlsca.lizuçKo do serviço de assisten- com ordenado, para tra.tar de sua saude 
cia a aliena.do3 n• s est<tbelecimentos publi- onde lhe convier (discussão unica) ; 
cos dos Estados (2~ discussão); Votução do projecto n. 240 B, de 1905, re-

Votação do projecto n. 30 A, de 1 \J05, du.cção para nov<t di-scussão de accô ·do com 
equipa.rando os conlerentes de 1 ~ e 2• classes o Regimento Interno, da emenda offerecida 
das capat,~zias da Althnuega. do Rio de Jo:t- na. 3" discussão tlo pl'ojecto n. nn. de 1004, 
neiro aos de 1"' e ~~" (~lasses 1la !•;,;tl'ad;.t de concedendo a D. Elvim Lia Femandcs da 
Forro Central elo Rl'tÍ.zil (:Z" cliscnssào); Ctullla, Jillm do üü!ecid.o Senador do Im-

Votação do projec.:to n. 2i3, de l905, do pe1'ío D1·. Joaquim Jl•ronymo Fernandes da 
Senado, conceuendo ao 2° sargeuto-<Ljndante Cunha. a pcm;ão mensal de 2508000 (discussão 
graduado Pompilio Dantas Bacellar a. pensão UJÜC<L) ; · 
de 30$ mensaes (2a discu~são); Votação do parecer n. 41, de 1905, in-

Votação do projecto n. 247, ele 1905. a.uto- deferindo o requerimento em que Manoel 
rizando o Governo a. d<tl' ao b:\charc1 Manoel Marques Leitão pede autorização para 
T<tVttres Cav<l.lcanti o :premio de viagem a fundar uma Comp<Lnllia Nacional Agricola 
que tem direito (3• discmsi~o); com o fim de valorizar ~.-s proutictos na-

Votação do projeeto n. 197 c, de l'J05, re- ciomtes, mediante as condições que ecita
dacção para 3a diSCU:>Sã.O d<L elllellclél desta.- belecle (diSCUSSão UUica) ; 
cada., de uccôrdo com o regimento interno, P di:>cussão do pl'ojecto n. 207 A de 1905, 
mL 2a discussiío. do projec~o n. 197, deste autorizando o Governo <L reforma.r o reguht
a.~no, quo uutoru:a o Prestden~e da . Repu- mento do corpo de bombeiros, creando uma 
bltca. a concec~er ao Dr .. Garl1~lu Augusto 1 ()a companhi<L e fazendo as modifica.ções re
Perry ~le 41meula. o prenuo de vmgem ?-que la.tiViJ.S ao pesso~! consigna.clo na tahella 
tem diTetto, se11do-lhe paga a quantta. . de annexa, com substittltivo da Commissã.o ··de 
4:20Q$. ouro, para. a sua manutenção (3• dis- Finançus ; ,\ 
cussao); 

9 
. - ,__ . . ) 

Votação do projccto n . 238 A, de 1905, ~"' ~ltscus~ao do pr~,1ecto n . 288, de l90u,, 
mandando abonar aos empregadJs da Admi- aut?I'lZttntl? . o P_re ;:dynte. da Republica a 
nistrução.dos Correio; de Minas Geraes, a ti- ab~·.u· ao M1ms~er1o da .J~s~tça .. e Neg~cw~ In
talo de aJuda de custo, uma quantw. cor1·es- tenores o credito extraoiC!mtvw de 4í~87$.500 
pondente aos respectivos vencimentos em para pagaf!.lento de vencnnei).tos dev1dos ao 
ctuutro mezes, afim de se mudarem de ouro Dr .. ~ugemo Ma.noel d.e Tol~uo, P11ofessor 
Preto para Hello Horizonte (2a discu ;sãu) . snbs .. ttutu avulso d? e:rtmcto purso ànnexo 

. _ . ~ • ;\ Fapulda.de. de Dn·etto d J S.. Paulo, no 
'-:otaçaodoproJecton. lôOA, de 190u, . a~- período de Hi dejunho de 1900 a 31 de 

t~r~zando o G_overl_lo a augmentar mt 2" d1- dezembro de 1905 . 
vtsao do Escrtptorw do Tmfego da Estrada ' 
de Ferro Central do Brazil tr~s logares de Diseussão unica do projecto n. 120.9, de 
escripturarios, com parecer da Commi~são 1905, rellaci;;ão para nova discussão, de ac
de Finanças (l" diseussã.o); côrdo com o Regimento I11terno, da ·.:emeJ.,lcla 

Votação do projecto n. 228, de 1 !J05, tmto- ~ostaca.d<L na 3a db:cussão do projecto n. 120, 
rizando 0 p1·esidente du. Republic<t ;.t conce- neste mmo, ma.ndando que fiquem fM;endo 
der um anno de licença, cml) ordenado, ao parte úefinítiva. llo 1 o districto sa.nitariO.. dos 
bacÃarel Ma.nocl Joaquim do castro Madeira, portos as Delegacia.s de Sauue de S. Fra.n
pratícante da. Admiwstrac)ão dos correios de cisco e Itajahy, no Estado de Santa. Catha
Peraambuco, para tratar de sua saude onde rina ; 
lhe. convier (dtscussão unica.); . : Discussão unlca. da emenda do Senado ao 

Vota.ção do pro.ecto n. 25'1, ele 1905, auto- pl'O,;ec~o da Camara dos Deputados, n. 123A, 
rizando o Presidente da Repuhiica. a ctmce- deste anno, que torna extensivas {b Escola. 
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Commercial da Bahia, fundada em 12 
março deste anno, as di.sposições da 
n. 1.339, de 9 uejaneiro de 1904; 

de' cussao do projecto n. 203, deste anno, que 
lei equipara a Delegacia Fiscal no Estado de 

Matto Grosso á no Estado do Paraná; 
Discussão unica do parecer n. 203 A, de 

1905, sobre as emendas o1fei'ecidas na 2" 'tlis-
Levanta-se a sessão ás 2 lloras e 30 minu

to~ da tarde. 

147a SESSÃO EM 16 DE NOVEMBRO DE 1905 

PJ·esidencia do Sr. Pfttt!a Gui'llutl'iies 

Ao meio-dia, procede-se ;1 chamad<L, a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Julio 
de Mello, Pereira Lima, Alencar Guimarães, 
Thomu,z Accioly, '\Vanderley de l\Iendonç<t, 
Joaquim Pires, Eugenio Tourinlw, Luiz DD'
mingues, Cunh<t i'viachado, i•:lo~· do Souza, 
Pereira Reis, Izidro Leite, Atfonso Costct, 
Arthur Orbmlo, Domingos Gonçu.lves, l•:pit
minondas Gracinclo, Raymundo de Mir<utd<t, 
Rodrigues Dori<t, .Joviniano do Carvu,lho, 
Neivu, Garcia Pires, Alves Barbosa, Horedia 
de S<\,, Leite Ribeiro, Bulhões M<trcial, Ame
rico de Albuquerque, João Baptista, Gu.lvão 
Baptisti1, Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira 
Brandão, Estevão Lobo, José Bonifacio, .foão 
Luiz, Ribeiro .Junqneira, A~tolptw Dutra; 
Carlos Peixoto, Di1vid C<tmpista, Anthero Bo
telho, Leonel Filho, Carlos Ottoni, Olegario 
M<1ciel, 'vVenceslâo Bmz, Moreira da Silva, 
Francisco Romeiro, Valois de Castro, Fer
nando Prestes, .José Lobo, Paulino Carlos, 
Francisco Malta, Ca.ndido de Abreu, C<trlos 
Ci1valcanti, Carv:tlho Chaves, Paula Ramos, 
Luiz Gualberto, Germano Hasslocher, James 
Darcy, Diogo Fortuna, Campos Cal'tie1· Ho
mem de Carvalho e Sergio Saboi11. 

Abre-se a sessão. 
. E' lida e sem debate approvada a acti1. da 

sessão antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

o Sr. Ale:i.:lcat· Guhn.arães 
(1° Sem·etario) procede á leitm;a do seguinte 

EXPEDlENTt>: 

Officios : 
Do Sr. lo Secretario do Senado, de 14 do 

corrente, communicando que, pelo Sr. Pre
sidente da Republica.; fui sanccionada a re
solução do Congresoo Nacion::tl, .da qual en· 
via um dos autograpllos, autorizando a con-

cessão di1 aposent:tdoria, com todos os venci
lllCntos do e:trgo, ~t o Dr . João Barba lho 
L'chôa Cavalcanti, ministro do Supremo Tri
bunal FederaL - Inteirada. Archive-se o 
autographa. 

Do Ministerio dtt Fazenda, de 7 do cor
rente, satisfazendo <L requisição dest<t Ca
mam no officio n. 118, de 31 de julho ultimo 
sobre o,, papeis referentes ao pedido do Dr .' 
Rcyni1ldo Odorico Mendes, ex-lançador da 
Reoebcdorüt do Rio de Janeiro, etc.- A' 
Commissão de Finanças. 

Do.Ministerio da Industria, Viação e Obras 
Publica.~. de 14 do corrente, satisfazendo a 
1'0r1uisiqão de;:;ttt Camara no oi:ficio n. 238 
de 3 d~! setembco de 1908, sobre o requeri: 
monto em que Francisco Ferreira da Silva 
solicitou pagamento de vencimentos como 
t(Jleg-ra.phista di1quelht estrada, durante o 
tempo em que esteve fti!'a do respectivo 
cargo.-.\' Commissão de Fin:tnças . 

Do Minísterio da Marinha, de 13 do cor
r~nte, .~uviando o requerimento em que 0 
cn·m·gwo de 4"' cli1S~e. I 0 tenente, Dr. .José 
Ribas Cadava! pede um an~o de licença, 
com ?S ven,?Imentos ~e pn,1z estrangeiro, 
para 1r i10S ,•,stados Umdos da America e á 
l~urop:t, aperf'oiçoi1r-se no estudo de electri
cidade, bem como os recursos necessarios 
pa!'a <t publicação de seu tratado de electri
cidade, etc.- A' Commissão de Petições e 
Poderes. 

Telegrammas : 

Bello Horisoute, 15 - Presidente camara 
Deputad_os-Rio- Te~ho a honra de apre
sentar a V. Ex. mmhas congratulações, 
m~moravel ~ta de hoje. Attenciosos com
prl m en tos.-.l'raticisco Saltes. ~Inteirada. 

Therez~na, 15~ Presidente Camara Depu
tados-Rw~CongratulD'-Ine com V. Ex; pela. 
passagem data memoravel dtt Republict~,7 
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hoje commemora,da nosdo paiz, Cordiaes 
:;audu.çõcs.-Alvm·o de Cm·val/w,:_Inteirada. 

Ceará, 15 - Pt•esidente Camttr;t Depu
tados-Rio- l<'elicito co!'dialmeotc V. Ex. e 
ti. C<una.ra, pelo glorioso <tmliverstu•io da 
proclamação da Rcpublic<t.- }{oyueim Ac
cioly, pre:;ideotc.-Int~imda. 

Victorüt, 15 - PrcsiJ.eute CamcU\t Demt
ta.(l !S-Rio-l!'elicito V. E:c pela. glorwsa 
dat:t de lwje.-PI'csirt ~ nte d•J Estado.-Iutei
l'ttdu.. 

Florütnopolis, 15 -Presidente Camn,ra dos 
Deputados -Rio-Congratulo-me V. Ex. e 
corporação sois digno presidente pela auspi
cio,;a data hoje. Sauda.ções.-Pcreil'a Oliveira, 
governador.-Inteirada. 

§ 2. 0 O segundo districto terá pot• séde a. 
cidade de Iguatú e se compord. dos seguintes 
municípios: Iguatú, Jardim, Porteiras, Brejo 
dos Santos, Milagr~, Barbalha, Crato, Mis
são Velha., Aurora, Lavras, Icó, Asmré, Sa
boeiro, Sant'Anna do Cariry, Quixa.rá., São 
Matheus, Tauha, Arneiroz, Varzea Alegre, 
Pereira, Benjamin Constant, Senador Pom
peu, Pedra Branca. Bmt Viagem, Quixora
mobim, Quixadá, Jaguaribe-mirim, Limo
eiro, Campos Salles. Amary, Mor<tda. Nova, 
S. Bel'nardo das Russas, União, Aracaty, 
Cachoreira, Riacho do Sangue, Baturitó, Mu
Iungú, Coité, Pacoty c Iracema. 

H. O Estado de Pernambuco Jormará tres 
districtos eleitoraes. 

Aracajú, 15- Pt•esidcute Canmt·a Dopu
tttdos-Rio- Pela festiva d<tta. auniversc.rio 
da fundação da Republica Bmzilcira <tpre
scnto á, V~ Ex. eordiacs :;audaçõe~.-Gui
lheríite Ca·mpos.-Inteirada. 

::i l. o o primeiro districto ter<i por sede <L 
cidade do l-tccife c se comporti. dos seguintes 
municípios: Reci1c Bom Ja.rdim, Goyana., 
Iguarassú, Itamhé, .Taboat"<Lo, Limoeiro, Na-
zareth, Olindtt, Páu d'Alho, S. Louren~,~o. c 
Timbauba. 

§ 2." O segundo districto terá por séde a 
cidade de Caruarú e se comporâ dos seguin
tes municípios: Caruarú, Agua Preta, Al
tinho, Alllaragy, Barreiros, Bezerros, Bo
nito, Brejo, Cabo, Escada, Gamclleira, Glo
ria, Gravatâ, Ipojuca, Palmares, Pancllas, 
Quipapá, Rio Formozo, Sm·inbaem, Taqua-

Ma.náos, 15-Presidente Cttmara Deputados 
- Rio- Congratulo-me com V. Ex. pela 
passagem data de hoje, consagrada á Com
memora~·ão da Patria Brazileim .• Jubilosas 
saudações. -Constantiuo .Ne1·y, governador. 
-Inteirada. 

São lidas e vão a imprimir para entrar 
na ordem dos tmbalhos as seguintes 

REDAeÇÕES 

N. 20 D-1905 

R.edacçiw final do projecto n. 20 B, deste mmo, 
emendado pelo Senado, que ll.ivide o territo-
1'ÍO da Repu.bltclt em distl'ictos eleitol'aes. 

O Congresso Nacional dccrct11: 
Art. I.• O territorio da Republica dosEs

tados t'nidos do Brazil, para os fins determi
nados no art. 58 da lei n. l.2G9, de 15 de 
novembra de HJ04, 1ica dividido em distri
ctos el&ítoraes pela seguinte fórma; 

I . " O :Jo;stado do Ceará formará dons dis
trictos eleitoraes: 

§ 1. 0 O pr•ímeiro districto ter~t por séde a 
cidade de Fortaleza c se comportt dos se
guintes municípios: Fortaleza, Porangaba, 
Redempção, PacatulJa, Aracoyaba, Maran
guape, Cascavel, Aqttil'<l,Z. BelJeribe, .Mece
jana, Soure, S. Joio de Uruhurctama, Pea
tcncoste, Gm~rany, S. Franci~<r,o, ltapipoca, 
S. Bento da Amontada, Para-Curú, Trahiry, 
Araeahü, Carnocim, Franja, Sant'Anna, 
Palma, Mas.~apê, Mernoca, Sohral, Santa 
Quiteria., . Entre Rios, Tamboril, lpú, Iptt
eiras, Campo Grande, lbiapina, S. Benedicto, 
Tiangull, Viço;;a, Independencia, Cratheus e 
Canindé. 

retinga, e Victoria. · 
§ ::l. ~ O terceiro districto terá por séde a 

cidade de Pesqueira e se comporti. dos se
guinte(! municípios: Pesqueira, Aguas Bellas, 
Alagoa de Baixo, Belmonte, Boa Vista, Bom 
Conselljo, Buique. Cabrobó, Canhotinho, Cor
rentes, l!'Jores, Floresta, Garanhuns, Granito, 
Ingazeira, Leopoldina, Ourieury, Pedra, Pe"' 
trolina, Salgueiro, S. José do Egypto, São.\ 
Bento, Tacaratú, Triumpho e VUla Bella. · \ 

. ', _· \ 

· III. O Estado da Bahia formará quatro ' 
districtps eleitoraes. 

§ 1. o O primeiro districto terá por ~éde a.
cidadc p.a Bahia e se comporá dos se<ruintcs 
munici~líos: Bahia, Abrantes, Matta de , São 
João, St,mt'Anmt do Catü e Alagoiuhas. ·; 

§ 2.• O segundo districto terá, por sétlé a. 
cidade da Cachoeira e cO compora dos se
guintes municípios: C<tchoeira, Villa de São 
Francisco, Sttnto Amaro, S. Gonçalo de Cam
pos. S. Felix, Cruz das Almas, Maragogipc, 
S. Fel i Jipe, Conceição de Almeida, 1Castro 
Alve~, Itaparic<t, Jaguaribe, Amtuhybe, Na.
zaretlt, Santo Antonio de Jesus, São MigucJ;. 
Amargosa, Jequeriçá, l'I-Ionte Cruzeiro, Areia, 
.Jequíé, Valença, Taperoá, Santarém, Ig,'a
pinna., Cayrú, Nova Boypeba, Camamú, Ma
rahú, Bp.rcellos, llheos, Olivença, Barra do 
Rio de Contas, Cannavieiras, Una, Bel
monte, Santa Cruz. Porto Seguro, Traucoso, 
Villa V~rde, Alcobaça, Prado, Caravellas, 
Viçosa e S. José de Porto .Alegre. · 
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· § 3.0 O terceiro districto ter{~ por séde a 
cidade de Bom fim e se comporá dos seguintes 
municípios: Bomfim, Feira de Sant'Anna, 
Riachã:o de Jucuhybe, Irar:t, Coração da 
Maria, Camisão, Monte Alegre, ltabernl,m, 
Baixa Grande, Mundo Novo, :Morro do Chn.
péo, Serrinlm, Conceição do CoitL'. Inham
lmpe, Entre Rios, Conde, Cepa Forte, Jaco
bina, Queimadas, Campo Formoso, Itapicuro, 
Barracão, Tucano, Razo, Pombal , Soure, 
Amparo, Monte Santo, Cumhe, Bom Con
selho, Patrocínio do Coité, Geromoabo, Santo 
Antonio da Gloria, .Joazeiro, Curuçá e Santo 
Sé. 

§ 4. 0 O quarto districto terá. por séde a 
cidade de Mma:~ do Rio de Contai! e se com
}}or:i. dos . seguintes municípios: Minas do 
Rio de Contas, Marac<is, Itw.tssü, Jussiape, 
Conquista, Poções, Condeuha, .Trwaraey, Bom 
.Jesus dos Meiras, Agua Qnente, Bom Jesus 
do Rio de Contas, Remedios, Andarahy São 
João de Paraguassú, Lençücs, Palmeiras 
Campestre, Caeteté, Umburanas, Monte Alw 
Riacho de San~'Anna, &1.nta Mari:t da Vi
Ctoria, Sant'Anna dos Brejos, Correntina, 
Carinhanha,Bom .Jesus da Lap ;.~, Macahubas, 
Urubü, Breijinho Bratas, Barreiras, Angical, 
Campo Largo, Santa Rita do Rio Preto, 
Barra do Rio Grande, Chique-Chique, Gamei
leira, Pilão Arcado, Remanso e Casa Nova. 

IV. O Estado do Rio de .Janeiro formará. 
tres districtos eleitoraes. · 
. § l. o O primeiro districto terá por séde a 
cidade deNictheroy e comprehenderá os mu
nicípios seguintes : Nictheroy, S. Gonçalo, 
:Marimi,, Itaborahy, Saquarema. Rio Bonito, 
Araruamu, S. Pedro da Aldeia, Cabo Frio, 
Barra de S . .Joã:o, Capivary, Sant'Anna de 
.Japuhyba, Mag6, Iguas~i'r, Petropoli,;, Thm•e
zopolis, Nova Friburgo e Honjardim. 

!'i 2.0 O segundo districto ter(L por sr~1ln ·a 
cidade de Campos e comprehendel'á os mu
nicípios seguintes: Campos, S. João da Barra, 
Macahé, S. Francisco de Paula, Santa Maria, 
Magdalena, S. Sebastião do Alto, Canta.gallo, 
Itaoeára, S. Fidelis, Santo Antonio de Padua, 
Monte Verde, e Itaportma. 
· § 3. o O terceiro districto terá por séde a 

cidade da Barra do Pirahy e comprehenderá 
os municípios segujntes ~ Barra do Pirahy, 
Barra Mansa, Hezende, Pirahy, Rio Claro, 
Augra dos _Reis, Paraty, Mangaratiba, Ita
guahy, Joao Marcos, Va~souras, Valença, 
Santa Thereza, Parahyha do Sul, Sapucaia 
Sumidouro, Duas Barras e C.1.rmo. · ' 

V. O Est<tdo de Minas Geraes formará sete 
clistrictJs eleitoraes. 

!'i I . • O primeiro «listricto terá por se'<! e a 
cidade de Bello Horizonte e comprehenderá 
os municípios seguintes: Bello Horizonte, 
Santa Quitaria, J:lomfim, Pará, Pitangtti, 
Sah:ml, Villa Nova de Lima, Caethr-, Santa 

Barbara, Itabira, Ferros; S. Miguel de Gua· 
nhães, S.;rro, Concnição, Curvello, Sete La
goas, Santa Luzia do Rio das Velhas, Itatína 
e Diamantina. 

§ 2 . o O segundo districto terá. por séde a 
cidade de Leopoldina e comprehenderá. os 
munidpios seguintes: Leopoldina, Juiz de 
Fúra. Rio Préto. Lima Duarte, Rio Novo,Mar 
de Hopanha, Guarará., S . .João Nepomuceno, 
Ubá., Rio Bmneo, Cataguazcs, São Jos6 de 
Além Parahyba, R. Paulo de MuriaM, S. 
Manoel, Carangola, Viçosa e Palma. 

§ 3. o O terçeiro districto terá por séde a 
cidade de Barbacima e comprellenderá os 
municípios seguintes: Barbacena, Palmyra, 
Pomba, Piranga., Ponte Nova, Abre Campo, 
S. Domingos do Prata, Alvinopolis, Ma
rianna, Ouro Preto, Queluz, Entre Riofl, 
Oliveim, Alto Rio Doce, Prados, Tiradnntes, 
Manhuassú e Caratinga. 

§ 4. o O quarto distrícto ter;í. . por st'!de a 
cidade de Lavras e comprohenderü. os nm
nicipios seguintes: Lavras, S . .João d'El Rey, 
Bom Successo, Itapecerica, Pormiga, Bam
buhy, Piumhy, Campo Bello, Dores da Boa 
Esperança, Tres Pontas, Alfenas, Carmo do 
Rio Claro, Varginha, Tres Corações do Rio 
Verde, Aguas Virtuosas, Campos Gerans, 
Ayuruoca, Turvo, Silvestre Ferraz, Banpendy 
e Caxambú. 

§ 5. o O quinto districta torá por sMe a ci
dado de Pouso Alegre e comprehender:i. os 
seguintes municípios: Pouso Alegre. Passa
Quatro, Pouso Alto, Cristina, Pedra Branca, 
ItajuM, Vargem Gramle, Santa Rita de Sa
pucá.hy, Campanha; S. Gonçalo do Sapucaby, 
Santo Antonio do Machado, Ouro Fino, Ja
cutinga, S. Jos(~ do Paraizo, Cambuhy, J:~.
guary, Caldas, Poços de Caldas, Caracol, Cabo 
Verde e Santa lUta da Extrema. 

§ 6. o O sexto districto ter:t por sêde a ci
dade de Uheraba o comprehenderá os muni
cípios seguintes: Uberaba, Monte Santo, Mu
zamhinho. Guaranesia, Jacuhy, S. Sebastião 
do Paraizo, Passos, Santa Rita de Cassia, Villa 
Nova de Rezende, Sacrameiito-Araxá, Ube
rabinha, Fruta!, Pràta, Villa Pratina, Monte 
Alegre, Araguary, Estrella do Sul, Monte 
Carmello, Patrocínio, Cai·mo do Paranahyba, 
Dores do Inday:í., Abaetê, Patos. Paracatü e 
Santo Antonio do Monte. 

§ 7. o O setimo districto terá por sé de a. 
cidade de Grão Mogol e comprehenderá. os 
municipios seguintes: Grão Mogol, Aras
suahy, Boa Vista do Tremedal, Rio Pardo, 
Salinas, Januaria, :;;, Francisco, Montes 
Claros, Villa Brazilia, Minas Novas, Theo
philo Ottoni, Peçanha, S . .Toão Baptista e 
Hoça_vnva. 
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VI. o Estado de S. Paulo formará quatro José dos Campos, Çaça,pava, Buquira, Tau-
districtos eleitoraes: batê, Tremembé, Pindamouhangaba. São 

§ l. o o primeiro districto ter<i. por sé de a Bento do Sapucah3;, Cunha, Loreuo, Vieira 
cidade de S. Paulo e compt·ehenderá os mn- do Piquete, Bocaina, Silveiras, Jatahy, Cru
ncípíos seguintes: S. Paulo. Cotia, Guaru- zeiro, Pinheiros, Queluz, Arêas, S. José do 
lhos, Ibpecerica, Juquery, Botucatú, Par:na- Barreiro e B.ananal. 
hyba, Santo Amaro, S. Bernardo, Santos, VII. o Estado do Rio Grande do Sul for-
S. Vicente. Conceição do Itanhaem, Ignape, mará tres dístrictos eleitoraes. 
Cananéa, Xiririca, Ipora.nga, Apiahy, São § I. o o primeiro dístricto terá por séde a 
Roque, Araçariguama, Una, Pieclade, Soro- cidade de Porto Alegl'e e compor-se-ha dos 
caba, Campo Largo, Tieté, Tatuhy, Guarehy, seguintes municípios: Porto Alegre, Viamão, 
Pereiras, Rio Bonito, ltapetinitlga, Espírito Gravatahy, s. Leopoldo, Taquara, S. Fran
Santo da Boa Vista. S. Miguel Archanjo, cisco de Paula, Santo Antonio da Patrulha. 
Sarapuhy, Pilar, Capã.o Bonito, Faxina, Bom Conceição do Arroyo, Torres, Alfredo Chn.ves, 
Successo, Itararú, Lavrinhas, Ribeirão Bran- Antonio Prado, Bento Gonçalves, Garibn.ldi, 
co, Santo Antonio da Boa Vista, Itaporanga, Caxias, Cahy, Montenegro, Triumpho, Bs
Remedios da Ponte do Tiét8, S. Manoel, trella, Lageado, Guaporé, Venanc·io Ayres, 
Avaré, Itatinga, Santa Barb,~ra do Rio Pa.r- Taquary e Santo Amaro. 
do, Espírito Stmto do Turvo, S. Pedro do § 2 .o o segundo districto terá por séde a 
Turvo, S. Paulo dos Agudos, Baurü, Lençóes, cidade de cruz Alta e compor-se-ha dos Se
Campos Novos do ParMapancma, Conceição, guintes municípios: Cruz Alta, Julio de Ca;,
do Monte Alegre, Piraj ü, Fartura, Santa tilhos, Santa Mal'ia, Cachoeira, Rio Pardo, 
Cruz do Rio Pardo, Atibaia, Nazareth, Cur- Santa Cruz, Soledade, Passo Fundo, Pal
ralinho e Cachoeira. meira, Quarahy, Santo Angelo, S. Luiz, 

§ 2. 0 O segundo distr.icto terá por séde a. s. Borja, Itaqui, Urugayana, Alegrete, São 
cidade de Campinas e comprehenderá os mu- Francisco de Assis, S. Thiago do Boquerã.o, 
nicipios seguintes : Campinn.s, Jundiahy, fta- s· Vicente. Lagoa Vermelha e Vaccaria. 
tiba, Bragança, Salto do Itü, Indaiatuba., § 3. o o terceiro districto ter•á. por sé!le a 
Cabreuva, Itú, l\fonte-mór, éapivary, Porto cidade de Pelotas e com))or-se-ha des seguiu
Feliz, Piracicaba, Rio das Pedras, S. Pedro, tes munipillíos: Pelotas,-Rio Grande, S .. losé 
&in ta, Barba.ra, Limeira, Araras, Leme, Santa do Norte, Jaguarã.o, Arroio Granrle, Santa 
Cruz da Conceição, Pirassununga, Porto Fer- Víctoria do Palmar, Canguss11, S. Lourenço, 
reira, Santa Rita do Passa Qutotro, Belém do Piratiny, ca.cimbL'lhas, Herval, Bagé, D. Pe
Descalvado, Rio Claro, AnuapoJis, S. Carlos drito, Livramento, Rosario, S. Jeronyrno, 
do Pinhal, Ribeirão Bonito, Bm~ Esperança, s. Gabríf,d, Lavras, Caçapn.va, S. Sepé, Eu
Brotas, Dous Corregos, Míneiro.s, Jahü, Pe- cruzilhat(a, s . .João de Ca.maquam e Dôl'flS do 
derneir·as, S. Joã.o da Bocaina, Bariry, Ibi- camaquam. 
tinga, Boa Vista da~ Pedras, Araraquara, 
Mattão, RilJeirãozinlw, Jauoticabal, Monte VIIL. Os município;; que forem creados 
Alto, Bebedouro, Pitangneiras, narre.tos e · posterioqnente pertencm'iio ao districto da-
S. José do Rio Preto. quelle on daquelles de que fo.r.1n1 desmem-

§ 3. ~ O terceiro districto ter~í. por séde a bra.tlos · - ·. · 
cidade de Ribeirão Preto e comul'ehenderá os Si se compuzerern de tenitorios per-teu
municípios seguintes: Ribeir-ãô Preto, Aro- centos a dons ou mais dístrict~B farão parte 
paro, PeJreira, serra Negra, Soccorro, Mo· . daquelle E\ID que se í!.ch(!.r a séde municipal. 
~orymirim, Mogygm1r;sú, Espírito Santo do · IX.. Cv~stituirão um só districto 'eleitora~, 
Pinhal, Itapira, sanw. cruz d~ts P<tlmeiras, de conformidade do § I o do art. 58.- d<J. lei 
C B T b h · " r - d B v· t n. 1.269, 4e 15 de novembro de 1904, os C:s-asa ranca, am a u, .::-., oa.o a oa rs a, . M 

1
- p· 1 

S d d · 1 taclos do Amazonas. Prtra, atan 1ao, tau w, •' .. José o Rio Par o, S. Simão, Cravm lOS, 
4 

d t p h b Al 
Sertãozinho, C~jurü, Snnto Antonio da Ale- Rio Grau e o Nor e, ara y a, agoa~, 
gria,, Caconde, Mocóca, l:laül.i.aes, Jardino- Sergype, Espírito Santo, Paraná SanttL. Ca.
polís, Eranca, Nupoeanga, Pa,tmcinio dosa- · tttarina, Go:yaz e Matto Grosso~ 
:pucahy, Ituver·ava e Su,ntn. Rita do Paraiw. X. O Districto Fecleral formartí dous dis-

§ 4.0 O quarto districto tcr<'t por sédo a ci· trictos eleitoracs: 
dade de Guaratinguetã. o comprehender<í. oH § l. o O primeiro dist\'icto eleitor•a1 se com-' 
municípios seguintes: Guaratinguetá., Santa porá do.> district os de Santo Antonio, Gayea, 
Isabel, Patrocínio de Santa Izabel, }.-1ogy das Lagoa, Cilol'ia, S. .fosé, Candela.ria , Santa 
Cruze,;. Guararema, S. José do Parahy- Rita, Sant'Anna, sacramento, Ilha do Gover
tinga , S. Sebastião, Villa Bella, Caragua- nadc,r e I~a de Paquetá. 
taiuba, Ubatnba, S. Luiz do Parahytinga, § 2. 0 O :3;egundo dbtrleto se comporá dos 
Nativ:ídade, Parahybuna, Lagoinba, Redem- dístrictos tlc .!acarepag1,1á, Gua.ratiba., Sv,nta 
pr;ão, .Jámbeiro, Sant;L l:lmnca; .Jn.cm·ehy, São Cruz, Traj~, Campo Gr<mcle, Inhauma_, l'~-

\ 
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genho Novo, Engenho Velho, Espírito Santo 
e S. Christovão. 

§ 3, 0 Os territorios dos districtos que forem 
creados posteriormente continuarão a per
tencer, para os fins eleitoraes aos distl'ictos 
de que íbrem desmembrados. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario, 

Sala das Commissões, 14 de novembro de 
1905.- Bernardo Horta.- Gonçalo Souto,___: 
Cunha ]l,fachado. 

N. 82 D- 1905 

Redacçlio final do p1·ojecto n. 82 B, deste 
armo, emendado pelo Senado, que fi;ca as 
('o1·ças de terra pa?'CI o exercício de 1906 

O Congresso Naciona,! decreta : 
Art. 1 . o As forças de torra para o exer

ci cio de 1906 constarão : 
§ 1 o, dos officiaes das difl'erentes classes do 

exercito ; 
§ 2°, dos alumnos das escolas militares, 

até 730 praças, sendo 256 nas de prepara
todos e 474 nas de curso superior ; 

§ 3°, de 28.!60 praças de pret, distri
buídas de accôrdo com a organização em 
vigor, as quaes poderão ser elevadas ao 
dobro ou mais, em circumstancias extraor~ 
dinar•ias. 

Art. 2. 0 Estas praças serão obtidas pela 
fôrma expressa no art. 87, § 4" da Consti
tuição, continuando em vigor o art. 3o (la 
lei n. 394, de g de outubro de 189ô. 

Art. 3. 0 Emquanto não for executado o 
sorteio militar, o tempo de serviço para os 
voluntarios será de tres annos, podendo o 
engajamento dos quo tiverem coneluido esse 
tempo de serviço ter log11r por mais de uma 
vez e por tempo nunca menor de tres annos. 

Art. 4. 0 As praças que, findou tempo de 
serviço, continual'em sem interrupção nas 
fileiru.s, com eng<1jamento por tre~ annos, 
terão direito á importancia em dinheiro das 
peças de fardamento que se <tbonam gra
tuitamente aos recrutas no en~ino e bem 
assim á gratificação diaria de 250 réis, 
estipulada na lei n. 247, de !5 de dezembro 
de 1894. 

Art. 5. 0 As ex-praças que do novo se alis
tarem, com engajamento ou rmmgajamento 
]JOl' tres annos, terão direito (L im:portancia 
em dinlwiro da,s peças de fardamento que se 
abcmam gmtuit<tmonte aos recrutas no en
sino e à gratificação dial'ia de 125 réis. 

Art. 6. o O Governo providenciará pa,ra 
que nas colonias milita1'e> se,;am convenien
temente lOC<Llizadas as praças que o dese
jarem, quando forem excusas do serviço por 
.conclusão de tempo, garantindo-as na pos,;e 
dos respectivos lotes. 

Art. 7. o O Ministerio da. Guerra terâ um 
registro de voluntarios, segundo os Estados 
onde tenham verificado pra,ça, para o fim de 
deduzir-se do contingente a ser sorteado em 
cada Estado (Constituição, art. 87 e seus 
paragraphos ) o numero daquelles volun
tarios. 

Art. 8. o Revogam -se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 14 de novembro de 
190.5.- Bernm·do Horta.- Gmtçalo Souto,
Cunha Machado. 

N. 135 A -1905 

Redacçl!o final do p1·ojecto n. 135, deste anno 
qtte autm·iza o P1·esidente da Repttblica a 
conceder ao tenente-cm·onet Attgtlsto Xavier 
Carneiro da Cunha, collecto;· das rendas 
f'edemes do município de OUnda, Estado de 
Pernambuco, wn anno de licença, com orde
nado, para trata;· de sua smtde onde lhe 
convie1· · 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' autorizado o Presidente 

da Republica a conceder ao tenente-coronel 
Augusto Xavier Carneiro dn. Cunha, collector 
das rendas fcderaes do município de Olinda, 
Estado de Pernambuco, um anno de licença, 
com ordcmado, para. trata,r de sua saude onde 
lhe convier ; revog<1das as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 14 de novembro de 
1905.- Renuwdo Horta.- Gonçalo Sottto.
C.unha. Jviachado. 

N. 212 A-J90:J 

Redacçao final do p1·ojectq n. 212, deste qnno, 
que releva o coUectm· f'ederal 110 municipio 
de S. José de Além Parahyba, Estado de 
1lfinas Geraes, Raul Bello Pimentel Bm·bosa, 
do pagamento da quantia de 4:280$9'!?0, 
ronbada. em dinheü·o e em sellos de di
ve?·sos v·alm·es, do cofre da collectoria. 

O Congresr,o Nacionnl decreta: 
Artigo nnico, Fic:t relevado o colloctor 

federn.l no munieipio do S .. José de Além Pa
rahyba, Estn.do de ~finas Geraes, Raul Bello 
Pimentel Barbosa, do pagamento da qua,ntia 
de 4:280$920, roubada, em dinheiro e em 
sellos de diversos valores, do cofre d<1 colle
ctoriu. a seu cargo; revogadas as disposições 
em contrn.rio. 

SMa d~s Commissões, 14 de outubro df\ 
1905,-Berna?·do Horta:, -Gonçalo SO?tto. -· 
Ounha Machado. 
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N. 246 A- 1905 

Redacçao final da emenda destacada na 2• dis
Ct!ssiio do projecto n. 131, de 1904, conce
dendo a pensao mensal de :100$, ?'epo?·tida
me.nte,ds filhas soltei1·as e aos filhas menores 
do finCldo general D1·. José Oesm·io de Paria 
Al'lli1n ··'··' 

(Vide projecto n. 131 B, de 1!l04) 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. E' concedida a pensão men

sal de 300$,reparíidamente, ás filhas solteiras 
e aos filhos menores do fimtdo genert~l 
Dr .. José Cesario de Fada Alvim; revogadas 
as disposi~:ões em contrario. 

Sala tlas Commissõcs, 14 de novembro do 
190il.-Gol!çalQ Souto.- Ben1m·do Hm·tt~.
Cunlw :Macharlo. 

N. 274 A- 1005 

Redacçl!o final do p>·ojecto n. 27 4, deste 
anno, que mttm·iza o P1·esidente da Repu
. blica a p1·m·ogm· pm· mais ~tm anno, sem 
vencimentos, a licença em cujo goso se acha 
n D1·. Samucl da Gama e Costa ,l{ac-Dntc.ell, 
lente da Faculdade de Di?'eito do Recife, 
JWJ'a tJ·atm· de sua sal/de onde lhe convier 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' autorizado o Presidente 

da Republica. a prorogar, por mai~ um 
:.~.nno,sem vencimentos, a licença em cujo goso 
se acha o Dr. Samuel da Gama e Costa Mac
Dowell, lente da. Faculdade de Direito do 
Recife, para tratar de sua saude, onde lhe 
c onvinr ; revogadas as rlisposiçõRs em con
trario. 

Sala das Commissõcs, 14 de novembro de 
1905. -Gonçalo Souto.- Ben1anlo H01·ta.
Cunha Machado. 

N. 3413- 1905 

Redacçcio pa~·a .'J& discu.~sao do Sttbs!ilutivo da 
Commissiio de Constituiçiio e Justiça, que 
veda a e,xtradicçao de '/Ulcionaes, ?'e gula o 
J>rocesso e julgamento de bra~ilei1·os c es
trangeü·os que (óm rlo pai::; pe1-pet1·aTein 
tllgurn. rlo.~ cTimes que enHmera, e drl ontJ·a~ 
providencias 

O Congres~o Nacional decreta : 
Art. 1." Não (\ permitticla a nxtradicção 

d P. nacionaes. · 

~aragrapho uni_?o. A !laturalização pos
te,:wr á pez:petraçao do c;•tme no e3trangeíro, 
nao obsta a entrega do crimino'o ao Estado 

em que delinquíu. 

Art. 2. o Poderão ser processados, até pro· 
nuncia inclu:üve, e aind<t que ausentes da 
Republica, os braziJeiros que em territorio 
estmngeiro perpetrem algum dos ct'imes : 

a) contra a independencia, integridade e 
d!gnidade da p<ttria (Codigo Pon:tl, arts. 87, 
U2, 94, !:!8, 101, 102 e 104) ; 

b) contra n Constituio;iu da. Republica fi 

fürma do seu governo (Codigo Penn.l, arts. 107 
e 108) ; 

c) de moeda fttlsa (Codigo Penal, . arts. 2:39 
e 243); 

d) f<Llsificaoão de títulos e papeis de cre· 
di.to do Governo Federal, dos Estados e do~ 
bancos (Codigo Penal, arts. 245 a 250). 

§ 1. 0 O julgamento de taes criminosos, 
porém, só se tornará e1fcctivo quando laou· 
verem elles regressado, espontaneamente 
ou por extradicção, ao paiz. 

§ 2. 0 O processo e julgamento de estran
geiros que commetterem algum dos crimes 
precedentementCJ enumerados só se el't'e
ctuarão quando m criminosos, espontanea 
ou forçadamente, vierem ao paiz . 

Art. 3 . 0 Poderá ser processado e julgado 
no Brazíl o nacional ou estrangeiro que, em 
territorio estrangeiro, perpetrar crime con
tra o qual commine a lei brazileira pena de 
prisãpde dous annos no mínimo. 

§ l . o O processo contra o estrangeiro só 
será ~niciado mediante requisição do Minis
tro do Interior ou queixa da parte, e si · não 
houver tratado de extradicção com o Esttl.do 
em cujo territorio se perpetrou o crime, ou, 
havendo tratado, não for solicitada. a en-
trega. \ 

§ 2, o Nã.o terão loga,r. o processo e o julga- ' 
ment<) pelos crimes referidos no art. 3", si 
os·criminosos ,iã houverem \ sido, no estran
geiro, absolvidos, punido3 ou> perdoados por 
taes erimes, ou si o crime , ou a pena já. 
estiverem prescriptos, segunc1\> a lei· mn.is 
f.'1 vor~ vel. 1 · 

O p,rocesso e julgamento dos_ crimes do 
art. 2r não serão obstados por 'sentença ou 
qnn.lqner a.cto de autoridade estrangeira. 
Todavia, sertt computado no tempo da pena. 
a prisão que, no estrangeiro, tivet', .por taes 
crime'!, sido executadn.. ' 

§ :~ . 4 E' sempre a justiça. federal comp~ 
tente }lara conhecer dos crimes commettidbs 
em territorio estrangeiro. · , 

Art. 4•. Só será concedida a extradição 
quandq a sentença de pronuncia. ou de con
demnação, que instruir o pedido, versar 
sobre crime contra o qual a lei brazileira 
commipe pena de prisão de um anno ou 
mais. · · 
Para~rapho unico. Cornprehendem~se neste 

artie-o a tentativa e a coparticipação. 
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Art. 5,0 São excluídas das causas motiva-
doras da extradicção: 

I-As contravenções. 
II-Os crimes puramente fiscaes, 
JII-Os crime~ puramente militares. 
IV -0:'! crimes contm a religião. 
V-Os crime~ de imprensn.. 
VI-Os crimes politicos. 
A mera allegação do fim ou motivo poli

tico nKo constitue impedimento para a en
trega, q mmdo o facto constitue principal
mente um crime commum. O Supremo Tri-
9unal Federal apreciará in specie o cara
cter da infi•;tcção. Concedida a extradicção, 
ficará dependente de promessa do Estado 
requerente de que o fim ou o motivo político 
não concorrerá para ag'gravar a penalidade. 

Paragrapho unico. Tambem não será con
cedida n extra.dic~\ão sempre, que o incul
pado tenha de responder perante um tribunal 
de excepção. · 

Art. 6.• Si fôr de morte ou corporal <'. 
pena em que, segundo a legislação do 
Estado requel'ente, incoNer o extraditando, 
a extradicção só será permittida sob a con
dição de ser tal peiut commutada na de 
prisão. 

Art. 7.~ O caracter de especialidade da 
extradicç\ão importa no compromisso do 
Estado requerente de s6 responsabilizar cri
minalmente o extraditando pelo facto que 
motivou a entrega, a menos que o accusado 
consinta expressamente em ser processado 
e ,jnlg .. •.do por outro crime anterior <i 
extradicção,ou que, posto. em liberdade, per
maneça no territorio do Estado requerente 
por tempo excedente de um mez. 

Art. 8.• O Estado requerente não p6de, 
sem consentimento do Estado requerido, 
entregar o extraditado <t um terceiro 
Estado que o reclame, salvo a ultima exce-
pção assignada no artigo anterior. . 

Art. 9.0 No caso de pedido de extradicção 
de differentes Estados contra a mesma 
pessôa, ser<t pt•eferido ci que versar sobre 
crime mais grave; si se tratar de um só 
crime, a preferencia ser<t peb requisição 
do Estado em cujo territorio tiver sido 
elle perpetmdo ; si de diversos crimes de 
igual gravidade, recahirü. a preferencia no 
qne primeiro tiver solicitado a entrega. 

Neste ultimo caso, poderá ser estipulada a 
ro-extradicção para a ulterior entrega aos 
outros requerentes. 

_Art .. lO. A. extradicção será pedida por 
vm d1plomatwa, acompanhada a requisi
ção de traslado authentico da sentença 
de "{)ronuncia ou de condemnação, e con
tendo a. indicação precisa do facto in&i•i
minado, do logar e data em que foi com-

Vgl, VII . 

mettido e da cópia dos textos da lei applic<t
veis á especie. 

Art. 11. O Ministro do Exterior remetterá 
o pedido ao do Interior, o qual providenciará 
para a p1•isão do extraditando e sua apre
sentação ao Supremo Tribunal Federal. 

Paragrapho nnico. Em casos urgfmtes, po
derá ser a prisão effectuada preventiva
mente e mantida por 60 dias, dentro de cujo 
prazo o Estado réquerente apresentará ao 
requerido o pedido 1hrmal devidamente in
struido. 

Art. 12. Nenhum pedido de extradicção 
será attendido sem previa pronunciamento 
do Supremo Tribunal Federal sobre a lega
lidade e procedencia do mesmo. 

Effectuada a prisão do extraditando, serão 
todos os documentos referentes ao pedido 
enviados ao Supremo Tribunal Federal, de 
cuja decisão não caberá recurso. 

O extraditando, que ser<1 apresentado a 
tribunal, poderá fazer-se acompanhar de 
arlvogado, consistindo a sua defesa em não 
ser a pessoa reclamada, nos defeitos de 
fôrma dos documentos apresentados e na 
legalidade da extradicção. 

Art. 13. Concedida a extradicção, e si 
dentro de 20 dias da data da communicação 
de ficar o extraditando á disposição do Estado 
requerente, não o tiver remettido o respe
ctivo agente diplomatico para o paiz recla
mante, dar-se-lhe-ha a liberdade, e não po
derá. ser de novo preso pelo mesmo mo
tivo da extradicção. 

Art. 14. Ter<í o extraditando, na phasa 
puramente judicial da e:dradicção, direito -
usa.r do recurso de habeas-cm·pus. 

Art. 15. Sanccionada eRta lei, será. o seu 
texto enviado a todos os paizes com os quaes 
tem o Brazil trata!los de extradícção denun
ciando os mesmos no qne est(\jam em desac
cordo com presente lei. 

Art .. 16. ·Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das Commissões, 14 rle novembro de 
1905.- Pa1·anhos Montenegro, presidente.
Julio Santos.- Luiz Domingues. - F1·ede1'ico 
Borges.- Hosannah de OUvei1·a, 

São lirlos e vão a. imprimir, para entrai' na 
ordem dos trabalhos, os seguintes 

PRO.JECTOS 

Redacçüo pw·a 3a discusslio do p1·ojecto 11. 87, 
deste armo, qtw detm·mina que não se 
suspenda o julgamento da partilha por {alta 
ele inscripçao da hypotheca legal dos me
nore.~ on interdictos, e dá o11t1·as p1·ovi
dencias 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Não se suspenderá o julgamento 

dlL partilha por fa-lta de inscripção da llypo-
-t~ 
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theca legal dos menores on interdictos; mas, 
uma vez .julgada, promoverá o juiz, sem 
demora, a referida inscripção. 

Art. 2. 0 Não é esseucial, nas escripturas 
de hypotheca convencional, a decla !'ação de 
estarem ou não os bens hypothecados sujei
tos a outras hypothecas legaes. 

§ l,o As cscripturas em que se omíttirem 
taes declarações nem por isso serão nullas de 
pleno direito, mas darão logar, contra o 
mutuario ou outorgantes, <í pena criminal 
de estellionato, a rcq ucrimento elo contra
ctante prejudicado ou seus successore >, 
quando se verificar má. fé. 

§ 2. 0 Prflsume-se a má fé sempre que o 
mutuario ou outros outorgantes não pos
suam meios de reparar os prejuízos causados 
pela referida omissão. 

Art. 3.° Ficam derogados o art. 189, do 
decreto n. 3.370, de 2 de maio de 1890; o 
art. 4°, § 6°, segunda parte do decreto 
n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890, c revo
gadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissõcs, 14 de novembro de 
1905.-Pamnhos Mon.tcnegro, presidente.
Lui:; Domingues. -Frede1·ico Bor[!es .- Jttlio 
Santos.-1'eixei1·a de Sà. 

N. 109 G- 1905 

Parece!' sobre emenda offerecida na 3"- clis
cusst1o do projecto n. 109, deste cmno, que 
autori~a o Poder Executivo a pagM· ao ci
no·giao-mâ1· de brigada gradtwdo ?'efonnado 
do exc1·ci!o, D1·. Augusto José Ji'e?'?'m·i, e:v
medico de' Colonia llWita?· de Caseiros, a 
quantia de 038$ de vencimentos que não ,·e
cebeu 

A emenda do Sr. i\Ioreira da Silva não 
pôde ser acceita por ser contr'nria à dispo
sição do ac·t. 174 do Reg-imento Interno da 
C~ma.ra., que não permitte em qualquer dis
cus~ão o oft'erecimento de emendas ou at'ti
gos a.dditivos, que não tenham relação im
mediata com a materia de que se tratar. 

Ao apresentante da emenda resta o di
reito de renovar a materia em projecto es
pecial. 

Sala das Commis.'lÕ8.-'l, 14 de novembro 
de 1905.-P.;·ancisco Yeiga, presidente.-Ga
leao CaJ·wLthal, relator .-Pcwla Ramos .-Cor
nelio da Fonseca.- El'ico Coelho. - U1·bww 
San.tos. 

Emenda a qtte se ref'c7'e o pm·ece;· supra 

Art. Fica o Potler Executivo autorizatlo, 
abrindo para esse fim o necessa!'io credito 
a mandar pagar, a contar da rlaúJ. do respe: 
ctivo ra.Heciracnto, a D. Tu!ia Teixeilla Ri
beiro, víuva do general Frederico Solou de 
Sampaio Ribeiro, a.q pensões rle montepio e 

meio soldo a que el!a tem dieeito em vir
tnde da. lei n. de 14 d3 ianeiro de 1904, re
levadns u,; prescripções em que p'lSsam ter 
incorrido as ditas pensões. 

Saht <las sessões, 18 de setembl'O de 19J5. 
-.!IIo;·cú·a da Silt•a. 

N. 115 A ·-· 1905 

Eleva de 24 a 34 as quotas de gmtifi.çaçao 
annua.l pcwa o inspector da A.lfandega de 
Porto ;1leg1·e e nuo·ca o vencimento do 
guarda-md1· da mesma a?(andega 

A Commissãa de Fimtnças, tomando em. 
consider;1ção o projecto apresentatlo pelo;; 
iltustres Deputado ; pelo Rio Grande do Sul 
Srs. Soare :> dos Santos. B:trbosa Lima c 
outros, é de parecer que · o mesmo está nos 
casos de ser approvado pela Camara. 

O.> fundamentos apresentados pelos signa
tal'ios do projecto o justificam perfeita
mente. 

Deixando de parte a nossa legislação ante
rior a 1898, a Commissão funda o seu parecer 
no decreto n. 2.807, de 3l dejane1ro de 1898, 
e na lei n. l.l78, de 16 de janeiro de 1904, 
que reorganizaram as alfandegas da . Repn-
lJlica. . 

Quer em um, quer em outra os guardas,; 
móres1 teem as mesmas vantagens que os 
chefe3 de secção, sendo a elles equiparados 
no ord,enaclu e no numerJ ele quotas. · 

Na "'tlfandega de Porto Alegre, .. depo~ do 
:;;eu re.-,tabelecimento, é que tal facto nao se 
verifica, constituindo uma excepção bem 
pouco justificavel. . 

Os ~nspcctol'es d<t.s Alfandegas rh Bahia, 
Pernat11buco, Pará c Santm tcem actnal.:. . 
mente 40 r1uotas e o da Alfand:.'ga do Rio \ 
nmnur do Sul tem 34; não ha razão, pm·
tanto, para que o iuspector da Alfandeg~t do 
Porto Alegre tenha menor ·numero de quo
t as que o úa do Rio Grande do Sul,tauto mais 
quanto os empregados da.quella teem menor 
numero que os desta, em categoria. igun.l. 

Por tollos e>ses motivos a Commíssão é do 
parecer q uc o projecto deve ser 'j).pprovado. 

Salq. das Commissões, 14 de novembro de 
l9:J5.·-Ji'rancisco Veiga, presiden.te.-Pattla 
Ramos, relator.-U1·bano Santos.- Galeao 
Carvalhal.- Co1·netiu da J<onseca,.,- E1·ico 
Coelho. · 

N. ll5- HJ05 
CoJ1,sideranclo que peh tahella ele venci

mentos dos funcciom1r•ios das alfanrlegas da 
Republica os chefes de se~ão ficam equi
pa.rarj.o.> aos.· g uarda-móres e que esta ciassi~ 
ficaçij.o corre-;ponde ao ideal do justiça, por 
isso qu~ o guarda-mór é o chefe da secçãQ 
mari~irna, com as mesmas responsabilidades 
daqurlles fnnceionarios ; 
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considerando que em ig1çtlda.de de dne-não pôde ser acceita. E' a. reprod.!1cção de 
res devem existir iguaes recompensas, mas UJ?a ~~:nenda do Sr. Mor~n·a d~ Sllva, que 
que esta reú'ra observada nas aHandegas da fo1 reJeitada em segunda d1scussao. 
capital Federal B!l,hia, Maceió, Pernam- Pravalecem ainda os mesmo:J motivos e 
buco, Cear(t, Mar'anhão,_ Pará.,M<l.l~~os, S~tos por iss.o. <: Com missão de Finanças pede a. 
e Rio Grande do Sul nao se verrtica umca- sua reJeiçao. 
mente na de Porto Alegre, Ofide, apez~r Sala das CoJUmissões, 14 de novetn.bro de 
da importancia ~esse estab~lecimento, CUJa 1905 .-,limncisco Veiga, presi~ente.-Gale!l'o 
renda tem c11esmdo succesnvameute. e nao Carvalhal, relator. -Paula Rli~'J'10S .- Co,·
obstante. a maioria dos d(lspacP.os sobre r~elio da · Fonseca.- ~"rico Coellio .'-· U1·bano 
a crua, figura o g-uarda-mór com um venci- Santos. · 
uí'ento minguado, menor que o dos confe
rentes· 

considerando mais, que na referida alfan
dega se dá a mesma anomalia com relação 
ao inspector, o qual recebe apenas 24 quotas 
de "'ratificação, ao passo que o inspector da 
do lUo Grande no Sul, que não lhe é superior 
em categoria, recebe 34 ; 

Considerando, pois, que o inspector e o 
guarda-mór dt~ Alfandega de Porto 1~l~gre 
estão sendo prejudicados nos seus legltrmos 
interesses e que se torna preciso remunerar 
melhm; esses funcoionarios, de accôrdo com 
os precedentes creados nas outras reparti
Qões aduaneiras, apresentu.ruos Ct considera· 
ção da Camara o seguinte projocto: 

O Congresso Na.cional resolve : 
Art. V Fícctm elevadas de 24 a 34 as 

quotas de gratificaç:ãq annual para o in~ 
spectqr d,a. Alfa.ndega de Porto Alegre. 

Art. 2. • O guarda~múr da di h alfan(lega. 
receberá, a p~rtir da data da promulgação 
desta lei, um vencimento annuu.l correspon
dente ao dos chefes de secção, a saper: 
4: 000$ de ordenado e 20 q notas de gra,tifi
ca.ção. 

Art. 3.• Parn. cumpl'ir a presente rPsolu
\'ão o Governo abrirá o necrs><Ú'io eredíto ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das. sessõe.s, 3 de. agosto de !905.
Soar'es dos Santos .-Bm·bosa Lima -Honiem 
de Cm·valho.-James Darcy.-M. de Escobar. 
-Angelo Pinhe''"o. - Vespasiano de Albu
que,·que. 

EJ11enda a que se J'efm·e o pareeer sitpra 

Accrescente-se in fine : ... . bem como o 
meio-soldo col'respondente á mesma época, 
tts viuvas sobreviventes que se con:;;erva.ram 
em estado de viuvez, a.os officiaes e praças 
de. pret dos me.smos cm•pos que não gosa,ram 
daquella,s vantagens. · 

$ala daa sessõe~. 14 de novembro de 1905'. 
-Mauricio de Ab~·w .-Felisbello Ji'rei1·e.
Hem·-ique Bo1·ge.s.-Ccl.~o de Souza.-Domingos 
Gonça~ves e outros. · · 

N. 152 A -1905 

. Redacçao para sa. rlisCriS$tiO do projecto n •. 15 2. 
deste anno, que tnstitue o Registra dos Nas~ 
cimer~tos, Casamentos e Qbitos, estabelecendo 
o numero, classe e vencimentos dos ftmccio
nm·ios ?'espectivos, e da out?·as providencias 

(Vide pr.ojocto n. 306, de 1904) . 

O Congresso Nacional resolve: 
· Art. l.• E' instituído o Registro dos Nas

cimentos, Casamentos e Obitos, subordinado 
ao Minist:wio da .Justiça e Negocias Interio
re.!il, como fonte de documentos em ordem de 
direito ciyil da Republicano setr conjuncto. 

Art. 2.• O serviço do registro ficará. affe
cto a hntos pmtos quantas ·são as capitaes 
dos Estados, llesta designação incluindo o 
Districto Fedeml e mais territorios accresci
do ás Republica, isto é, conform.J as circum
scripções administrativas em que se acha-. 
rem arganizados. 

N. 137 D-1905 Art. 3.• Cadanmdospostosficarâacargo 
Parece1· sobre em.endc1 otfereç·idcl 1ut 33 dis- dos seguintes funccionarios : . 

cussao do p1·o}ecto ~. 187, deste anno, qtte Um oflioiftl com regalia de notn.rio pu-
concede vitaliciamente aos o (fi ciaes e pmças · blico · 
rle p1·et dos corpos de voltmtarios dn pat1·ia, Um am~nnensc e cartographo. 
que ainda existem, aos membros dos tribu- Um continuo e guarda do Cítrtular•io. 
rwcs militm·es em campanha c aos estuda11- § l. n Os "oncimentos a.nnnaes serã.o do 
tes de medicina cont·ractados pcwa o serviço . 4:800$. para o otncial, de 8:600$ para a a,ma
no CO'l"JJO de saude do e.1,ercito em campanha, nuense e i:400$ para o continuo. 
o soldo po1· i?l!ei,·o de seus postos naquelle Para as despezas materiaes a consigna,ção 
tempo, a contar da JJassagem desta lei, e será do I :200$, <mnnalmente. 
dei outras p1·ovidencias § 2.o I-I<Wel'á franquia pCMta,l para todas as 

communicaç()es do oftlcial do registro com 
A emenda suhscrípta. por vario3 Deputado9 Ol'l funccio:Ua.rios do Estac).o Gm qUe · 0 pilst<.i 

ao projecto n. 137 C em terceira, discussão estiver installad() e reciJJl'OçaJX}elitq,, : . 
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§ 3.0 Livros em branco, quadros e mais 
papeis neccssarios ao serviço do registro 
serão fornecidos pelo ministerio respectivo. 

. Art. 4° Todos os funccionarios, q uaesq uer 
que sejam as suas categorias e dcnominaçõos 
no Estado, encarregados de tomar notas de 
nascimentos, casamentos ou ohitos, deverão 
communica.r, com os ~sclarecimentos pes
son.es de cada caso, e.~,:es factos em ordem 
ehronologica. ao offieial d() registrn, mensal
mente. 

§ 1.0 O otficia.l do registro lançará n()S 
seus livros as communicaçõcs que lhJ forem 
nrest.adas, requisitando-as do governo do 
Estado quando se acharem em falta os func
cionarios respectivos. 

§ 2,° Constando ao official do registro que 
em alguma localidade do Estado ha duvida 
sobre a competoncia do funccionario para 
tomar notas de nascimentos, casamentos ou 
obitos, lançará nos livros as communicações 
que lfw forem prestadas ou por si req uisi
tadas, mas, annota.ndo-as nesse sentido. 

§ 3. 0 Verificando o otficíal do registro qu;J 
em algum loga.r do Estado ha. dualidade de 
1'unccionarios que se arroguem a. tomar no
tas de nascimentos, casamentos ou obitos, 
fará os lançamentos nos seus livros na fôrma 
do paragrapho precedente, sem se manifes
tar sobre a valída<le de umas ou outras 
notas. 

Art. 5.• Não só as communicações rece
bidas ou requisitadas devem ser lançadas 
pelo official nos livros do Registro, como 
ta.mbem as certidões relativas a nascimen
tos, casamentos e obitos que lhe forem pre
sentes pelos inrlividuos interessados om dar 
cunho tedern.l a. flsses factos em ordem de 
<lirP-ito civil, as qnae.~ ·ficarão no cartulario. 

Paragrapho unieo. Pelo trabalho de tran
screver nos seus livros as communicacões 
que receber ou reQuisitar, assim· como" as 
certidões a respeito que lhe forem apresen
tadas pelos interessados, o offlcial do Regis
tro não cobrará emolumentos, mas sim 
pelas publicas-fôrmas dos documentos regis
trados, como lhe forem pedida.'!. 

Art. 6. 0 E' o Presidente da Republica au
torizado, no acto de regulamenta.r . a pre
sente lei, a nomear a seu criterio o,; funccio-

N. 209 B -1905 

Pm·ecúe.~ sob1·e emenda offerecida na 2• 
discu.sslio do p1·ojecto n. 209, deste amw, 
que mantem o di1·eito a promoçiio de f/Ual'
das-mm·inha alumnos aos a.~pi1·antes do 3D 
a11no, matl'iculado9 dm·ante a vigencia do 
actual reg1,lamento da Escola Naval, de 
conformidade com o disposto no m·t. 80 do 
decreto "· 3 .652, de 2 de maio de· 1900, 
com pm·ece1· e emenda da Commissi'io de 
Mm·inha e Gum·ra 

(Da Commissão de Marinha c Guerra) 

Ao projecto n. 209, deste anno, que manda 
restabelecer o direito ao posto de guardas
marinha alumnos aos aspirantes approvados 
no 3° anno da. .Escola Naval, nos termos do 
art. 80 do regulamento em vigor, foi apre
sentada pelo Sr. Deputado Germano Hasslo
cher uma emenda dispondo que os aspiran
tes a commissarios da. armada, dispensados, 
em virtude da ultima reorganização do re
spectivo quadro, fiqttcm ao mesmo addidos, 
afim de entrarem de novo em exercício e 
poderem ser promovidos. 

No primeiro caso, trata-so de restabelecer 
u~ direito dos aspirantes a guardas-mari
nhi'l., direito esse subsistente pelo citado ar
tigo do regulamento da Escola naval, que 
fôra illegalmente revogado; a emenda, po
rém, refere-se a interesses de um pessoal 
intf.iramente alheio á mesma escola; e, que 
só poderão ser aquilatados em face dasdíf':
po~içõos que regulam a reorganização a \qna 
1oi nltim<Lmente sul1mettido o eorpo de corn-
mi~sarios da. . . arm;ída.. · 

I',[estas condições, é por versaJ' n. rnlerida 
em,cnda sobre materia alheia ao projecto, 
pelfsa a Cominissão que poderá a mesma ser 
acceita., sendo, porém, destacada, afim de 
constittlir projecto separado. · 

Sala das Commissõos, 11 de,_novenibro de 
1905. - Alves Bm·bosa, presidente. - Cm·los 
Cat,alcanti .-Vexpasiano de Albttquerqtte. 
Lindolpho Serra.-Soares dos Santos. 

naries do Registro na'! capitae~ dos Estados, (Da Commissão de Fin:tn ~11s) , . 
salvo nas em que j::í existirem officiae.~ priva- · · · \ 
ti vos do re,!?istro civil de nascimeqtos, casa- A emenda não e.~t(t no caso de ser accoita. 
mentos e obitos, em que a nomeação reca- A 1 d · t ... · 
hirá. no respectivo serventuario estadual, c asse os aspiran es a commissarws 

para a qual, nos termos do art. lO do regti
~a~a servir cumulativamente o ca1•go fe- lantento annexo ao decreto n. 703, de 30 de 

mal. . agol'to de 1890, entraram alguns poucos 
. Sala das Commissões. 14 de novembro de sellJ- quecxhibissem a menor prova de habi-
1905. - Pamnhos Monteneg7'0, presidente ....... J litação, foi extincta por fo. rça da lei que dett 
lAti:: Domingues .-Julio Santo.~. - Frederico nova organização ao corpo de cornmissar·ios 
S. Borgeff.- H()sanna.h de Oliveii·a, e substituída pela de snb-commissarios. 
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Assim sendo, fora.ril exonerados os aspi
rantes a commissttrios que não pudera.m ser 
aproveitados na alludida organização. 

O que o legislador teve em visb. votando 
a resolução ri. l.l75, de IJ de janoit·o do 
anuo findo, foi corrigir um dos principacs 
senões da organização rlo commissariado, 
exigindo doscandidato> <i. a(lmissão no corpo 
respectivo preparo consoante a importancia. 
das funcções que pretendem exercer. 

Abcrt:t a insct·ipção para o concurso e 
realizado este, os aspirantes a commissarios, 
aos quaes se refere a emenda, que em igual
dade do condições tinham preterencia. aos 
denutis eaudidatus,. exbibiram provas de 
pouca ou 11eulnnn~ habilitação, razão por 
t)ue uus foram mal ela:;sitlcados e outros 
inhabilitatlos. 

I\Iantcr no serviço, como quer a ommida, 
es::H1S ex-aspirantes, que foram sub:;tituido:; 
por dez sub-commis;a.rios devidamente ha
bilitados, afim de que possam prestar novas 
provas quando houver vagas, é gravar o 
era.rio com uma dcspeza inteiramente su· 
pcrflua. 

Com effcito, o novo quadro está. tão lar
gamente dotado de pessoal, que o Governo 
resolveu não preencher dez vagas de com
mit:~sat·ios de 5a classe, fazendo assim uma 
economia atmual de 47!560$, conforme se 
verifica do penultímo relatorio do Minis-
teria da Marinlla. · . · 

Nestas condições, a readmissão dos ex-aspi
rantes seria um acto injustíficavel, tanto 
mais que, embora eliminados, poderão elles 
entrar em novo concurso si satisfizerem os 
requisitos legaes e alcançarem a nomeação 
de sub-commissario, isto é, si foi.·cm habili
tados partJ. o exercício desse cargo. 

Saht da Com missão tle Finanças, 14 do no
vembro do 1905. - Fmncisco Veiga presi
dente.- Erico Coelho, relator.- P~ula Ra
mos, voto contra aemenda.-Urbano Santos 
de accôrdo com o.Sr. Paula Ramos.-Galeã~ 
Carvalhal.- Cornelio da Fonsem :ie accôrdo 
com o Sr. Paula Ramos. ' 

Emenda a que se ?'e(et·em os . pat•eceres sup1·a 

Accrescente-se onde convier: 

N. 219 A-1905 

Redacçüo para 3• diswssíio do p1·ojecto n.219, 
deste anno, que appYova os estatutos do 
Banco do BYa;it, elaborados pela assemb[ila 

. geral dos accionistas do Banco da Republica 
do !Jm:;il, nas sessões de 29 de jtdho a 9 de 
agosto do cOI·rente anno 

O CongrJsso Nacional decreta. : 
Art. 1.° Ficam approvadosos estatutos do 

Banco do Brazil, elaborados pela · assembléa 
geral dos accionistas do Banco da Rcpublica 
do Brazil, nas sessões de 29 de julho a 9 de 
ago;;to do corrente anno. 

Paragrapho unico. O Presidente da Repu
blica applicarà os dividendos das :mas acções 
ao resgate do papel-moeda. 

Art. 2. o Si forem alienadas as acções do 
Banco do Brazil pertencentes ao Thcsouro 
Federal, o producto dét alienação será inte
gralmente destinacio á reconstituição dos 
fundos de resgate ·c de garantias, na pro
porção dos cmprcstimos feitos ao Banco da 
Rcpublica em virtude da lei n. 689, de 20 
de setembro de 1900. 

Art. 3. 0 E' o Presidente da Rcpublica au
torizado a abrir os crcditos nccessarios para 
a execução desta lei. 

Art. 4. 0 Revogam-se <LS disposições em 
contrario. · 

Sala das Commissõcs, 14 de novembro de 
1905. -Francisco Veiga, }>residente. -Galeão 
Carvalhat.- Conwlio da Fonseca.- Erico 
Coelho. -Paula Ramos. -Urbano Santos.
David Campista. 

N. 264 A-1905 
Concede a pensl!o de 300$, 1·epa1·tidamente, úé 

viuva c fillw solteim do desembm·gad,or Luiz 
Antonio Fenwudes Pinheiro 

A' Commis&ão de Finanças foi presente o 
projecto n. 2G4, de 1905, concedendo a pensão 
de 300$ mensacs, repartidamente, â viuva e 
filha solteira do dc;embargador Luiz Anto
nio Fernandes Pinheiro. 

Trata-se de um m,\gistrado que p.::,rlus
trou todos os gr;\o:; da judicatura, desempe
nhando com assiduidade, exacção e firmeza 
dignos de nota os deveres de seus cargos, 
prestando á Nação 45 annos do bom serviços, 
e, no emt<tnto, deixou a família ao des
amparo • 

E', pois,, à Commissão de parecer quo, at
tentas estas circumstancias, o projecto e.l!t:t 
no ca;;o do ser approvado. 

• B' igualmente .man~ido o dir~ito dos a.spi
Et~tes e comm1ssar10s que nao foram in
clmdo,; na r~forma por que passou a classe, 
flcando addtdos ao corpo de commissarios, 
aguardando vagas para de novo entrarem 
em concurso afim do serem promovidos. 

Sala das sessões, 9.dc novembro do 1905 • 
::.t Gel"milno Hassloeher. · · · ·· ~ 

Sala da.s Commissõo~. 14 do novembro de 
1905.-Ft·ancisco Veiga, presidente.-Urbano 
Santo;., relator.-Paula Ramos, (vencido).
. Galeé!o. Carvalhal, _;.. CorneUo da Fonseca. -
Erico Coelho. · · · 
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N. 26-±-1905 

O Congresso Nacional resolve : 

Artigo unico. E' concedida a pensão d@ 
:100~ meusaes, repartidnmente, ~ viuva. .e 
filha soJteira do desemb<trg<~dor Lmz Antomo 
Fernandes Pinheiro. 

. Sala das sessões, 3 de novembro de 1905.
jlfedeiros e Albuque1·que.- Sá Freire. -Luiz 
Do mingues.-Pamnhos lltionteneg1·o. 

N. 290-1905 

Auto1·i;;a o Po(le1· Execnti·vo a concede1· a José 
do Patrocinio e á sttet esposa a pensão de 
500S mensaes, collt parecer d(t Commissao 
de Finanças 

(Vide projccto n. 115, de 1904) 

A Commissão de Finanças tomoLL conheci
mento do projecto n. ll5, de 1904, o qmtl au
toriza. o Poder Executivo <t conceder a Jos~ 
do Patrocínio e á sua c.spcsa <t pensão de 500$ 
mensaes. Depois que íbi apre.~entado ~t 0<~
mam, a morte veio · íerir o grande brazt
leiro, qué, arrebàütdo <i vida ainda no vigor 
do seu talc.1to, deixou à viuva int3iramente 
desprovida de recursos pecunia::iO">; Atten~ 
dcndo a Commissão d.e Finanças aos serviço:; 
ínolvidavcis de que a Patria l:!razileira é de-

. vcdora a José do Patl'ocinio, é de parecer 
que seja approvado o substitutivo que segue: 

O Congresst) Nacional resolve: 

Art. 1.0 E' concedida it viuva de José do 
Patrocínio a pensão de 250$ mens<tes. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala da> Oommissões, 14 de novembro de 
1905.-Francisco Veiga, presidente.-Urbano 
Sartttos, relator. -Paula Rmrws, v~ncido.
Galeão CanJalhal.- Corne!io da Fonseca.
E?··ico Coelho. 

N. 115-1904 

O Congresso Nacional re.~olve: 

Art. !.° Fica o Poder Executivo autorizado 
a conceder a .José do Patrocínio e á süa es· 
posa .a pensão de 500$ mensa•!S. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições êin c<.m• 
trario, 

N. 291-1905 

Autorizn o P~·esidente da Republica a abrir ao 
Ministedo da Fazenda o cred~to ext?·aordi
nario de 15:496$994 para indemniza1· o 
co[1·e de orphiios de igual quantia nelle de
positada em 15 de dezembro de 1902 ~ per
tencente a menm· Alzira PenHa, quantw esta 
{1·audttlentarnente retintda dos co(?"es da De
legacia Fiscal do Thesouro Fede~·al no Estado 
da Bahia por meio de p1·ecatono falso 

O Dr. Manoel Ignacio Penna constituiu um 
setruro de vida na importancia de 15:496$994 
em favor de sua fi1h<t Alzira. Penna. Por 
morte do instituidor, o Dr, juiz de direito 
da 1 a vara de orphãos da capital ~a. Bahüt 
mandou recolher ao cofre de orphaos a re
ferida quantia em 15. de ~eze~bro de 1892, 
conforme consta do conhecuuento n. !.898, a 
fls. 185, e partida n. 99,1, do caixa geral, e 
se pôde verificar dos aut~s ~o processo que 
foram presentes á Commrssao de Fmanças. 

Os juro!> de3te capital foram regularmente 
pagos, seme.<;tral ou annual~ente, a D. Her" 
cilia Cnndida d<1 Rocha, mae e tutora da
quella menor, até 15 de dezembro de 1899; 
desta data, purém, em deante ce,sou tal pa
"amento, não obstante as requisiÇões feitas 
pelo referido juiz, em 19 de dezembro de 
J90CJ e 8 de julho de 1902, sob o fundamento 
de guo a:juelle capital e os jur~;s vencidos 
até então tinrmm sido pagos eín 15 de março 
de 1899, em virtude de um precatorio expe
dido pelo Dr. juiz de dir~ito da ~a vara d_a 
mesma capital a Antomo Ferrerra de, MI
randa; que se apreseutára como procuréb().or 
de D. Hercilia Rocha. '· 

Np juiz() federal, como no estadual, foi 
apurada a falsidade de tal pl'ecatorio e do 
instrumento de mandato corn que se apre
sentou á Deiegacia Fiscal o supposto Antonio , 
Ferreira de :LV!iranda: para levantar\o capital 
per~encente a referrda menor. 

VQs inquerito; e diligencias consta~ltes dos 
autos íicou provado que t ,~o.s falsificações 
foram feitas por um emprcgadp do cartorio, 
de .nome Antonio Ferreira da Silva, cuja, 
pronuncia, como estellionatario, fôra req,ui
sitafla pelo Dr. procurador da Republtca, 
na secção da Bahia. Em vista dasrazões ex
postas e das c(;mstantes do processoad~inis
trativo Oi'gamzado no Thesouro Nacr~nal, 
no 9:ual todo~ os parecere~ são favora.vers á 
referida menor, a Com missão de Fiiia.{lÇas é 
de parecer que seja concedida a,o Sr. Presi
denfe da Republica a autorização que pede, 
por meMagem de 2 de setembro ultimo, 
par;1 abrir ao Ministerio da Fazenda um 
cregito extraoi•diliario de 15:496$994 pa~·a 

Sala das scssõr-s, 25 de julho de 1904 . .-...Sá rcs~itHir ao cofro de orphãos igual quantia 
Frei1·e. que delle foi retirada fraudulentàmente; e 
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para. isso submette à consideração da C<L
mara o seguinte projecto de lei. 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo uni co. Fica o Presidente da Rc

publica autorizado. n, abrir <tO Ministerio 
da Fazenda o credito extraordinario de 
15:496$994 ]Jara indemnizar o cofre de or
phãos de igual quantiv. nelle depositada em 
15 de dezembro de 1902 c pertencente â 
menor Alzira Penna, quantia esta que foi 
fraudulentamente retirada dos cofres da 
Delegacia Fiscal do Thesom·o Federal, no 
Estado dcL Bahia, por meio de precatorio 
falso ; revogtLchts as disposições em contrario. 

Sala dtLS Commissões, 14 de novembro de 
1905.- Fmncisco Veiga, presidonte.- Paula 
Ramos, relator.-. Crwnelio da Ponsew.
liJrico Coelho.- Galeao Carvalhnl.- Urbano 
Santos. 

O Sr. :I:.:Ieredia de Sã. (')-Sr. Pre
sidente, ha dous dias fui procurado pur uma 
numerosa commissão de opera.rios lia fa
brica lle moveis d<t rua llo Lavradio Auler 
& Comp., que mo entregou uma represen
i<Lção, para, por meu turno, ser entre"tW 
a V. Ex., solicitanclo dtL C<trrmra dos Depu
tados providencias junto ao Podm· Ex
ecutivo, no sentido de fnzer cessar o abmo, 
que otd;ra cousa não e, de serem mnntidos 
depositas. de inílammtweis_ pl'Oxinw daq uello 
ostabelecunento, podendo Isto trnzer as mais 
g~<wes consequcncias, não só porque põe em 
nsco centenares de vidas, como pólle ainda. 
aca.rretar ~e_rio preJuízo d~ materiaes, per
tencentes a mdustria partwular. 

E eu, Sr. Pro>idente, podia citar os enor
mes inconvenientes que proveem deste abuso, 
procedendo á l~itura dos jomaes, principal
mente no que diz respeito ao ultimoincendio 
havido no estabelecimento de prophylaxia 
da f'eb~e amareUtL, em cuns:~quencin, do qual 
a f a br1ca a q no me re1iro ücou completa
!ll?nte destruída, dando extraordinario pro
JUIZO até aos proprios operarios, que per
deram toda <t ~ua íerrameilttt. 
. Quando a Municipalidade tem posturas 

rigoro.;as sobre o assumpto, quando deve 
haver severa fiscnlização sobre estabeleci
mentos de tal I_~atureza, é de estranhar que 
ac1uelles que sao os primeiros a rigorosa
m.ente punir. ao~ _particulare> quéLlldo in
frmg~m ~s dtsposlçoes da lei, sejam tambom 
os pr1mon·os a pôr em pratica precisamente 
aquil!o que condemnam ! 

· Como o pedido é o mais ,i usto possível, en
tregq a V. Ex. a I'e~er:ida representação, 
esperando que o Sr. Ministro da Jutitiça, a 

{') Es~e discurso não foi revisto pelo orádor:. 

quem cabe p1•ovidonciar sobre o assumpto, 
a tome na devida coilsideração, para que não 
mais se roproduza este facto, do accu!Ítu
lar-se em ruas populosas, como n,. Llo La
vradio, depositas lle inflammaveis; 

Neste sentido, mando a representação llos 
operarias á Mesa, pam que a fttç<J. publicar 
no. Diario do Congresso. 

g, Sr. Presidente, uma vez que e.;;to11 na 
tribuna, aproveito-me do ensejo para for
mular palavras llo protesto contra a attitu
de da legação brazileira em Pariz, contra 
os nossos representantes naquella capital 
europóa, por não saberem cumprir seu 
dever, .defendendo a honra. o o bom nome da 
Nação Braziloim, quando atacada por jOl'
nacs quo vi vem de chantage, como o fizeram 
Le 1l:fatín o Le Jow·nal, ao se prol1unciarem 
sobre os 1\.tctos que se deram na BahüL com <t 
prisão de Gallay, o granlle estellionatorio, 
que tão elevado prejuízo deu ao Comptoir 
cl' Escompte. . 

Quo essa imprensa fmnceza se Í'of'erisso 
em termos insultuosos :i Nação Brazileira, ao 
seu Governo e à sua administração, v~t;podiam 
fazol-o, est<wa.m em sou dil'oito, porque não 
t~riamos II-';oio nenhum de cohibil-o; o que 
n~o S? admJtte, porém,é quo a nossa lega.ção 
nao tivesse llm<L palnvra de protesto (11do 
apoiados) para destruir o efi'eito da critica 
severa o injusta feita por aquella parte da 
imprensa franceza. 

Parece-mo que este era um deve!· da le
gação brazilcira, tanto que o proprio corres
pondente de um dos jornaes mais acredita
dos _desta qapital, reí~rindo-se a taes publi
caçoes, assim se expr1me: 

«Francamente, si o Brazil tivesse na Fran
ça um ministro ás direitas,como o tem aRe
publica Argentina, estes desafôi'OS, .estas at:.. 
ii.•ontas t'ts nossa:> instituições não se dariam 
?om a f11cllidade com que se repetem.» 

0 SR. FERNANDO PRESTES-O minL:>tro em 
Pariz e um dos mais dignos representantes 
do Brazil no estrangeiro. (Apoiados.) 

O SR..HEREDIA DE SÁ-Si a imprensa brazi
leira se dirigisse em termos descortezes 
in~u~tuosos, tt nação i'ranceza, o respectiv~ 
mrnistro aqm acreditado reclamaJ•ia ener
gicamente. 

0 SR. GERl\JANO HASSLOCIIER-Nào lLpoia
do. 

O SR. HERl'DIA DE SÁ-No omtanto, vimos 
Cc_tm desgosto que a nossa legação em Pariz 
nao teve uma pala V!'a de p.·otesto, não se 
.apressou a rectificar, arestabelecer a ver
dade, quando essa imprensa atirou o insul~ 
to... · · 

O SR: FERNANbo PRESTEs-V. Ex. ignoi'a 
os sorv~ços pr~s~ados pelO Sr. Gabriel Pi~1\, 
nosso digno mnustro em Pariz. · · · · 



336 ANNAES DA CAMARA 

Os Sas. Gga~tANO HAssr.ociiER, JA~ms DAR
cY, DAVID CAMPISTA E ~IUITOS OUTROS Srts. 
DEPUTA Dos-.. 'l.poiado. 

O SR. HEREDL\ DE SA- Si é verdade quo 
temos diplomatas distinctos, não e menos 
verdade que a maioria delles se occupa 
antes de passear nos boulcvards de Pariz ... 

0 8R. FER~ANDO PRESTES-Não se d;i. is:;o 
com o ::ir. Gabriel Piza. (Apoiados nwnm·osos.) 

· 0 SR. llEREDIA DE SÁ-•.• desprezando a 
boa fama, a reputação d3 nossa nacionali
dade. 

O !Sr. Ger1nano I-Iasslocher 
-Peço a palavra. 

Consultada a Camara, é concedida a publi
cação pedida pelo ::ir. Hcredia de Sá.. 

REPRESBNTAÇÃO A Qm; SE REl•'EIW O l:>P... IIB
REDIA Dl!J S.\. 

Jltustrcs Citbdã.os McmbrosdoCongrcs~o N<t
cioua.l:-0::; alnixo assigna.dos, operarias da 
Fabrica. Brazileira de Moveis Auler, com o 
devido respeitoveem perante vós pedir bene
volcncia para. o assumpto que esta. traduz. 

Em a. noite de 7 de novembra andante ir
Por is;o, Sr. Presidente, a}>ezar dos I>ro- rompeu incendio nu. depondencia. do Juizo 

testas que ou~~o de toda a Camara. · · dos Feitos da S<tUde Publica, onde tambem é 
O Sa. FERNANDO PRBSTBS-V. Ex. é um o departamento da prophylaxia da. febre 

dos que mais n·cquentam a rmt do Ouvidor. amarella, e com tal impetuosidade que, 
o Sa. HEREDJJ.. DB SÁ- Mas nau sou t'l·o alastrando-se, attiugiu i<quella fabrica·, dcs-

quentador dos boulevards. _ truindo completa.ment~ tudo que de uw.te-
rial nella existia. 

O SR. Gt;R::-.1-\No HASSLocimt•-Pot•que não Inutil seria dcmonstral'-VO>, mencionando 
está. lá. (lia ouh·o! apartes.) de per si, os prejuizosadvindos daquella ca-

O SR. HEREDIA DE SA- E, embora fr·c
quentc a rua do Ouvidor, si representasse o 
Brazil, teria a justa noção do cumprimento 
do meu dever•, defendendo <t minha Patria 
de accusa.çõcs injustas c o bom nome do 
Brazil da critica de uma imprensa venal, 
como é aquella de que tazcm parte o .;liatin 
c o Jmwnal. 

tastrophe. por is>o que VV. EEx., de certo, 
não ignoram e melhor do quo nós saberão 
avaliar os eUOl'mes damno> cttusados. 

Operarias, auferindo com S<tcriticio o pão 
quotidiano, ficamos verdadeiramente des
ampal·ado.;; ferramentas do nosso otlicio des
truídas pela voracidade do fogo, luctando 
com 1 responsabilidades assumidas perante 

o SR. FERNANDO PRESTES_ Por isso mes- nos><,~.s tltmilias e ti. mercê do dia de amanhã. 
mo não se lhe deve ligar importa.ncia. E', pois, senhot•es, um e0ho que neste ino-

O SR. Ht::l't.EDIA DE S.t-Se. Presidente, a 
bancada paulista que, neste momento, se 
interessa tanto em defender a lega,ção bm
ziJeira em Pariz, porque á sua. frente se 
acha um digno paulista ... 

0 SR. FERNANDO PRESTES- Não apoiado; 
em primeiro lagar, somos brazileiros. 

O SR. Jost LoBo-Elle é representante do 
Brazil c não de S. Paulo. (Apoiados). 

0 SR. HEREDIA DE SÃ- ... a bancada pau
lista, justamente por ser, em primeiro loga.r 
c antes de tudo, br-.tzileira, é que devia estra
nhar o procedimento da.quella legação, dei
:<ando que contra nós tbssem atirados taes 
insultos, sem conte.<>tação, sem fazer ouvir 
uma palavra de protesto ou de defe~a. 

Quero quo conste dos Annaes do Parlamen
to bra.zileiro que um Doput3do, ob~curo em
bora, teve a indlilpendencia, a coragem e a 
energia necessarias para se levantar contra 
esse procedimento censnravel do nosso re
presentante em Pa.riz, não sabende tomar~. 
defesa da no<:sa honra atacada. 

0 SR. V ALOIS DE CASTRo-V. Ex. não CO· 
nhece nem os Jornaes a que allude, nem o 
mioistro em Pariz. 

menfO fazemos ouvir, como appello :ws il
lustlles representantes da Nação BI·azileira. 

Os prejuízos materiaes, bto é, ferraJnen
tas, accdssorios, etc., serão indemnizados 
pela generosidade do Sr. Auler, que promp~i
tica-l:le a retirar da; caixa beneficente d<t fà.
bricq. o guantum pi•eciso para suavizar w 
noss<t precaria. situação. ·. 

De passagem, torna-se ~ster dizer que a 
ca.ix~~ beneficente de que se trata '..acima é 
creal'ão do mesmo Sr. Auler, unicci contri
buinte, por isso que dos seus lucros mensaes 
são retirados dez por cento (lO, 0 /o) pai•a for
mação do peculio que hoje ve.Ql a ser o bal
sa.mo alliviador dos nossos soffrimentos; 

Nã,o podemos, pois, deixar passar desper
cebi4o aos olhos dos illustres representantes 
da soberania popular o acto meritorio quo 
acab(t de praticar o digno Sr. Auler, que 
promette-nos, no menor pr<tzo possível;. r~ 
construir a. sua fttbrica, para assim conti
nuarmos a ganhar honestn.mente a .nossa 
subsistencia. ' 

E, pois, senhores, para evitar que futura.
menfe se repita o doloroso facto de um in
cendfo, vimos,com a devida. vcnia, suggerir
vos c1 alvitre de autorizardes o poder compe
tente a fazer a remoção do departamento prü
phylj.xo de que acima falla.mos, por isso que, 
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existindo nellc ma terias in!i<.tmmaveis,pJdcr
sc-ha origill<tl' nov:J. cabstrophe, cujos fu
nestos resultados ningue:n desconhecerá.. 

E' este. portn.nto, u pedido qtte nós, ope
rai·ios dn. Faht•ictt Bra:dleira de Ivfoveis 
Aulcr, esperamos sej<L recebido mt devidtt 
consideração. 

Conscios, p:>is, da elevada cultum que 
sttbe tanger• as vossas consciencias, os abtüxo 
assignados aguardam uma decisão que, es
peram, seja o remedio preventivo aJs nos
~;os futurosos diLts. 

Rio de .Janeiro, 13 de novembro de 1905. 
-(Seguem-se tts assignaturas o) 

O 8r . . A.tnerico de .A.lbuquet•
<t ue-Sr. Presülcnte, serei breve m~ apre
:;cnta.ç,ii.o de projectos -de lei. 

Opportumtmeute, qtmndo tivet· <t vcntum 
de vel-os sujeitos <l discu~sào tl<t C<t:::a, terei 
ensejo de procurar j ustifical-os. Attcudemlu a 
l'lolicitaçõcs que me foram íeit<ts e as quaes 
julgo objeeto de ponderação e de justiça, vou 
enviar á. Mesa os ret'eridus pr~jectos,api·ovei
tando a opportunidade para pedir <t V. Ex. 
<t geuerosidétdc de fazer com que elles 
te1lham o preeiso aud<tmento. · 

Um delles, S1·. Presidente, :;e refere a uma 
verdadeira irregulétrid<tde que cst<i victi
manuo, quiç<i, ha mai:> de lO anno:; <t esta 
pttrte, a n.mcciouario1:1 d<t Estrada de Ferro 
Centml do Brazil. 

S1·. Pre5identc, por ctreito tle um<t lei ge· 
l'al, foram investidcs,por concurso e paga,ndo 
os respecti\•os impostos c, portanto, manu
tenidos em seus logare~ como praticantes, 
di versos cidadãos que passaram pelas prova:; 
necess<Lrias, de accôrdo com <t mesma lei. 

Por motivo de uma lei especial, um regu
lamento feito por um director dessa estrada, 
esses empregados, que haviam pago nome<t
çã.o e os neces>arios impostos, como disse, e 
que por esse motivo deviam gosa.r das rega
lias de aposentadoria, gratificaçã.o e outras, 
foram, entretanto, postergados os seus di
reitos; pass<mdo ellc> a empregados diaristas, 
sem que o erario da estmda de ferro o; habi
litasse partt o recebimento de quantias, refe
rentes aos impostos de nomeação, e que, por 
causa. da auonu\lia do regttlamento, deviam 
ser considerados indevidamente pagos. 

Sr. Presidente, bem poucos sã.o: é limitauo 
o numero de empregados que se acham ne ;tas 
condições. 

No cmtanto, nm<t adnünistl'aç"iío que 
passou p[)la estl'ada, ha aig~m;o annos, pos
tergou, por completo, esse dnoelto, fa.zendo 
com que esses empregados, que eeam cha,
mados de nomca~~"iío, pa.ss<tssem a ser em
pregados diaristaH. 

Ora., Sr. Presidente, quan<lo em 1003, pot• 
occasião da discuss-ão do Orçamento d<t 
Vütção, me levantei, apre<euta.ndo emen
das com rel1J.ção á melhol'ia de vencimen
tos a que toem direito esses oft!nccion:l.rios, 
entr-e e;sas emendas apresemm uma, auto
torizaudo a reform<t dtts ropa.rtições super- · 
cntcndidtts pelo :Mitlisterio da Industl'ia, 

A Commi:lsão de Orçamento de então <tc
ecitou minhas emendas, apoHsou-se dellas e 
foi <tutol'iz;td<t esstt rcl'orm<t, que ate hoje não 
tem sido fcit<t. 

::-lendo a ;sim, pa.t·cce-me qne, teoclo por 
demttis esper·ado, estou dentro dos deveres 
que <.t conscicncia me impõe, a.tiendendo <i, 
solicitação desses amigos e pt·ucurando, em 
projeetos. que t enho apresen_!;ado e que irei 
apresentando á. considemçao da, Camar<t, 
fazer com que elles itdquiram as melhoras a 
que toem incontesttwel direito. 

OtltrJ projecto refere-se aos bilheteir~s 
da estrada de í'erro. Esses em-pregados, CU.Jll. 
runcç:ão é realmente a arrecadação da rentla 
da estmda, são sumitega.mente ramnne
rados . 

O:; serviços a.f<tnosos a que estão sujeitos, 
sem ter horas rmr<L descanço, obrigados a 
tmballws dhtturno e nocturno, o quotidiana
mente, })01' longo periodo de atmos, devem 
demover o Congresso Naciomtl a. lhes con
ccdHr o diminuto ou mesquinho augmento 
de vencimentos que voem pedir. 

l•'lwtiveis de enganos em trocos, natumes 
no serviço que lhes é conunettido, sujeitos 
ao recebimento de nota.'\ falsas ou recolhidas, 
o que é muit.o conunum alli, tratando-se de 
um serviço de trens que partem de lO em 
10 minutos em algumas horas do dia com 
affi.ucncia extraordinaria de passageiros, 
o que se verifica todos os dias, justo é o que 
solicita.m com razão e com honestidade. 

Accresce que, sendo o numero de bilhe" 
teiros de 15, houve n reducção para 13, o 
que se conserva de annos para cá.. 

Parece ser de toda justiça merecerem a. 
generosidade,a complacencia e a attençã.o do 
Congresso Nacional taes e tão conspícuos 
funecionarios. 

Na 3a divisão ha apenas ctuatro, Arthur 
Costa., Syl vio Antonio Rodrigues ... (Lê.) 

Na 3•, tres, segundo sou informado. Tendo 
elles feito concurso e pago todos os direitos 
pa.r•a nomeação, iora.in empregados e mnn
tidos em seus Jogares, em virtude tlc uma 
lei gera.!. 

Ontro projecto se refere aos empregados 
da Bibliotheca da Marinha. Não me alon
garei em considerações a respeito, por isso 
que peço a V. Ex. quo faça publicttr no 
jornal da Casa. o memorial com q no mo 
honraram c que vou cnvir iío Mesn., impc
i".Panrlo a acquic;;cr.ncia cln. Cn.mln'a.. · 

Vnl, VIl 43 
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Tambem ]ndem um pcqurno <mgmento 
de vencimentos, augmellto jnsto, porqne ~c 
tratft de uma rcp;.wti~·fio especíil.l, cnjo.~ 
funecionarios nem ~ iqner tem probabil:idade 
íL promoção. H<.L alli <Lpe;n,: 11 rn empreg-ado 
de escriptlt, o <tma,nucusc, q1w H5.{> tem <te
cesso, já ccnüm<lo ::!5 aJ tllO!'l tb bons servi (,'OS. 
E' clle c1uem wbstitun o ajud<.wtc c o di
rector no desempen lw de sn:t:; t'uncçõns. 

Julgo que as breves p:üavras que hei dito 
bastam p<tm a <tprcsen r.:~ç-ão destes pro
jectos, rJHC opportllnamcnte proeL<rarci jus
tificar, repito, quando fm·em Üttdos }!<U';' 
ordem do dia. (1lfuit.o bem; ilmito bem.) 

Ficam sobre a nws.L, <ttê ulterior i.lelibc
ração, os seguintes 

l'RO,IBCTOS 

. o.> supplicantes, os quacs não estio em relação 
com o>:: e;Lrgos que occupttm, sendo tambom 
ubr·i.!:;ado.; a npresent<trcm-'e decentemente 
tmjtLdos, p;n• ~Ol' cs8a rcpcn·tiç<lo fl'cq uentnda . 
pur iltu:;:tr cs estr;mgeil'O ; qno nos VISitam, 
o!lici<oe>; de m<tl'inhu. c do exerci to e outr<ts 
pes >oas grtLli<ts. 

Sendo os supplictLntes chefes do f<Lmilia c 
)X!rce:Jlllldo· o;; exiguos vencimentos de : o 
a.mtmuensc 200$ menstte8; o pol'teiro, 16ü$G6li; 
o con&inno, lOO$ ; os gturuas, 758 ; e :;:erven
te , 70:); 111'io lhes é possível campl'ir a.quelle 
de ver c, ~w me.m1o temuo, numterem-se a, 
sl e üs suas respectivas~ ramílins, mesmo 
muito pJbl'C!llCJLtc. 

!Je~de l tMi que os empregados civis destlL 
l'ep .trtiç;ão nào· kmmm o menor augmento 
um seus velll:inwntos, apezar· de te1'em en
curecido todos o~ genm·J' do primeira no-

O Congressv Kacioilal r e.solve : cessidadc, dess;t epoc<t em de<mte. obrigan
Art. 1." o~ veueim~nto~ 1J.os e·upregatlGs do-os desse modo a tmht <L especio de pl·iva

eh·i;,; da Bibliothec<t e ~. Iuseu !La i\l;u·inha se~ ~:õe:,; e horrOl'OS . 
rãoos determinados na tit bella seg uinte , Exm. Sl' ·, os niJ<tixo assignatlos não toem 

'<t pretenção de pedi·r eqlliparac;ào .,~lo venci-
Amanuense : :mentos aos de igual categoria dn Cont<Ldo-
Ordenado..... . .. 2:400:';000 .ri<t de Ma.rinha, si bem que seria isso um 
Gratificação..... 1 :~00~000 3:000$000 :acto de verdadeira ju::;tiç<L ; por.ém veem 
Porteiro : apenas soli citar um augmento equiü ttivo, 
Ordenado....... . 2:183i')3:J,~ afim de melhoi'ttl'em o esta.do affiictivo e de 
Gratificação..... 1 :0'i(1!)66ü :J::-dOO~OOO gmnde penuria em que óm se acham. 
Continuo : 0;; supplicantes esperam que V .. l•:x. con·. 
Ordcna.do...... .. 1 :.200!';000 sigq. dos illustl'es membros dessa Camara o 
Gratificação..... GOO.:jOOO 1 :tl00$000 augmento acima solicitado e,. desde j cí, hy-

2 Guardas : pot~ecrum os seus humilde> agmdecimentos. 
Ordenado........ · I :920SOOO Rio de .Janeiro, 6 de novembrJ de J905 . 
Gratificação. . . . . UG\J$000 2: 880$000 
Servente : 
Diaria de 3$5DO 

em 365dim ... l :2778500 I :277:)300 

Total. . . . . . l ~: 757:)000 

Art. 2. 0 São revogadas a; disposições em 
contrario. 

Sala das ses,ões, lG de novemlm> de ID05. 
-A.merico de. A.liruquerqw~ . -Leite Ribeiro.
Bulhões 11Im·cic!l. -.4.U[fUSto ele Vasconcellos.-
Co?-rêa Dutra. - Sei F1·ai1·e. 

Exm. Sr. capitão Dr. Americo de Albuc 
quorqne: diguissimo representante do ~o dis
tricto desta. Capital n~ · Caínara. dos Depu
tados . 

Memorial -Os empr egados eh·is d,t Bi
biiothr.ca c ~liECit rla Marinhn. aprovei
t.n.ndo n op:portnnill<Lde qne ort~seapresent~L. 
de achar-se e tn digcussão nessa, Camara,, de 
que é V. Ex. digno membro, o 01'(,1?-mento do 
:Ministerio da Marinha, veem respertosa-mente 
expor a, V. Ex. as condições mai~ que preea
rias em que se acham, devidas (t exiguidade 
dos vencimentos que actualmente percebem 

.TQcelyno Cesm· de llfeneze:;, a.mannensc . . ._ 
Joüo Jfaciel Socwa,s~ porteiro. . ·, 
ll{em lle Sou.3a Fil;tueiras, continuo. \ 
Joâo Peres d.e B1·ito 1 guarda. ' 
Vi1·gitio de Souzr,! TenoNo, guarda. 
Timotheo Solano da Costa,\servetÜi!'l· 

Averiguando que, }Jcla Ie{\IL 268, · ~e 26 de 
dez;~mbro de !8!J4, foram crOftdos lagares de 
pratiüantes, preenchidos por,eoncurso, nos 
divel'SOS C8CriptJI'iO;, OU nas diJl'erentes 
.;ecç:ões d<~ .t::~t.rada;. de Ferro . Centrar do 
B:l'a.zil, par<~ o exercido dos q uaes se dist ·i
buü•n.m títulos de uomeat~ão c se exigiia o 
pagamento dos respectivos impostos ; , 

couhecemlo que o eumprirnento' da citada 
lei imp0rtou na occupação dos refe'ridos lo
gu r~s por fnnccion;Lrios investidos, · Jega.l
mente portanto, d<Ls funcçues, nessa rhesma. 
lei .estltbelecidas ; 

Collidindo (t injustiça, ainda pcrdura.nte, 
.q 11e resultou da execução do regulamento de 
28 qe dézemhro de l89ti, por· e1feito do q,ual 
desq,ppa.re~eram todas as prerogativaseon
cecliclas <.LOS funccionari:os em questão pela 
citada lei n. 268, de 26 de dezembro <,le 1894; 
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Oppondo co~r1 seguro, juiz~, que foi um~ 
cruel anomaha a postergaçrto de nma lCl 
por cffcito de um regulamento ; . , 

Avaliando os duros prejuízos emanados 
da execução de tal l'eglllaniento, fazendo 
cessar t od<ts as vantttgens de lagares de 
nomoaçiio, remllnern,dos com vencimentos 
mensaes, por empregos estipendiadod por 
diarias de 6:5, annulland'o as vantagens de 
gratificações e redU:dndo, de muito, os ven
cimentos pelo de,;conto no~ domingos, nos 
feriados naciomws e nos antigos dia-; santos ; 

Reconhecendo que o mencionado regula
mento de 28 Je dezembro de 1896 se consti
tuiu medida arbitraria c illcgal: cn-bitrarüt, 
porque o~ empregados ficáram com direitos 
adqniridos por !fW'anlias de uma lei (n. 2fi8, 
de 2ti fle ctezembro de lR94), e por pa,ga
mcnto que fizeram de impostos de nomea
~'ão ; iller;al, porque for<nn dcrelictas r e
galias gttrttntidas e dirimido um direito, 
conscquencias de act.o do Poder Legislativo, 
peltt acção inil[mt e doloros<t de poder in
ferior; 

Re!lectindo, como rosttlta de severa a,na

f[UC, portanto, deviam ser conservados nos 
loga.l'es de 4"' esc e i pturarios, assentida a 
anomalia citada. ; 

Escanclindo os injustos pl'ejuizos que teem 
supportado os funccionarios da Estrada em 
questão e avaliando que, para a equidadE:~ a 
qne fazem ju>, o augmento de despeza a~tm
girà a somam (le poucos contos, relativa
mente mesquinha ; 

O Congresso Nacional r esolve : 
Art. l. o Tod'os os praticantes, nomeados 

por e1Ieito da lei !le 2éi de dezembro' de 1894, 
ficam providos nos logarcs de 4°' escriptu
rarios, contando o tempo de serviço da data 
de ::mas nome;~;çõc~, qua.ndo entraram p<n'<~ 
tL Efit t·ada, pn.ra todos o.,, eJicitos. 

Art. :2. o :\~ disposi çõe~ em contra:eio são 
revog<Ldtts. 

St~ht dtts :::cs~;,)es, W !lo novembro de W05. 
-.Americo de Albuquerque.- Leite IUbeiJ'o.
B-ullu!e.i Jfarcial.-A~'!lusto de Vasconcellos.
CM'?'êa lhttr<t. -Sd Fret1'e. 

lysc, que e~ses funccionarios, e:;;cuda,dos em Ponderando qne foi sempre de 15 o nu
pre::ogativ<ts legaés, níio poclütm ser des- mero de bilheteiros em ser\riço na estaçiío 
pojados de ~e!:s dii·citos , sem fiagrallto ag inicial da Estrada de Ferro Cenü•al do Bra
gre>são á lei ; :dl, até o anno de 190::1 ; conhecendo que 

Contrapon!lo mais ao que resultou da ex- esse numero foi reduzido a 13 eml90l, assim 
ecução do regulamento-a extincção de lo- se conservando até hoje ; 
gares, creados por lei-'-a grave anomalia do· Refiectindo, com justo criterio, que, exa
re baixa monto de flllicções, a jnlgttr com o ctamente, dep::>is des;a tlpoca o serviço que 
criterio, co·;tumeiro nas repartições publicàs, lhos t'l commettido '!oi muitíssimo augmen
que estabelece tt in.feriu·idade das funcções tado; · com o tmfcgo de mais tren>, cad<t vez 
pela fúrm<t do pagamento dos venci.mentos mais crescente, elevando, portanto, a venda 
mensaes, quando o empregado é dos clta- de bilhetes de passagens ; 
mados de nomeação ; diario, quando apemts Appondo o angmento de serviço á elevad<t 
é assoldado pelos dias de trabetlho ; somma de resp::>nsabilidades que a esses 

Considemndo que, victimas da ir·regula- funccionarios advem e que resultam, mui
i·idade, instituída, pelo citado regulttmento, tlm vezes, em continuados c cr•ueis prejuízos, 
ainda· existem oito fnnccionarios mt Central, quiçU., não ra1'o absorvendo os exíguos ven
cinco na 2" c tres na 3a divisões, nas cü·cum- cimentos com que se os remunera ; 
stancins deprimentes c onerosas, resultan- Considemndo mais que esses funccionarios 
te ; da mcnciona·la irregularidade ; são obrigado', muitas vezes, a dolorosas re-

Apercebendo, de accôrdo com as praxes ducções pelo pagaménto de notas fals<t$ al
seguidttS, mesmo nesta l'epartição como em gumas, algumas já recolhidas que lhes não é 
outras da Republica, que a suppressão de dado examinar, devido á enorme affluertcia 
loga,res, por motivo de reformas ou por ou- de passageiros e á sallida ininterrupta de 
tras causas, jámais ensejou a annnllação de trens, maximé em certas horas do dia ; 
direitos adquiridos por funccionarios, inves- Reconhecendo que as estatísticas de passa· 
tidos de encar·gos discriminados c providos geiros crescem dia a dia, o que se tem com
por lei ; ]Jrvvado, viv<tmente, pelas me3mas estatis-

Aferindo que, em tacs casos, quando se dlt ticas e, ainda, pe'las seguidas reformas de 
à cxtincção de lagares inferiores, os empre- horarios, demonstradas ém tabellas pelas 
gados que os exercem são manutenidos em quaes- se constata a concurrencia de trens a 
encargos equivalentes ou superiores, nunca partir i uns após outros, com intervallos de 
se postergando direitos ; poucos minutos ; 

Verificando que os fllnccionarios referidos Distinguindo, com sevérajustiçá, esse ser-
não podiam soffrer o rebaix<tmento dos en- viço de outros na mesma repartiçiío a quo 
cargos que a Jei lhes ga-r~ntiu e · que elles ,alludimm, .muito mais pesado, muito mais 
conquistaram de conformidade com ella, e responsavel, muito m<tis fatigante; 
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------------------------~--~----
Contrapando <Ls l'cgalias c a v~ncin~cntos 

mais elev:tdos que outl'os J'unccwnarws da 
Central ·gosam, tralmlh:mdo apenas durante 
horas do dia. a; obriga\\ÕCS c os onus a que 
estão sujeitos os bil~10teiros, pas~a~do no1t ·s 
em tr<tbalho e arrvscados a pl't\J l~tzos }Je.la 
presteza de trocol:l c pelo rc_celmnePto de 
moedtt sem V<tlor pela s razoes sobre-ex-
posta~; . 

Averiguando que na mei'1ma estrada exis· 
tem funccionarios arrecadadores de renda 
com muito mais vencimentos, rtponas ·ftm
ccionando nos dias uteis o no período das ho
ras do expediente ; 

Estabelecendo o confronto entre os refe
ridos bilheteiros, <trrccadadorcs de g-rande 
))<trte da renda dtt Central, }JOÜL funcção quo 
lhes é commottida c o;; eu~pregados 1!~8_ se
cç,ücs de thesourarüt, de om;ms rcJn.t~·tJço_cs, 
com maiores ordenado;; , com gratlttca~'oes 
especiae~. com verbas par:~ quebl:as ; _ 

Dcter"indo, pela mats clevhda mtençao de 
ji.!stiça, ~ honesto d~sqjo _de IfiCihor remune-
1•ai' os cnados funccwnarws, sobreca~regados 
de tãD afadigantes c oncrosps servrços pela 
nspccie e pelos damnos, algo, cor~scque,me~ 
da presteza com que t?cm do aLL<;md_c, aos 
passageiros, <tlgo, denva.dos da vnrwd<tde 
de moeda. COlll que lidam, rr:cehcndo l!O·~as 
uo aHo va.Ior para. o pagamento de uma pu;.\ 
saacm . 

'collh;1ando a mais rcci;a .i u;,;ii~~a. c, cor~1 
essa mesma ju:;LÍ\::1, reconhecendo. c <~v.ah
<tndo c:; serviços db;tribuülos aos. lHlhe Gen·os 
{la Es~rada. de Forro Central do Brazil, c 
como são mesqninhas as remunerações qnc 
se lhes estabelece : 

O Congresso Nacional resolve ; 
ArG. 1. o Os vencimentos qos bilheiciros da 

Estrada de Ferro CCirGral do Brazil ticam 
equiparados aos dos 1ieis da pagadoria c <tOs 
da thesouraria d_a mcsl!llL Fsnada~ . . _ 

Art. 2." As dtsp:JSI(\OC:> ~}m eontrarw sao 
revogadas. · 

Sala. das sessões, 16 de novcmhr·o de IU05. 
-.:ime·1·ico de Albttq·ue;·que.~BMtltües ilfa'l'cial. 
-Leite Ribei1·o.-.tittgttsto <le Vc~sconceUos.-
Corrúa Dutrct.-Sá Ji'rei1·e. 

O Sr. Luiz Gu,u.lberto (')
Sr. p r·esidente, agu:trJa v a a 2•. d~sClls~ão do 
project.J do Orçamento d,o Mtmsterw da 
Marinha. para apresentar uma emenda. 
Mas, por circumstanei<t alheias á minha 
vont11de, não me 1bi pos~i vel fazol-o. E1_n 
taes coudiçõe~ se me :.tligurou mmto mats 
re"ul11r 1'aze1· com que a emenda consti
tutssc um projecto á parte. 

(•) Eotc ui:;curso não foi revi•\o yelo orador, 

O sn. EurtENJO TounrNHo-A 2"' discussão 
do Orçamento d:.t Marinh<t foi encerrada com 
muito. mpidez. 

O SR. Lutz GCAJ,BERT0-0 Regimento an 
tigo nos <lava cinco di<ts p<tm <tpresentaç[Lo 
de emenda.:; ; o actual, porém, no~ apanh<~ 
sempre de surpre:m. Em todo o ca~o m~te!llll 
devee apresentar em rõrma de pt'O.Jecto esttL 
emenda, muito embora haja quem Clltend<t 
qne um p!'~jecto de lei devo tratar semp1·e 
de um assumpto geraL 

A minh<L opinião é, porém, que o assumpto 
de que me occupu, tanto . púuc s~r tratttuo 
em uma cmendct como em nm proJecto. 

Crc<tndo esse serviço em S. Fr<UlCisco do 
Sul, no pharol que l{t está es_t:;tboleciL~o •. tonl.w 
certeza qne veulw em auxrho do MIUJ:;tcno 
da .M:trinh;t. 

SU.o cst<LS <ts considora~:oc;; que tenho a 
f<tzct• ao a.preseuta.t· este projcdo que envio 
<L Mesa. ( .IJ'ttito bem ; 1mtito bem.) 

Fie:t sobre <t mesa até ulteriOl' dclibCI'<tÇ~LO 
o seguinte " 

PlWJECTO 

O Congro3so Nule,ionnl decroüt: 
Art. l." Fie .~. o Governo autorizado <t des

pendet• <t quantia de 22:0J08 no corrente 
exm·cicio p<tra a a~(tuisiç:ão de uma ~miJar
cação p<tra o scr'\'Içq do pharol d<L Ilha d;~ 
Pazl no Est11do llo S<wta. C<ttharina, constru
cção\~Jc um abrigo pa1:a. a mesm':l' e de um 
quar\el para'o sou pessq~tl. 

Arn 2. 0 O .Governo del>lpendei:'<t ainda com 
o seguÍ\lte pesépal : ', 
1 patrão, a 00~ 1hensacs. . . . . . . . . 720S;OOO 
4 rcnutúcires :.t 50$000 cau<t um.. 2:4008000 
Rações pttra l patrão e 4 rema-

dores a Lf;400 diarios-ê3G5 dias 2:555$000 
At·t. 3° Revogam-se a-> di:;posi~;ões em con

trario. 
Sala das sessões, W do novemht'O de lU05. 

-Lui:; Gtta/.berto. - Pa·ula i?amos. - Etysett 
Guilherme. 

\. o Sr. GerJnn.uç)'. I-Ia.sslocher 
11ão vem ronlnr tempo :.~ Casa e a su<t 
presenoa na tribuna, até,. de algmna sorte, 
facilita o curso ordilmrio üos tmbalhos. 

Lembrou-se do fazer lig-ei:J;oas notas 1t m<LI'
gem ao patriotico discurso com que o illus
tre Sr. Hcredia de Sá inflammou tt C<1nuu·a, 
protestando contr<L a inercia da nossa lega
ção em Parir. dea.nte da má vontade de 
cm·ta imprensa franceza, que desmereceu 
dos serviços d<t policitt balüana, na recente · 
captura. de um criminoso celebre. 

Pn.rece que o Brazil, intervindo em tal 
cctso, conseguil•i;1 a. penas U.ar um certo c :.~-
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l'MÍ.CI'. dP J;o.;•rk~a.de :;., ri4ie:tl.l <:-..Jm (!IH! ft•;lJlt"I'Zõ\. , hmlH' u m Dnpni.rulo qun· FI' Ir· 
é ahll'JadO pel:~ _nilj).n~.U~>I .. de l•imler;twd . t[UP \'anton p;u·;~ pl'OlJ!:ll :ll'. E' }) l' t~ei»tl l'lwi,;tJ·:tl' :t 
j}l'IJelll"ó'L tli.'!<U'<tlur o e.~jm•t(.J dú lhlil(-i!Z, ua- Pxi:..1n."<5o de..::,.;:..1s :pa.l;~n·as, pmx11H1.nt~ lienwlu 
t iu'a.Jnu~uw indin<Mlo .:1. t.l'<ii\~U' os; m:üs ""''in,:; nos .il.nnm.•s que "".' houve n:t Ca.m:wa. um 
a,:sumpú·J~. !tomom eapay; 1Le pruü\;;t il', ]Xt.t·eenr:i, qnú 
~:1.:> I_'f'l:u;-i,;:,;,:_ .lo;: )lQHI;> •~alil"e .sL h<~n 11 111'\ 2 11 cn~ulir.Wl s:LI.i:;:Hli \ü$ os in.~nltos ,[o,;jor

:t Ü)Jel\:ta .dede Ull})l'IP.fiS:~ 1:. f:il'vditíi ta.da St'l'i<l, Jlil.l1S fi•anc.~ZC~, S:elllfu pGl' l:::SO IHei'('Cf\![()l'CS 
<i.té am lhew e:smpenKi o que ;J Gür c;·ao do desses. in~altos. 
Brazil, pot• i.nter mc.dio de :ma. lt\!.,'-:t.(;ão. Yies>'C 
~licitu· <lo gan~l'IIO fi-aa:-ez lll&lhÚis ·r eJH>M- Di >Cl'.!!C o Ol<l.tlor do seu ooUcga ne.sse 
:;;~v~s contra nutm1a;.-; da unprellsa de P<triz; · uonto ile vist•L Acha que, como naciona!i
~erta. de um absurdo sem nome que ou&'l."-":e- dade, o Bra.zil não pôde ser insult.ado JlOl' 
m os officia.lmente 1-ro.1ui:;it11• do _!:Gverno qumu queira. in-mlt<l.l-o; é uecessa.rio, par<~ 
n·aneez que elle uo.-,~e intervir na liher ltade que t~Ue scj;t at.tingido, que quem atire <L 
de quego;;a.a. imJn-ensa de se u paiz . a.lfi•onr.<l. tenha. re.·p,:msa.bilidado moral. As 

Entre nós ha um ei:mupto. H;\ dous 011 tre.'l na.~.ões não são compostas desses jorna.listas 
rumos 11m dosjornacs desta. C.'tpital roreriu-se quo injtll'ia.m · 
•Le fót'lll<l. tal ao rober-anú de um pa.iz da. Eu- O Bra.zil nada t em a. t<:nner dos doestos, 
rop.."'. que o seu r npre.scntantc entt·e mk:, nm- inj uria:>, troç:a.~ e pilheria~ do jomC~.lismo 
nmros.a.mcnte, ,:-em ser em ea racter o!iid,tl, ll·ancm;, que pouco se recommenda. pelova.lot• 
JH'OCIU'3U ver si ei'<l :p l:isiY~:~l o liOYerno (lo do suas o:piniile.~ . 
Hra.zil .evit :tr que l'emelb:tnt~c,s abusos tomas- } L no:>so pa.iz tem em França, como a.lhi::: 
sem ,-ulto. Foi-lhe .lito, mltão, qüo era. '\b- em quasi todas as suas legações, um })essoa.l 
soluta.mente imp~ssí>el r eprimir abuw:< de que 00 sa.be se recommcntla.r pela. iúrma. ele
t al naturcz.a. e que, qua.udo a imprensa,a.ln'l- va.da. por que cumpre com os seus cleveres 
j;uJ~o uaeioua.es ou e:,"t~·a.ngeilr~, simple.;;. ci- (apoiados). Não tçm l'olações com o pessoal 
da~ta.os ou soberanos, mcorl-e;;>'C na s."\Jlcç..w d 1 -
(lo Codigo Penal, haxht o meio l'e~ular d:\ a. nO:;..-x• ega.çao em Pa.riz; mas sabe que 
r~pre.s&'io:-o pl·oc:csso, t>ela. li.irma e:;.ta.bele- esse pessoal é um dos quo nmis se recom
Cida, em seus disposit ivO:>. menda m pela. fôrma. beilhante por que cu m-

O nobre Tleputado St•. Hered.ia. de Sá ufio pro com os seus deveres, honranuo sem pro o 
. nome bmzillliro. (Jiuitos c1poimlas.) 

q mz, porém, , cneara.r a !(UCSt..'io por este 
lado, pam entender que a no:c:.s:t le!!a.ção de- O Sr. Heeedia de S<i. não é vic tima. sinão 
verhL dar uma. <'Ont.e.sta.ção túrnutl :- devN'Üt do cnihusia.smo de momento. Carioca, S. Ex. 
oll"m-ecer aü;;: fl tt:f.o.s tmu\ contt•;tdid.a. . sentiu-so perturbado com as festas respl<tn-

ús titdos mu •r;t,lo,'l nesse,; .iornae~ não p&.'>- de .... -entos que hontcm ;tttcsta.ra.m o no;;:-:o 
>'il.lll de vc.r J;uicira.o; dl'l l'!les; neUcs nãG se progresso. Tem o orador, por isso, real o 
lJ."<tia. de JK:::itixar a.rgni«,."iiM de ea.racter cxt raordinarL onthusia.smo ta.mbem, apezar 
g mn1, nem mesmo p.cU'l\ a, re.!>·peita bilidade de não ser carioc<t; basta. o di<t de hontem 
da nos .. -;t nacioua,}idade . p prwt<Cs do Sr. He-, pal~o\ que todo; se convençam de que o Bra.zil 
n~ia de .~à.} tem um Governo de benemeritos, que hão 

Si, porém., C.§ll.'.s factos art'c1u ados fosse. m de p:\ssa.r á hi~toria, pela. sua. dedicação aos 
gr;l.~'t\s, ~ossem d~ natuw~za a provoca.r um sen'i.-:-os do P<-•iz. (llfaitas a1wiadas. Jiuito 
;ttn·no Jut;ermwtonal, então sim. :::eria do be;n ; iil !'itv lic1;t. ) 
1lever da e_hanccilla.ria dar ;t;:; intlorma~ll$ 
que il. respetto l he f3s..~m solíciiadas. 

TIXJÇ<B dtR"-<t ordem fitzmn"se dia.t·iamente 
mesmo entro llós, (."'l1l ll5> homens mats n o
b .YPi."' do }:t<üz. A nossa. imprens1. fOija, le
~~l.~!a· J:mr e~ ~~~111\l ~pirito de c.hm·gc, que 
~~_1.ao .ea.l•a,ctt.'.l'lsneo •ia impren:,:.;t franeeza. 
}l!lh~i'Ia.s consta.ntementl'. {Ha ;,mitos apartes 
que ·mkrn.mi.P'-'IU o oradu1·. (J Sr . l'l't>sidente 
'i'<''dmwll al/.t' l •fiio. ) 

O Sr. Heredi<l. de &i merece de Jl<1.rte d1~s 
seus t'tlllega.s l~l ;ttli_f~~st.~iics de sympztthias 
])e_~o;;: nlent1!us uumtos que o ü'üuxet·am ;i 
u·Ibun;'l. : t- preeist.. vntre1anto, a,;:,->i!!nala.r 
•!UC o t recho ~,,Lpifal do seu disctu'>lO J este : 
-S. Ex. quer ht q ue fieru;-se acePnt.u.ado no.~ 
A.~JÇ(>~~ da. r:a.mara, que, ieudo sido s ua. pa
H·aa, smmh.ad:\ e ··a hmtn iad<t pr~la impr·on<:a 

O Sr. I-Ie:recUa. de Sá (')-Sr. Pre
sidente, o nobre Deputado que a.cab:t de pre
eeder-mc na. tribuna decl(l.rou, no comcç.o de 
seu disC lll'ilO, que, como não havia ainda nu~ 
m~I'O para vot.1.r-se a.s ma.teria.<; encerradas 
da ordem do dia, vinha, em uma phr:tse j:í. 
parlamentar, tomar iempu; e assim, í:ir.Pre
sidentc, acaba de fazer um:~ belllt dis.-;ei·ta
~ã.o, que t"Lnto nos encaatou. 

Mmto embora em divergencia com S. Ex. 
em muito.· 1lo:; pontos de seu lliscurso, n:io 
pos~1 deixar de felic ital-o pela :ma. brillmute 
or ação. 

Ma . .,; S . Ex. f.1i dm;viado, 1m diva.gaçiio qrtc.l 
fez, d-J p0nto em que m.t c.olloquei a quc-,tàu. 
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~iío vim p3 ilt·. :n m ')J li :.t üwl-o, inter-d:t Bahüt e acha-:;;e sem meio alg11m de sub
venção do no~~J reprtesent<Ulte na. Fra.nça · sistencia, scrvi~,~os esses que pront com cer
junto ao respectiYo goYm'no, afim de pedir tidões que juntou ~i pntiçã.o apresBntada em 
:::atisfaç·ã.o uela:'\ atl't'onüts qne eu julgo ter l!.JO:: ao Ministerio da :Marinha, pede que lhn 
sotrrido a nôsstt ll ctl'ionalicla.dt•. ~'leu ponto tle ~nja coocmliclo üwo ~· i;lcntico ao quo foi 
cdtic:t J()i apcua;; q ;;egninte: q11C, dea.utn de conecdido a ont.ro~ pelo pt'>lprio Minii:terio da 
tantas accusa\.~Õe.~ injustas tHtrts contra. a Mn. t•inha. NP.stas condições. rcmet.to ;í. Mesa ;1. 
nossa nacionalilladn, inclusivn dizer-sn quo o p.etiçiio devidamente sellctda., podin rb nrgen
nosso Governo tinha lançado m;i.o da clw11taye cin. no ex;tme dc:>s:1 just<t cctusa .. 
par<t c~;bra.r U.a Fran~~a nma qna.t~tia que o Tenho outr<ts petições a apresentar, toda
respecüvo governo nao lhe de:rra; que, via, como ella.s se prendem especialmente 
deante de:::tes f<tct_!s, e o~t~'os tau grave:;, ao Orçamento da Viação; que está a cargo 
v1s.semos a .. Legaçao Brazllmra. se apressar do nosso distincto conterraneo, o illustre 
em desmentir, pel~ ~ne~~~. esse ponto Cp.l Dr. Iguacio Tosta, aguardarei a discussão 
que e Governo Brazilen·o trnha _Ianç<~do rnav desse orçamento para tratar mais detida
de ch:mtage para cobrar conta~ mdev:_Hlas. . mente de taes asmmptos. 

For o meu pvuto U.e crtttea : etl nao podta . . . t. , 
reclamar a intervenção a que se referiu 0 Dentre outro~retertr-me-het a nec~sstdade 
nobre Deputado ; queria simplesmente que a que tem o patrao da lanc?-a do qorrew Geral 
nossa Legação, ou li.'ancameute, ou por meios do meu Est.a~o . a que seJa consrderado cm
indirectcs, não tivesf:c opoost.o contestação a .pregado de titulo, sendo para. accentuar que 
essas accusações. ~ percebe menos do qnc os rrmadores de l!lW 

Foi o que eu disse. é chefe ! ' 
Por conseguinte, desnccessaria era, at(· Reclamarei tambcm pelo facto dos car-

certo ponto, a brilhante dissertação do nobre teiros de :·P classe do mesmo correio, qne 
Deput.:tclo, quo quiz aproveitar o ensejo, cstã.o em condições de ser attc~1didos, sobrn 
ma.i~ uma vez, p:ua, pür em evidencb S1ms os quaes pesam tra.ba!hos afanosos, expostos 
grand83 recursos oratorios. (Jfuilo bem. ) ao sol e :i chuva, >.em dia. de desca.nço .c 

O Sr. Presitlente- Si ninguem 
mais quer usar da. pa.la.vra, passa-s·' á or
dem do dia. (Pausa.) 

O Sr. Neiva- Pe..:·o :t lUla.vra. 

O Sr. Pre;,; i<lent;e-Tcm a p;ll:J.Vra 
o nobre Dcpnt:tdo. 

O Sr. Neiva.-Sr.Pre;ideat.e.trndo ido 
a imprimir,para entrar na •Wdem elo;; nosso.; 
tra.t.allws, contbrme cou~t~L do expediente da 
se..;;são fle 14 do corrente, t\ redacção para <L 
31 dbcw;sã.o <io PI'Qjccto relativo <~ pensão da 
Yiuva. do br~L\"O coronel Herculano .Martins 
da Rocha, venho pedir <L V. Ex. que, atten
dendo aos grandes serviços prestados á p<ttria 
por esse dístincto hrazileiro e ao facto de ser 
diminuta a. pensã.o, qtw á sua dign<t viuY:\ 
vae ser concedida., de para. ot•dem do tli<~ o 
projecto n . .206 A, do correnti: auno. 

E > te project:..,. corno Y. Ex . sabe, foi a pre
senta.lio pela. illustra.dn. b:mcada mineira ; 
mas, os serviços pt·es r,ados pelo valente mi~ 
liiar são de ordem a mereee!' gera l acquie;;.. 
cencia, pois ú apena.' nma r .:;yer.;ã,o d<~ pen
são mensal de 84$, qae gos:tv;~ em vida 
aq uclle ln·a v o ela patria.. 

.Já que estou na tribuna, Sr. Presidente, 
corre-me o dever de remetter fL Mcc;a a p ;!
tição em que ;c;gydio .\.!arques de Senna, que 
tJ·abalhou mais de 24 anno;; como operario 
de l" cla&>e no ex:tincto AI'Senal de :Marinhn. 

percebendo apenas 758 por mez I! 
Eram estas, Se. Presiuente, .as considern.~ 

ções que tinha a fazer, esperando que V. Ex. 
acquiesça n.o meu pedido, muito legitimo, 
relativamente á inclusão na. ordem do di<t do 
prP.jecto u. 216 A. 

Quanto ao mais, aguardaráí occ;tsiã.o o])
portnn<t dn vo!ta.r ;.i earga.. 

0 SR. PRESIDENTE - V, F.x. Sfli':Í attnn
diqo. 

O S:t. XE!YA - ·Muito ~L.~tmdecicln a V.};x. 

Yem :i. }Ie3a, üli.d:.J. c enviada <i .Commis.:;io 
de Finanças uma petição de Egydio ".htrqnes 
de Seúna, pedindo uma pénsã.o. ' 

ORDE..\1 DO DIA 

p Sr. Presicle:nte ';__ Nã.o llavcnclo 
!LÜ,1úa. numero para a vota;;ã.b .das ma. terias 
enceerada:;,passa-se ;l materia em discussão. 

Declaro em tempo r1ue no '! avnlgos distri
buídos aos Srs. Deputados deixaram de ser 
inclnirlof', par·a vota.çfio, os projectos ns. 2G:~. 
2 14 A n 201, de 1!-10;), que constam nã.o-.sú du 
livro resuectiro como <Linda. do Dia;'-iu dv 
CO(tffi'CSSO: 

A Me~<~ providencion sobt'C a !Hstrllmiçã.o 
de novos avulsos. 

E' em seguida annuncíaua a I" ~iscussão do 
projecto n. 207 A, de HJD.'5, autorizando o 
Governo a reformar o regulamento do corpo 
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de bombeiros, creando uma G• companhia e 
fa.:r.endo as moditlcações relatiYas ao pcss 1al 
consignado na tahell<t annex~.. eom substi
tutivo da Cnmmissã.o rle Fina,nçns. 

<~ que existe esta commi.ssiio, para sanar 
nma peq nena lacuna,, rle.st.a orei em, evitando 
assim deJonga.s. 

Dcst.'art.e o proj octo i. e v r. olr. i r· ;to Senarb, 
onde fhi acc:P-ito plenamente, pon[IIC a JYt(•-

0 Sr. President.e -.\este pr~;r.ct.o · flicL1. <'• <te gl'a,nrle i·nt;:,ressc p<tra o commcr
do Sr.Medeiros e Alb~Iquurquc, :1 Commis:,;iio eir> :1<>:im como pam o Estado; pr.lo que cm·
dc Fimtnças aprr.sr.nton um snb>;t.itut.iYo, qne , tamentr. teye parecer umtnim .J da respec~iva 
s<'l sent tomado nm considemçã.o si o projeeto · Commis~ií.o daquelle ramo do Poder Legbla-
passar do segundo tmno. . tivo, não tem:lo soffrido lá. debate algum . 

. · . · . . . . . d· i Si a Com missão üe Redacção aqui fizesse al-
Nmgu~,u P_ed~n,d? a J~ctl~w~a. é encerra '1 : teraç:ão da data, não haveria occasião de ~~r 

a discuss<w 0 <tdta.l,t a' ot.tçao. . -· devolvido o pro,jecto pelo Senado, que, muno 
E' sem debate encerrado em 2• dtscussao · escruputom~mente, entendeu de fazer a mo-

o artigo unico do projccto n. 288, lle ~905, diflca'ção, const<wte, apenas, como se vê da 
autorizando o Presidente da RGpubltc:t a emenda, de um engano de algarismo, que 
abrir ao Ministerio dêt .Justiça e Nego- bem podüt ter sitio um pastel typographico, 
elos [nteriore~ o cr~dito oxtraordinario de muito n[ltura-1, tratando-se de numeras, que 
4:987$500, para pag:1.mento de vencimentos ;;ã.o dispostos uniformemente, o que não acon
devidos ao Dr. i•:ugenio Manoel de Toledo, tece com as lettra·; que são collocadas saltea
profossor suhstituto avulsJ do cxtincto curso damente, de modo, pois, diver.so. 
annoxo {t Faculdade de Direito de S. Paulo, Desue que ét Commissão approvou essa 
no período de 16 de j~mho do ~900 a :ll de ligeirn, emenda, nosso desejo ~que a (]amara 
dezembro de 1905, ücando adw,d<t a vo- a vote, quanto antes, para que ·deste modo 
bção. suln á s;tncção o projccto que é de tanta 

E' annuuciada <1 discus,ão uníca elo pro- utilidade ao Estado quo represento, para 
jecto n. 120 G, de 190::>, redacçiio para nova o que pedii•oi <t dispensa. de imln'essâo da 
discussão, de aceôrdo com o He;:;nneoto In- rml;wçio final. 
terno, da ementltt dest;wada na :3a discussão Bem sei, St•. Presülcntc, que o incumbido 
do pmjecto n. 120, deste anno, mandando elo <tmlamento deste pc·ojecto foi o nosso 
que. 1iq_uem ft~zen:lo parte detlnitiva do : digno collega Dr. Satyro Dias, mas, i~so niio 
lo dJstriCto samta.t•w dos portos as delega- obst.n a que uu tn.m!.Jem me tenha mtercs
cias de saude de S. Francisco e Itajahy, no sado muito por e's<t in~titníção, que tlio pro· 
Estado de Santa Catharina. ficuos serviços Yem prestar ao commercio 

Ninguem pedindo a palavm, ü encet?;ttl;t de nos~a terra. 
a discussão e adiada a votação. Pedi a rmlavra, aprmas, com intuito de fa-

E' ;tnnunciad<t <t discussiio uni<m <la. mnr.n
dn, do Senado n.n pl·ojecto rla C;tmara dos 
Deputado,, n. 123 A, deste anno, qne torna 
ext.emüvas ;í. Escoht Commercial <l<t B<thi<t, 
l'uncllvla em 12 de março dt'ste anno, as dis
posições da lei n. I. 3:~9. d~\ !) de janeii'ü de 
1901. 

O Sr. ~eiva,- Peço a p;tlai-rn. 

O Sr. P:o.-eshlen.te- Tom a p:t
ln.vra o nobre Deputado. 

O SP. Nelva. (')-Sr. Presitleute, a 
Commissão f'elizmentn den parecct' 1iwm·a
vel á prctençiio da Escola Commereütl da 
Bahia. O tlllfl quero ihzcr seatil' <1 Ca·:a :í 
qne lw. n.pona·-; um engano de numero. 

='J'aorg.wização rlo pr<'üGcto, a Camara, em 
v c;, de referir-se n. lHO:l, rcreriu->c ;t 1004. 

·Achava eu que era u:n c:tso do simple~ cor
rigomla, susceptü·et U.e ser f'eittt pela Com
missão U.e Rerhcçii.o, pois, p i.l'<t fins identicos 

mt• Vi~I' aos mcns eolloga.s que i1ão houve, em 
hypotltcse, ohjoeçii.o alguma ao pc•ojeeto, elle 
fvi n,pprovado i.a !imine, sem <liscrepancia, 
t:mto ncst<t C:tm::tl'a, conio no Senado. 

Eram e >tas ;n considemções c1ue tinha a 
fa.zer, con.·cio de que a Camara votári't des
de j;i. este projoctd, <ttlm de que elle suba im
meu ia ta mente (t StUlCÇ'ãO presidencial. 

Xingnom mais . pedindo a. palavra, ê en
cenaria a disens;;ii.o e adüvht <t vota,ço,ão. 

I·;' ;tnnundada 11 <lbcussã.o nnica do pare
cor n. 20:~ A, de WO:l. :;;obro as emendas ot:
ferocidas na 2" <liscn~;;ão do projoct.o n. 203, 
dn~te anno, qno eqnipa.rn, n. Delegacia Fiscal 
no Estn.rlo rle Matt:J nrosso <i no Estado rlo 
P:tramí .. 

Xinguem perlindo ;t p:l.lavra, é cncm·rada, 
;t \lisc ·.Issiio f ! at!iarlit :t votação. 

() ~"õr. Pr<c>.sl. ,len-te- Hn,vondo nu
mr.t\) legal, Y<~O se p~'oceder ;t votação d;ts 
m<tterias consiétntes da ordem do dia c da,s 
que se acham sobre a mesa. 

Compar,•cem mais os St·~. Aurelio Amo
rim, Jorge do :\lm"<ws, Hosann,ah de Oli-
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Yflira, Pa.ssos Miranda, Carlos Novam;, Indio 
do BraziJ, Dunshee de Abranches, Anisio de 
Abreu, Bezerril Fontenelle, Thoniaz Caval
canti, Fra.ucisco Sá, Frederico Borges, Joio 
Lopes, Alberto Maranhão, Abdon Milanoz, 
Teixeira de Sá, Medeiros e Albuquerque, 
Pereira de Lyra, .João Vieira, Esmeraldino 
1iandeira, Cornelio dn. Fonseca, Oliveira 
Valladão, Leovigildo Filgueiras, Ca~tro Re
bello, Tosta, Felix Ga8par, Satyro Dias, 
Vergue de Abreu, Rodrigues Lima, Paranhos 
Montenegro, Rodrigues Saldanha, Bernardo 
Horta, Galdino Loreto, Corrêa Dutra, Au
gusto de Vasconcellos, Sá. Freire, Eri.co Coelho, 
Bolisario de Souza, Julio S::mêos, Henrique 
Borges, CruYello Cavalcanti, Francisco Veiga, 
.João Luiz Alves, Lamouuier Godofredo, Ca
logeras, Carvalho Britto, Galeão Carvalhn.l, 
Candido Rodrigues, Costtt Netto, Lindolpho 
Serra, Elisen Guilherme, Soares dos Santo.>, 
Barbosa Lima e Domingos Mascarenhas. 

Deixam do comparecer com causa partici
pada os Srs. Enéas Martins, Raymundo Nery, 
Arthur Lemos, Rogerio de Miranda, Urbano 
Santos, .Jo:::é Eusebio, Christino Cruz, João 
Gayoso, J'l.rlindo Nogueira, Gonçn.lo Souto, 
Trindade, Simeão Leal, .José Marcellino, ~Ja
laquias Gonçalves, Moreira Alves, .Estacio 
Coimbra, Pedro Pernambuco, Angelo Neto, 
Felisbello Freire, Domingos Guimaráes, Bul
cão Vianna, Prisco Paraizo, Augusto de Frei
tas, Pinto Dantas, :\-Iarcolino Moura, Fidelis 
Alves, Silva Castro, Be;mma.t, Alfredo Ba
cker, Penido Filho, Francisco Bernarclino, 
Carneiro de Rezende, Bueno rle Pai\·a, 
H~m·iqne Salles, Arln.lberto Ferraz, . Bcmm·
des de Fa1~ia, .Ma.noel Fulgencio, Nogueira, 
Lindolpho Caetano, Ror!olpho Paixão, .Je
suíno Cardoso, Rebouças de Carvalho, At·
nolpho Azevedo, Ferreira Braga, Eloy 
Chaves, Leite de Souza, Alvm·o de CILrvalho. 
Azevetlo !l'farctues , Rodolpho liHranda, Her~ 
menegildo de Morae$, .Joaquim · Teixeira 
Brandão, Bernn.rdo Antonio, Abrlon Ba.Jjt.iJ.;t,a , 
Marr;al Esc:obar, Angelo Pinlwiro, Victoi·ino 
~\Ionteiro, Ca,s..;;ü1no rlo Nascimento, Vcspa
siano de Albuquerque c Al1i.•edo Vn.rcla. 

E sem cansa os Srs. Antonio Bastos, Dias 
Vieira, Virgílio Erigido, Ed.uardo Strtdard, 
Pauln e Silva, Celso de Souza, Eu:>ebio tle 
Andrade, ArroxeUas Galvão, Tolent.ino dos 
~a.ntos, Erln(.f,rdo Ra.mo;;, Moreira. Oorno~. 
.José Munjardim, Jt•ineu ~fach <t rlo. Nelson de 
VasconcPlios, O,;; c ar fiorloy, Panlino de 
Souza, J<'rancisco Botolho, Viriato :1\Iasea
renha:>, Bernardo Monteiso, Uamillo Soares 
Filho, Sabino Barroso, Ol.mtho Ribeiro, 
CamHlo Pr,1,trs, Pactua llozende, Bernardo 
Campos, Costa .Junior. Amaral Cesar,Aqnino 
Ribr.iro, Benedicto rlo ~onza, .Jnvrmd ::\1illm• 
e J{ivarlaviu. Corrrh, 

E' lido o julgado objccto de deliberação 
O lH'OjectO oiferecido lllL BCSS;"tQ de hoje pelo 
Sr. Luiz Gnalberto e outros. 

O Sr. Bricio I-<'ilho (pela o1·dem) 
req tLer verificação dt~ votação. 

Procedendo-se á vcriflcaçíio, r econhece-se 
terem votado a favot' !J4 Srs. Devuta!los 
c contl'a 4, total !JS. 

O Sr. Presidente-Não ha nu
mero. 

Vae-se pr·oceder á ch<tmada. 
Procedendo-se ti. chama.da. vedfica-sc te

rem se nnsentarlo os Srs. Raymundo de Mi
randa, Bulhões Ma.i•ciaL, João Luiz, Anthcro 
Botelho, Vttlois de C:tstro, Franci;co Malta, 
Barbosa Lima c Diogo l~urtnna. 

O Sr. Presidente- Respourleram 
á chamada 104 Sr.;;. Depuh dos. 

Nào ha numero para. se proseguir nas 
votações. 

Bxgottadas as matcrias da ordem <lo dia 
em discussão vou levant:J.r a sessão, de
signando p<tra amanhã a seguinte. ordem do 
dia: · 

cpontinuação da votação do proj ecto n. 253, 
de 1905, autorizando o Presidente da Repu
bli.ça a conceder ao bacharel João Evange
lista. da Frota e VaBconcellos, .. bibliothecario 
drt Faculdarlc de Direito do Recife, um anno 
de lkcnça, co m rmtena.do, pa.ra tratar da 
su:1 sanrle onrle lhe convier (rliscnssão rmictL); 

Votac;ã.o do projecto n. ~~ 14, de;;to a.uno, 
qnl) fixa :t despeza tio .Ministerlo rht Justi~m e 
Negocios Interiores pa.ra, o cxercicio de 1906 
(2" di;cus~ão) ; ' ' , 

Votaf;ão do projedo n. \201, deJ905, auto
rizando o PJ•esidentB da 'Repnhli'ca a a.brir 
ao :1\finistcrio da Inrtustrla;'l.. Viar,,ão c Obms 
Pt!blicas o creclito rlc 40:00\)S, >mpplementar 
:1 ~ ub-consigna.ção-Tra.nspm'>te de ímmigran
tec: r..trangeiros orL nacionaes· por mar e por 
tr>.p'a-ila verba (i• rlo art. Ia da. lei n. l. ~11G, 
do 31 de dczcmlH'O tlc UJ04 (a~ discussão) ; 

Votn.ção rio projecto n. 243, de 1905, auto
riznmlo o Presiflent.e da Repa.bl(ca a alwil• 
aq '.\linisterío <h Fazendtt o 'cred~tu '.de 
!11J:lOOS415, ouro, supplementar rio n,\ :i l do 
art. IH da lei n. 1. :~1<5, rle 31 de dczemlwo rle 
1 !J(Jti (~l· discussão) ; ' 

Votaçiio do projecto n. 251, rle l!JO!'í, auto
ri:pndo o Preslclcrlte ria Repuhlica. a abrir 
aq l\Iinistcrío rla FtLzcnda, o crfldito extraot·
di~lal'ÍO de G2:0G4:i;Oi3, ouro, c il2:Gi2$100 
P'\-Pe1, para. attender ao pagamento dás di~ 
vidas rle exm·cicios flnd(H (:~a discussão) ; 
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Votação elo projecto n. 32 A, do 190:1, fi
xando os vencimentos do.;; membros da jus
tiça íCderat na discm;são) ; 

Votação do pro.:ecto n. í4 A, de 1905• 
rquipa.ran<lo o 'rribnn:~l de Contas :1. Côrto <lo 
Appetlal;ào llo Districto Fcrleral quanto a.os 
vencimentos, ás mrias c ;i apo:-:entadoria. dos 
respectivos membros (1" discussão); 

Votação do projecto n. 287, de 1905, 
abrindo :1. rubrica 8" do art. 2° da lei 
u. 1.316, de 31 de dezembro de 1904, um 
credito supplemental' de 10:000$ á verba 
destinada i~ compra de livros, assignatura 
<le j()rnaes, rovistas, enc:1demaçõos, etc., 
pa.ra a bibliotheca <la Camar<t dos Deputa<los, 
com parecer dn. Commissão de Finttriças (2" 
discussão) ; 

Votação do projecto n. 245, de 1905, equi
parando os directores do Thesouro Federal 
aos · do Trilmnal de Contas p~tra os efl'eitos 
de aposent::doria e vencimrmtos (I"· dh
eussão); 

VotaÇão llo projecto n. 275, de I 905, fi
xando os vcneímeutos dos telegraphistas da 
Repartição Geral dos Telegmphos (l" dis
ettssão); 

Votação do prQjecto n. 57 A, de 1905, dando 
novas atiribuiçüe~ ao Conselho Supt·emo da 
Côrte de Appellaçio, e outms providencias 
(2• discussão); 

V dação do prQj ccto n . 192 A, de 1905 (do 
Senado), concedendo a pensão anmml do 
1 :8D:lS; a D. Theodora Alvares rle Azrwedo 
l\laeedo Soares, viuvn do fh'. Ani;onio .Joa
quim de Macedo Smues, ex-:inir. do Supt·cmo 
Tribunal Federal (2• discu~são); 

Votação do projecto n. 106, de BJ5, auto
rh:ando o Governo a declarar sem etfoito o 
decreto que aposentou o 1° secretario de 1;
gaçã.o 1Jacharcl Artlmr de Carvalho Moroit·a, 
rointegrttndo-o com to< las <ts va.nt<tgca-; do 
cargo P' Lliscm:sào); 

Votação do parecer n. 39, de HlO:i, conce
dendo licença ao Deputado por Minas Geraes 
Dr. João Nogueira Pcnido Filho para. deixar 
de comparecer :í,·: ~essões par tempo in<lc
tcrminado (discussão uniea); 

Votação do pa.t•ecer n. 40, de IHO!'J, peoro
ga.ndo, pJI' tompo iudeternünado, 1t licença. 
em cujo goso se acha. o Depnütdo pelo Estado 
de Pernnmlmco Dt• .. Jos11 Marcellmo da Ro~>a 
(l Silva para. deixar ele compa.recer lÍ.S sessõe~ 
(discussào unica); 

Votação do }Jrojocto n. 21 i, deste anuo, 
que fixn. o subsidio c ajnd.t 1le custo dcs Sc
Imdores c Deputados na proxima legislatura 
(2a discussão); 

Vota.f;ão do prqje<>.to n. 218, deste a.nno, 
quo fixa o subsidio rlo Pt•osid{)nt.e e Vice~ 

Vol. VIl 

Presiclonte <l<t RepniJlica no período de l!'í de 
novembro de 1906 a 15 de novembro de 1910 
(2" discussão); 

Votação da emenda •lo Senado ao pro
jecto n. G4 A, deste mmo, que concode ao 
Dr. Lu ir. de A1•aujo Balcão, inspoctor sani
ta rio da Directoria Geral de Samlo Publica, 
nove mezcs de licença. com ordenarlo, par<\ 
tratar de sua saudc (discussão unica) ; 

Vota<;ão do pro,jecto n. 166 A, de 1905, 
mandando pagar pelos cofres da l!nião a 
gratificaçào devida aos protisionaes incum
bidos . d<t fiscalização do serviço de a.ssis
toncia a alienados nos estabelecimento.~ pn
lüicos dos Est<tdos (2a discussão) ; 

Votação do projccto n. 30 A, de 190:5, 
er1uipa.rando os conferentes de la e 2n classes 
das capatazias da Alt'andoga do Rio de Ja
neiro aos de I a e .2a classe:'! da. Estrada de 
Ferro Centt•al do Bra.zil (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 273, de 1905, do 
Senado, concedendo ao 2° sargento-ajudante 
graduado Pompilio Dantas Bacella.r a pensão 
de 30:) mensae,; (2• discussão) ; 

Votação do projecto n. 247, de 1905, auto
rizando o Governo a dar ao bacharel Manoel 
Tavares Cavalcanti o premio de viagem a 
que tem direito (3a discussão); 

Vot:tção do projecto n. 19í C,de Hl05, relln.
cção para 3" discussão d:~ emenda destacada, 
de accôrdo com o Regimento Interno, na 2n 
discussão tlo projecto n. I97, deste anno, quo 
antorim o Presidente ria Repnblicn. a eon
eetlee ao Dr. Gn.rfiol<l Augusto Pcrry <Ir; A 1-
meidn o pl'emio de viagem a que tem direito 
senrlo-lhe paga a quantia de 4:200$, ouro, 
pam a sua manutenção (3 .. discussão); 

Votação tlo projecto n. 238 A, de 1903, 
ma.ndn.ndo n.bonar aos -empregados da Allmi
nistra.~:fu.> dos Cm•reios de Minas Geen.es, n 
titulo de ajUila de custo, nma quantia cor
respondente aos respectivos veneimentos 
em quatro mezes, afim de se mudarem de 
Onm Preto para Bello Horizonte (2a llis
cussã.o) ; 

Votação do projecto n. IGO A, dc.ii905, 
auto1'izando o Governo a augmcnta.r Il:t 
2~ diYisão do Escriptorlo do Trafego da Es
trada de Forro Contrai do Brazil trcs loga
res de escripturarlos, com parecer• d:t Com· 
mis~ão rle Finanças (1" discussão); 

Votação dopl'oJecto n. 228, do 1905, auto
l'izando o Presidente da Republica a conco
der nm n.nno de licença, com or·<lenado, ao 
bachal'el Manoel .Joaquim do Castro Madeira, 
prat.icttnte da administração dos Correio.> de 
Pernambuco pn.ra trn.tar do l:'lla. sande onde 
lhe convier (discns~U.o nnicn.); 
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Votação do projecto n. 254, de 1905, auto- lb.iahy. no Estado de S<1nta 0<1thario<1 (rlis
riza.nrlo o P1·e~idente da. Republic<.t a concn- CLt~sTio u!lica); 
der um anno de liCflll Ç<t l:om oeden;ttlo a v llücão do n:o:eeto n. 2o:-l, .desi;e <1nno, que 
Lnir. Pinto de :\1a.galhães, fiel ele ;u• nn;~,e :n oqHip:_u;n, a Dllle.~a.ci :t J~isc : tl. ao E;~hulo tln 
d<t Alfandega. rl.o Rio de Ja,neiro, em proeo- Ma.tt 1 Gr'''S:1 ;í, rlo Esb.iln rlr) J>n.I'il.tl:t (~~ tlls-
~ação da qne lhe Joi cOJlL~nrl.ida pelo MinLt.eo cus,fto); . 
rla Fazenda, jJn.ra i..ra.t;·tl' dt' sn:t sa.nrlA ond-e Disen;,;~?i,o nnit::t üo pt·ojPd,) n. J:~'J, dn 
lhe conyim· (rlisc ttssão nuica); tDO:S, a.ur.oriza.nclo .o Pre:-:i<leaLe da nnpniJlic<t 

Vot<1çãodo peojecto n. 21'.2, de 19:!:->,a.nto- a concrdN' <t Francisco Roque de Azcvmlo, 
rjr.ando 0 Presidente d;t RepubUca a coace- carteiro de 3" cl<t8SCl da Administração dos 
der ao ]Jacllarel João Pinto Martins de otivei- Corecios do Pernambuco, um anuo de licença., 
ra, procumdor da Republiea na secção do com ordenado, para tratar de sua saude .onde 
E,;tado do Amazonas, seis meze.> de licença, lhe eonvier ; 
com ordenado para tratar de sna sande Discussão unica do projecto n. 220, de 1905, 
onde lh~;~ convier (discussão unica); a.utorisa.ndo o Prt1Sidente da Republica a con-

Votação do projecto n. 2-10 B, de l9:J:s, re- ceder um a.nno de licmwa, com ordenado, 
da.cção para nov<t discussão, de accôrdo com pctra tra.tamento de sua s:J.ude. a Bento Jor-
0 Regiúwnto Interno, da emenda oil'e (·ecüla dã.o de Souza, pr;tcicante da Administração 
na 3a discussão do projecto n. 1:31, de !004, dos Correios do Esiado de S. Paulo ; 
concedendo a D. Elvira Lia Feeuantles da Discussão unica. do projecto n. 221, de 
Cunha, filha do fa!lecido Sr:mador do Imperlo 1905, autorizando o Presidente da Repnblicct 
Dr. Joaquim .Jeronymo Fernandes da Cunha, : <L conceder ao Dr. Amarifio Hermes de Vas
a pensão mensal de 250$ (discussão unica) ; concellos, inspcctor sanitario da Directoria. 

Votação do parecer n. 41, de 1905, indefe- Geral cl.e Saude Pub:ica; .. mn.a.nno ~e li?euç~, 
rindo 0 requerimento e 11 que Manoel Mar- com 01denad<?, ~ara t.,ttar da sua :;aud", 
ques Leitão pede autoriz11çií.o par<t l'und;w , onde lhe convter , . 
uma companhia nacional agrícola com o Jün ; Discussão uni c a do projocto n . 2~2, de 
de va.Lrizat• os produlJto.~ na.cioaaes, 1ue- 1905, autoeizando o Presideute d·.t Republic<t 
diante_ as condições que estabelece (•.liscussão · a conqerler a Augusto Barimstt Gonça:_Jve ;, te
unica) ; legra!]hista de 4" classe da Repctrttç <LO Geral 

Votação do proj!cto n. :21)7 A de 1905 au- dos ! l'llegraphos , um anno_de licença, sem 
torizanib 0 GoveÍ·no a r ; 1 form~r 0 re,;ula- ve~cllllentos, e:n pr0ro~aç:a:) d1.quella. em 
mento do col'po de bombeiros, cretmdo "'unut cn.Jo "~oso se acha para tmtar dos ~cus mt c-
ôa ?Ompanhia e fazendo ~s oditlcaçõDs re- ress_e:s • '"- . d , · · , 94 d l90~ 
lattvas ao pe~soal comngnado na taholla . l{~s: ~1,8 -ao um~a .? PIOJec.w n . --: '. 0 . ;)2 
annexa (1" discussão). auwtt;;mnd~ o I ~esulcnt.e d,~ H.CI?uhhca .t ~0~1 

•. ' . ceder a .Joao Feltppe Montmm, wlegraphtsm 
Votaçao !la. emend'J. do So!mdo ao Pl'OJeeto de :p classe da H.opitrtição Geral dos Tele-' 

da Camara dos DeJutad?i!, n .. 123 A, deste graphos, tlm anno de liceÍtça, com ordenado, \ 
~no?•. que torn_::t e;~tm~s~~-<ts a l~scob ~o~n- para. tra~ar d~ sua sautJ.e, onde l~c .convier, 
mm cta! da. Bahta, f<Ln.d~da e n l~. de m,~~:>ço em prorog<Lçao daqnell<t mu CU.JO .,goso se 
deste anno, as dispodtçoes lia let n, J.,)c>!:l , aclu · 1 

de 0 de J·aneil•o dn 190! · · · ' - · d · · ,, 9;.)- d · 190-, ~ ' DJsct.lssao umca o prO.Jecw n. _:..,.J, o, · · .J, 

. Vot;~r;ão do projecto n. 288, do . Hl05, aut~· autorií:ando o Pre~i<l ~ni;e da Itepirblic<t <~ con
rtzando o Prestdente da ltepnbltca a abrn· cehet• um anno de licença, com ordcnallo, 
ao :tviinisterio da. Justi~a e Negocios I11te-- parct ·~rata.mcrüo tb suit Sétude ,>.::t .João Tci
riore~ o ererlit.o extra.ordio;wio do 4:087$500 xeira. qe ,'\.znvodo, machinisb.L de P classe 
pa\'a pagamento d0 vencimento;,: devidos a,o ela EsGrrt rl:t de Ferro Central do Brar.il ; 
Dr. Eugenio Manoel de Toletlo, profeH;oe JJis~uss?~o unicil do }H'<.ljr.cto n. 235, tio 
substituto avnh;:) do extincto eurso annexo á 1905, autoriz:.:.ndo 0 Presidente da Repnblic:t . 
,Facn!darle de Direito de S. Paulo. 110 pn- a conentlcr a Ag .stinho Rodrigur,s do Prar{o, 
río;lo de lfi rie junho rle HlOO a :~1 de de- t 1 · l 1 !' J ' 

b 1 101 - :.> d. - clngrap ü~t;n, r o :~" ela.tlse 1 .a . •,stra.< <t <w 
zem ro <e • J.J (.:..," tsetts •ao); Fot'l'<J Cnni;ml do BI·azii. um auno dn licença, 

Votação do project) n. 120 G, de tDO'J, r;l- snm veneimeni.os, a eonl.a.1· de ~o dr, janoir(/ 
da.eçã.o para nov;t discLtssiío, dll accôrdo com de J9,JQ, pat'it tratar dos s!lns inüwosscs ondn 
o Regimento Interno, ria em::md;_L desca.tn.da lhe convier ; 
na ::3a discus ,ão do projeeto n. L2CI, deste Discqssão unica do projecto n. 25G, de 
)tpno, rnand:~,n,Jo rpte fiquem 1\LzHllll J parte 19CJ5,aut~rit.r:.ndo o Presidonte da RepLtblica; a 
rt.r.finitiva do I o dis.tricto };anit11rio dos pJr~os eoncr.dQr a Prailcisco de .Palllil. e Silva Junior, 
as Delegacias de Sautio de S. Fl·ancisco c e.~cl:)\·ã~ do .Jitizo Federal da secção do. Esta.d1.1 
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do Rio de Janei i'O, um auno de licença, com 3" discussão do projccto n. 2lf3 A, de 1905, 
ol'denado, para tmt~u· dP. stut sanrle onde lhe redacção pctra :-p discussão elo ,;nbstitut.ivo 
convier; ao pr~jecto n. 2::\8, de l!J04, qm~ fa.r. reverter 

d d em favor UI\ D. na.vmunda Mrtl'Í~t das Dores 
Discussão unica o projecto n . .2:23 B, e, Rocha, viu v<~. !lo tenP,nte-corom;l honorq.rio 

Hlü:J, J'r.du.eç•ão pal'a nova. _discnssã.o, do n.e- d . t J 1 u - · 1 1, 1 
Ctirdo com o Regimento Interno, da r.mr.ntla o exercw. o hnrcu .ano m<;trtt_ns t <1 -'-OC la, n 
destacada mt ~l''. tliscnssã.o tlo PPojeeto 11 11_ ponsã.o monsal de 84.8 de que gosa v a em vi dtt 

'~"" J) d 1 t 04 d - i1.q uelle otfieial. met•o -~"'"' , c .! - , quo eonco e a pensao 
anum~l de 3:600s :i. vinv<~ c filhos do Dr. Joft.o Leyant.a-sr- a sessiio á l hora o 4ll . minutos 
de Barros Cassai; - · d<t tardo. 

148" S_ESSÃO EM 17 DE NOVEMBRO DE 1905 

P1·esidencia do 81'. Paula Guimar(7eg 

Ao meio-dia precede-se á c!1amada, a qlll:~ 
respondem os Sr~. Pa.ula Guimarães, Julio 
rle Mello, Pereira Lima, Alencar Guimarães, 
Thomaz Accioly, \Vn,ndel'ley de Mendonça, 
.Joaquim Pires, Luiz Domingtte~, Cui).ha M<1-
chado, Francisco Sá, Sergio Saboya., Gonçq.lo 
Souto, Izidro Leite, Teixeira de Sá, Alfonso 
Costa, Bricio Filho, Corne!io da Fonseca, Do
mingos Gonçalves, Epaminonda; Gracindo, 
Raymundo de Mimnda, Rodrigues Doria, 
Joviniano de Carvalho, Felisbello F'reire, 
Noiva, Felix (hLspar, Eugenio Tourinho, 
Gu.rcia PiroB, S:ttyro Dias, Vergne de At~reu, 
Alvo:;; Barbosa, ltodrigues Lima, Paranhos 
Nfontenogro, Bet·nardo Horta., iVIoreira no
mes, Hcrcdia de Sá, Leite Ribeiro, Augu;;to 
de Vasconcellos, Amm'ieo de Albuquerque, 
1 ralvã.o Baptista, Mauricio de A.hi'Oit, Carlo; 
Teixeir:t Brandão, Estenun Lobo, .Toiio Luiz, 
Carlos Peixoto Filho, Da, vid Campi.~ta, 
Bueno de Paiva, Ro<lolpho Paixão, Padua 
Rezende, Moreir<t da Silva, Bernardo de 
Campos, Francisco Romeiro, Valois de C~s
tro, !<'ornando Prestes, Ferreira Braga, Pau
Uno Carlos, Franeisco Malta, Candtdo Ho
drigne~. Hermenegildo de Moraes, C<:tn
tlido de A!Jreu, Paula Ramos, Luiz Gual
bert.o, D01ningos Iv[a);\carenhag, Vespasia no 
de Albuquerque, Ca.mp 1.--: C:trtim' e Homem 
de Carvalho. 

Abrn-se a sossão. 
E' lirla, e posta om <liscn.,sã.o a aeta,. 

O Sr. I-Ieredia <le Sá-Sr. Pre
sidente, não costumo revee os discur.>os que 
ás vezes pronuncio nesta Casa, e sempre, 
felizmente, elles trazem a nota -não foi 
revisto pelo ora.doi'. 

Qllando n.qni )Jl'Ofit'O algnm<J.S 11aJavras, 
que njio podem ser classificadas co1no dis
Cill'SJ, quando tenho de fazer meu amnzel, 
sem importancia, sem valor, taes palavras 
eorrem pJr minha conta, é certo, pois que 
sou eu quem <ts profere, mas impressas cor
rem por conta dos Srs. tachygraphos e 
redactores de debates . 

Ot•a, eu não quero que ningnem procure 
color·ir as minllas phrases, dar-lhes nm estylo 
todo elle eleg<tnte, que procure emfim, 
Sr. Presidente, tor)lakts mais acceita yeis 
pm· aqnelles que porventura as leia,m ; não 
desejo t:J.mbem que se procure truncar o 
meu pensamento, de maneil·a que, eu que
rendo dizer - agua,, diga-fogo, fornecendo 
assim provas de que nào sei me exprimir 
de fôrma a tot•n<~.r-:nc compt•chensivel. 

Ora, tendo lido um discurso que hontem 
pronunciei, e tendo verificado que a.s nota,s 
tachygraphicas estão exactas, faço estare
clamaçãJ contra um erro de composição que 
s:thiu, e que <~ da maior importancia. ·;; 1 , 

Eis aqui (mostmndo o Diario do Con_q1·esso) 
dons topicos do mRti discm•so que precisam 
ser rectificados : o primeil'o está redigido 
assim : «que deaute dessR facto e tle outros 
tão graves, r,tc .. visse a. legação braúleim 
sr. apre~B<1r em d •smentir, etc. » · · 

Quando cu di~;;o justamente o contr~trio:
« nã.o visse a legaçáo brazileira se ttprossar 
em desmenti!'», etc. Si a legação se tivesse 
apressado em desmentir, eú nl'io tinha mo
tivo p[tra fazer censura. 

O segundo é o seguinte: «queria simples
mente que a possa, JegftQií-PL 0\1 franoaménte, 
ou por meio~ iMiilect<?~', nao tivesse opposto 
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contAsta.çã.o, etc. >>, qn(tn<lo eu ui>mc justa-
mente o contrario-que tivesse opposto con
testação. 

Ofllcios: 
Do Ministerio UiL Guorra, de lG tio cor

rente, envümdo o~ papei~ em que o sar
gento-ajurln.nte rol'ormado tlo nxcl'eito Marcos 
]!;y;uJgclista dos Anjo..; ]lodo uma pens1io ou 
melhoria. tlH J'Cfotma.- A' Commiss?i.o de 
Finançn.s. 

O SR. SATYRO DtAs-Desl•Jcnram o nrio. 

O SR. lh~REDTA DE SA-E' uma qtte,;tã.o de 
transposif,,ií.o ; deslocaram r..<Jte 11170, n como 
e~ta tlesloca<;•iio trunc<~ eomplctn.mcntc o 
meu pensamento, venho pedir a V. Ex. que 
mande íhzer a deíid'L rectitlcaçiio. 

E aproveito o eusejo de est<Lr na tdhumt, 
Sr. P1·esit!entc, para insistir sobre este 
ponto, porq uc não sti quero tornar bem 
comprehen.-:ivel o meu }len~<tmento, como 
desejo mais umn. vez pôr em evülencia que 
o meu fim, YinJo <í. tribuna, nii.o 1bi absolu
tamente magoar a b<tncath~ p.mlist<t, á qutLl 
estou ligado por laços mai;; c."treitos de sym
pa,thin. e amisatle, como não foi magoar o 
no~so digno 1Iinistro em Pari;, e <L }H'Ova é 
que deixo de commentar o :,;.~gninte t -~Ie
gramma que vem hoje na Gazeta dcNo!i
cias : « Pariz, lü. Pel<t primeir<~ ve:r. desde 
1889, o ministro do Brazil, pretextando luto, 
fechou as portas rla legação, l? cusando l'e
ceber os comJM.triotas por occasião do anni
vers;u•io da proclama<'ão da Republica. 
i\luitos hrazileiros voltttmm rla lega.~·ão des
contentes. » 

A prova ue que não desejo magvn.1• <t IJ<tn
caua paulista, a prova de que não dc.>ejo 
aggreuir o ministro brazileiro em Paris, é 
que deixo de commentar o t·~lcgmmmn. que 
acabei de ler, limitando-me a pedir <L V. Ex. 
rpw mande íhzer em meu 1liscur.~o as eor
l'igonrhts prccis;t~ . 

Em seguida é approvatla a ~teta rb ses~ao 
antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alenca.r Gnhna.rãe;;; (to 
Sec;·e/.t:l1'io) peoccrlo á lcitnm do ~nguintc 

EXPED[!o; :'Hí~ 

Cal'l,a otficial : 
Gabinete do Ministro da Indnstt•ia, Via.c;.ão 

o Obras Puhliea ';-Exm. Sr. -Dr. Fmnciseo 
1lc Paula. vliveira Guimarãos, Presidont.c 1la 
Camara dos Deputarlm:, 

Tenho a lwnra de communicar a. Y. Ex., 
roganrlo ~o digne tt•ansmittir ncs Srs. Depu
tados, r1ue a ceremonia elo lançamento dn, 
primeim pndt'<.L ([,, pavilhiw de S. Luiz, que 
litzia pa.r to dn~ festas d<L inaugura('1io da 
Avenirla Ccntl'ttl, hontem rmdbmda., foi 
tran,ferida pa.ra domingo, <ís 5 1/2 horas 
da tarde. 

Apl'oveito a apportunitlade para renover 
a V. Ex. os protestos da minhrt alta estima 
c tlistincta considoraçiio . - Law·o Jiiil/ei·. 

Do director da secr"taria da Associação 
Commorcittl. em auditamento aos seus ante
riores otlicios, enviamlo os papeis de candi
datos ao premio project<ttlo P<Ll':t a desco
boi'ta da cura do c:tncro eic.-A':; Commis
sõcs de S;tude Publica e de Finança,s. 

H.oqucn·imento': 
Do .Jo:tqnim .José Bnqncim, ·~elegrn.phista. 

de 2" classe, pedindo a importancia dos ven
cimentos quo tleix<m tle recnbot', pelos mo
tivos que allegn..- A' Commissão de Fi
nanças. 

O Sr. ~<\..lencar Gu.iJn::u·ães 
(1· Sec,·etm·io) - Communica qne o Sr. Car
los Cavalcanti falta (L ses.-;iio com caus:L pal'
ticipada. 

O Sr. Presidente- A Me.-;a fica. 
inteiratla. · 

Tcn~ a palavra o Sr. Hercdia de Srí.. 

O ~r. Here(lia de Sá-Sr. Pre
sitlontp,uma v e% que ultimamente a Camara 
tanto tem tlisponsatlo os sons ' cnidn.dos <1 
classe opcrnria bmzileira, nfio ,~. muito (pte 
eu venha })()tlir a intervenção de V. l•;x. JX~r<L . 
qne a mensagom dil'igida. ao Congresso JJOlo 
Chefe do Estttdo, em rehtção ao assumpto, 
seja o mais breve possível dirigida l1 Com mis
são respectiva para interpor o seu parecer. \ 

Não estranhe V .Ex.;' Sr . . presidente, como · 
nã.o ostra:nho nenhum 1los ~rs. Déptltados, 
que eu venhfL intervir na questão, 1'ma vez 
que f~ti quem deu os primeiros passos solJro 
o assmupto. \ \ 

F'arei, Sr. Presidente, o historico preciso 
para que V. Ex . conheça bem .a- questã:o. 

En1- maio ou junho do corrente anno (não 
possq precisn.r lJCm n, data), fui procurado 
por tpna eommissã.o de operarias da 11tbl~ÍCft 
do t.pcidos da Gavea, eommis~ão que me 
pedin p1ra intervir junto no St•.. PI·e~i
clentn da Ropublie:~ no ~entido de pml'ir o 
sou fLHxilio p:.r:t que fossem cons~rntdas 
editka(~ões a.proprhtdas pn.ra a elu.sst\ ope
ra.rü~ ;\"isto eomo, princip:l.lmente os opera
l'ios tla fabrica tht <la.vea, estu.v<tm rosidin(lo 
em vcr(lacleiros cubículos, sem eondições de 
hygiene, e. Sr. Presidento, em tal p.-omis
cuidlt.rle q Lte causava a mais dolorosa irn
prcs:';iio, :p:>rr1ue nmm obrigados a morar 
nu mesmo llU:L!'to pessoas de ambos os sexos, 
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sem que houvesse aquelh~ sep<nação precisa. que V. Ex. ibí tão solicito em prestar-me 
e tão compatível com ;~ moml. essa,s informações, eu tenho n. pedir que <t 

Apressei-me em a.ttender ao pedido da Uommissão tenha <t mesma solicitude em 
classe operaria e fui ao palacio presidencial dar seu parecer sobre o assumpto, p<u·a. que 
e 80licitci ([e S. Ex., o St·. Hmlriguo::; Alve:;, a cht-;sc operaria não continue privada, por 
unw. amlicnci<t para c:>üt digw.t classe. t<tnto tempo, daquillo quo é mais do quo no-

Com cft'eito, S. Ex., attoudc 11lo ;i:,; minlw.s cessar i o. 
:;: ·.Hcit:~~~õcs, marcou dht, e lloi'<t para tal .Espct•o, poi~, que a Com missão intet•ponha 
Jim. seu parecer sobt·e o assumpto, c a minha. 

A' fi·ente desüt colmni~>são fui em seguida . intervenção, agorn, explica-se, porque, como 
a pn.lacio. disse, ftli um dos primeiros a agir neste 

~. Ex. ouvin os representantes d;ts quatro sentido. 
í'n.hricas de tecidos dtL Gavoa. Corcovado, Ca- Eu poderia até remontar a época mais 
ri oca, S. Fclix c uma outra labrica de cha- distantc.Quando occupei umn.cadcira no Con
póos existente ü. rwt Humaytü.. selho ~Iunicipi1l, !'oi minha principal preoc-

Essa com missão Joi rccHhida. pelo Dr. Ro- cupi1ç:âu obter do mesmo couselho modid:t!:l 
dl'ignes Alvo~. quo lhe dispunsou todas as tendente!:l tt facilitttr a, co.nstrncçã.o de mtsas 
atten(;i'ies Jwcos,:aria:-;, tendo _promottido, ao para opm·arios, tendo tido a, felicidade de 
l'Bc;nher a roprescJlta('io por escripto, de:>:;<J, comeg-uir a passu,gem de do11:1 projoctm; im
tligmt el:.L:o::,;e , providenciar <L l'llSIJei"~o. a.:";se- pot•úuücs, relativos, um <i.::~ consü·ucçõe~ nos 
gumndo que nu·i<L com que 0 Sr. Mini8tt•o bairros de Copacahana e Gavea e outro á 
da Justiç<t cst wlasse convenientemente o a:>- diminuiçào de alugucis dos predios para 
1;mnpto, de modo a poder ser sobre clle pt•o- proletarios, que eoucorrer<tm muito para o 
1cridn a })ttlavr<t do Govm•no . desenvolvimento de Copacabana e Gavea, 

Realmente, dias depJis os jornaes noti- Meyer e outros ponto.;; dos suburbios. 
ciaram que o Dr. Soam·a, Ministro da Jus-
tiça, nommtm mmt commissão para estudar Esses pro,jectos determimtram até certo 
essa questão, que era de necessidade palpi- ponto a lJaixa dos tLlngueis, porquanto, au
f.twte par;t a cla~~e e de grande opp:>rtuni- gmeniando o numero de con.strucções, fo~ 
dado, tendo nestlL occasião o Jomal do Bm:;it diminuir a procura de prodios, ütvot·cceodo 
se referido não só ít minhtt presenç·a em pn.- assim a vid<t do pobre, cl<tsse numerosa que 
lacio, como ta1nbom ao compeomisso que precisa see amparada. 
o Sr. Presidente d<L Ropublicn havia tom;tdo Sou, portanto, coherente pedindo agora i!, 
perante a conunbsiio l!UC eu alli havia le- V. Ex. que solicite da digmt Commissão de 
vado. O!'çameuto, a quem 1iJi confiado o est·tdo 

A cummissão a que htt pouco me referi, deste a.ss,tmpto, se apresse em interpô!' o 
nomeada pelo Dr. Seahm, procurou estudar seu p<J.recer, afim de que mc3mo este anno 
convenientemente o assumpto, o, attendcudo possamos nos pronunciar sobre esta ma·teria. 
<L elevadas considcraçõJs, assentou em certa~ 
e detcrmina.das providencias ; e de accôrdo Eram est;~s as palavras que me fizeram 
com os dado;; que lhe foram torneei dos pela occupar <t tl'ihuna. (Muito bem; muito bdm,) 
commissão, o Governo resolveu remetter ao 
Gongresso unut mensagem p;tm que este, 
tomando conhecimento de tão importante 
qmistiío, procura.<;se dar uma soluçã,o compa
ti.vel com a,; necessidades da occasiã.o, e que 
todos os dia.'l é reclamada. 

Eu, Sr. Presidente, desejo fazer uma pe
quen<t pet'gnnt<t <L V. Ex. O que ha feito 
:wbrc a mensn.gem dirigida pelo Chefe do l~s
tado ao Congresso Nacional? V. Ex. j<i. a. d:Js
iinou á commissão que tem de interpor seu 
pttrecer?. 

Desejo saber para qne possa continuar o 
men discurso, ou então silenciar deante d<t 
declamção de V. Ex. 

O Sr. Presidente- A Mesa re
cebeu a mensagem c a dirigiu ü. Commissão 
de Finanças. 

(;) SR.. HErtEDIA DE SÁ-- Quo ainda não deu 
pargeer· ? Poi:; bom, Sr. Pl'esidcnte, um<t voz 

O Sr. Neiva (')--Sr. Presidente, 
htL annos pass:tdos tive occasião de funda
mentar dtt tribuna um projecto, visando 
obstar a que os opcrarios,que são obrigados 
a runccionar no jury e em outros serviços 
gratuitos obrigatorios, fiquem na situação 
certamente incommodativ<t de, ou faltarem 
ao seu dever, como cidadãos que devem pres
tar-se ao julgamento de seus pares, ou de 
cumprirem esse dever, perdendo, port!m, os 
vencimentos que teem e que ::;ão as suas 
diarias, como operarios. 

Neste sentido formulei um pr~jecto, por
que s .·! tinha dado pouco dias antes o facto 
ds um artista. dit Imprensa Nacional ser 
prohibido de receber as suas diaria:-::, visto 
que tinha, como cidadão, comparecido ao 
jury. 

('} Este discurso Icão fui ravi;to pelo orador,_, 
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~est.:1.S coudiçõe;, Sr. Pre~idente, o ope- 1 Hoje é Iimitadissimo o numero de operarias 
rario viu-se ohrign,do a. perdendo a sna dia- PI'oprlamente officiaes, isto é, quefuncciouam 
ria, ficar convencidG de que não devia .!á.mais em repartições ofliciaes. 
t~mmr parte no· jury, faltando assim a, um Mas a verdade é que se trah de um priu
dever de cidadão e <i sua obrigação social. ci.pio que deve ser aca,tado, e nem se nos 

Ultimamente deu-se um facto identico no venha- dizer que esses homens, pelo fa~to de 
Arsenal de Marinha . ·serem diaristus, não dispõem dos requisito:> 

Ora,. Sr. Pre~id .mte, torna-se preciso, ou .necessarios pal'a julgar ~s seus pares. 
que se altel'em ;~s disposições relativas á' E', pois,. u1n atteutado contl-a os direitos 
o1•ganização do jury, ficando exarado, em delles, um decrescimento de suas regalias ; 
qualquer artigo, que o> empregados diaris- , estabelece"se um principio de desigualdade, 
tas das repartições, que o são muitos, não autagonico com o regimen republicano. 
sejmn a.lístados como cidadãos jura'dos, ou A maioria; dos empregados victimas dessa 
então oue os regulamentos das diversas exto1·são aos seus direitos são o; aqui resi
rep;trtiÇões co~iteín da hypothese de paga.r dentes ; e ha de haver outros em i""ua.es 
a düuia do operaria que for coiivücado pttra ,circumst<mcias no Pará, em Matto G~osso, 
funccionar no j ury c a elle não faltar. .·no Rio Grande do Sul, onde ha arsenaes 

ou de u.··nerra, ou de Marinha. ' De tudo isto o que eu vejo é qae, tLl)ezar 
de ter lmvido tt mudança, que parecia l'lt- . . Quando. cog~to de:>!><ts cousa::;, não inquiro 
di cal, de ter-se plantado o }Jl'incipio. da . 81 aproveita Isto tW:> meus eonterraneo1>. 
igualdade, continüa <t desiguaid<tdc ctttla Nã:o ;_ ~o que cogito, especialmente, é do 
ver. mais aceentun,da! prwc1p10 queteulw, c_onstantemeilte, pro-

Os empregados publicas, que não·sãodia- propugmdo desta tribuna; o que me 
ristas, a alguns praz até ser convocados preoccnpa é esta desigua:1dade, inconveniente, 
para 0 jury porque, pelo menos, emquanto attentatoria ~os direitos P?liticose antagonica 
o constituem, elles descançam um pouco dos com os preceitos que deviam predominttr na 
trabalhos ele suas repi1etições. Republica. 

Ora, Sr. Pr·esidente, não posso comprohen- Curia+ seria. que, em vez de não· se pa-
dcr, ante a Constituição, que haja este garem s.alarios aos operarias q,ue se achassem 
cerceamento ao direito do cidadão, visto nessas pondições, determinassem os chefes 
que tão cida<.lão é o funccionario publico, da.~ reJ,;~a.rtições que elles fossem á hora 
que recebe o que lho compete inensal- marcadít para o funccionamento "do jury, 
1nente, dividido em ordenado e gratificação, tomando, quando muito; o alvedrio de or-

ll t b lb .. 1 d den:tr-lhc3 quo voltassem para o trabalho 
~?~~?~~que e que ra a co perce Jen ° uma si por acaso não fos,em sorteado.;;. ' 

A questão apmtas é saber si os indivíduos Seria o mais que poderiam fazer esses_ . 
teem os requisitos de que cogita a lei, para chefes,. a hem dos int'B~esses das repartições 
;;m·em cidadãos jurados. que dlru;;em. · 

Obstar, porém, que o opem~·io vã servir 
Estes requisitos; como nós sabemos, qua ,i no jury, ou então obrigalco a,\ servindp, su

que são os mesmos exigidos para o cidadão jeitar-s\3 . a nãe fler indemnizado. de seu1 t!ala-
ser vota.nte. Mais a.inda: A organização da rio é realmente doloroso. \ 
lista, dos jurados é feita justamente em Assim, 81_'. Pre!>idente, como diSse, ao c~me
vista do alistamento eleitora.l, excluindo-se çar est<t mmha oração, formule\ a respeito 
os que toem impossibilidades physicas que um projecto, que íbi â respectiva Cemmis8ão. 
obstem que passa.m servir no jury, como os Doas annos depois, vendo que não se lhe 
surdos, os valetudimtrios, etc. Dü·ão os meus dava andttmento, como é costume, em regra, 
illustres collegas, que me escutam, nesta proceder com os projectos relativos a. essa· 
hora em que a Camam sempre está mais infeliz piasse, muito erroneamente reputada 
concorrid1t : Que temos nós com isto ~ intima na no.>sa. sociedade, reclamei da tri-. 
Porque ha de estar agora o Deputado Neiva buna; 0 estou de novo a fazel-o porq'll!'l 
a m<tndar este bilhete de visitas aos ope- agora mesmo acabo de ver, ha dias, .em 
raeios ? despacj10s oflicíaes, leitura a que me dedi~Co, 

Esta ultima pergunt<~- devo dizer - acto q[~e l'eputo pl'ejudícial ao direito desses 
pertencerá aos m<~licioso:s. (Riso.) funcciqnario.;. :Não se póde privar ao cida-

Em ptírneiro logat·, Sr. Presidente, c um- dão, qualquer que seja, mas, pelo contrario, 
pre-me declarar que, em nosso Estado, quasi deve-se obrigai-o a sel'vir no jury. 
que já não existem operarias nas condições O que é pu.ra lastimar é que lá não vão os 
daquelles a. que me retiro ; ac<tbaram-so intelligentes, os competentes, que se· esqui
infelizmente, não só para elles, si não tambem vam d~ servir a essa instituição, dando lo
pfl.ra fi. Naçãn, 0:'1 :trseHai'S c! f~ Marinha H de gar a; ~rue ella fique composta de gente sus
Gnerra. ceptiv~l de, por todos os meios, concorrer 
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pam absolvições inucl?~tas o .~scanunJosa ~ , • tem elabor<:tdo wbre <~ssumptos. a.,!fectos a 
contra as quaes a opuuao pubactt pro te~ ta. ! ~eu eonhecunento; nestas cond1çoes, bem 

Por certo isto se daria si todo~ aquelles ltJUC podia o me a digno contorranoo, Sr. 
quO teem COlllpJten?i~ para l::Cl'Vil', quo j.desombargauor .t-~OJ~tcncgro, U~~tiJ1ct? p_res.i
occupam elevadas pos1ço~· s, cornp::~r ;·cesf>em; 'dente da Commtssao de .Justtç ~t, dtstrtbmr 
e si e;se opei·ariado que, honra llle s~j<1 feita, :ao Sr .. llcrua:uo tlo CampJt~ es·ce p1•ojecto; 
é mt smt maiorüt cumpo.,to. de homens pJ- ; porque S. Ex., após a cossi~ção do seus in
brcs, é verdade, ln<Ls pl'<Jbos, zelosos da sua .connnodos, potlm·á., com o ospiritQode justiça 
autonomia. e de ;ejosos de bem servir á Pt~- .qnc o caracteriz<t. estudar a fundo a qum
trilt, concurrcndo com o seu voto partt 0 túo c com sm~ ttfmlisltda opinião d<~r os 
julgamento de seus conciduu3.os, não ~t.ffresse m.~ios de se sana,r est<h lacuna que parece 
embaraços nesse sentido, muito lucr<Lria a hétver na lei. 
in.:;tituiç:ão dojnry. A l'ldtn. tle uma medida · Occ;Jrrc-me citar o nome ele S. Ex., a 
que venha sanar esse ma.!, tlth lugar, Sr . ;quem peço licença, como á M.;sa, parn. fazer. 
Presidente, a que ellcs sej<tm multados !porque toJo; sabem o culto de admiração 
quando alli nlí.o vão, tornando-se ei'J;a multtt !que tenho pelo son talento cumprovado em 
inutil e inexeqnivel, póde-se t.Lizer, quando ' Uiverso~ pa.1·ecere:; que tem elaborado; e 
se trata de pobres opl!I'<Ll' ios lJUe mal t c;cm á.s :queria, pois, que o meu vrojecto tives,-;e um 
veze; um tecto Yellw, que momm cnt céJ.Sa . :p<brecor· tlJ competen;;e, . sem querer, aliás, 
i mpo~siveis r!e s ~~ ha.bitltl' e <[lU não teern 1 ferü· o merito reconhecido dos demais mcm
CJtÚm a.lgttmtt que o 1isco mnnicip;d poss<t : brus dessa Commis::;io. 
<tpprellentlc .· p<wa pagar-:m das mttltaK! · Apemts citei o nome pelo í'ttcto da cllegad<t 

O que se ütz entfw é uu~tt cuu.::a i:nutif. :de S. Ex. 
Multa-se, sem que se possa fazer elfectiva <~ : Assim, em conclusão, Sr: Presidente, peço 
multa! 'a V. Ex. que faça buscar lá; do archivo o 

Assim, Sr. Presidente, venho novamente iprojecto a que me refiro, e, caso não tenlia 
solicitar de V. Ex. quo se empenhe com a ::,;ido enviado á,. Commissão de Constituição, 
Commis>ão respectil'a, naturalmeute a de ;Legislação e Justiçt~ •. come3 julgo, seja·elle 
Finanças, que <~ o ponto objectivo, o jJJnto :r "mettido ú referida Commissão para dar o 
terminal de totlas as linhas parl<tmenttwes, :seu parecer, e quanto antes figurar na ar
para lJUC dê parecet· ~~ollre o pt•ojecto. uem do dia este projecto, quo vem acabar 

Julgava que a Commissão de Constitnição :com este alJsurdo üo serem os operarias 
e Justiça devi<t intervir, uevin dar JXtl'l~- :eottgidos, ou a servir no con.,elho dos jura
cor a respeito', porque m·oio q uc se trat<~ ' uos, perdendo os seus su.bTios, ou a não. ser
ue uma qnestãu dejustiçco; e .. no emtanto, ó vir nestét instituição do jury. 
projecto foi apenas m<~ndado á Commissão Eram. estas <ts considm•ações que tinha a 
de Finanças, isto é, à Conunissão de Orça.- fazer , e deixo de. formular o meu requeri
mento, porque a tle Fimmças não exi.'!te .monto por escripto certo de que V. Ex., me 
ainda. : attenderá. (1lluito be·m; muito bem. O o1·ador 

O Stt. HEtiEDIA DE Sk:--Foi chrisma~la. \e' comp1·iinentado,) 
0 SR. NEIVA - ASSliD, Sr. Prendento, i -, • , 

peço a V. Ex. que o faça desencalhar da O . Sr. ~~~esi~ente - O nob1•e 
poeira do archivo, onde jaz, e mande á Com- i Dc~ut<~do sernacte!1d1do. 
missão de Constituição o .Justiça , 1;orqnc. S1 mn~uem mats q.uer usar da palavra, 
talvez, viudo o parecer dessa CommLsão, o passa-se <t ordem do dra ( Pattsa ) .• 
relator da Commissão de Flmmç·as u,ttenda <L Comparecem Itlaís os Srs. Aurelio Amo
justa rccl<tmação que eu tlz e concorra com rim, Jorge de Moraes; Hossannah de Oliveira, 
seu pa.1'ecer, que, certo, ser:i. favoravcl, em- Passos ?l!iranda, Arthur Lemos, CUJrlos de 
bora tomand? as cautelas indispens;weis Novaes, Rogerio de Miranda, Indio do Brazil, 
para a garantia do tmballlo; mas que e,ta; Urbano· Smrtos, Christino· Cruz, Dunshee 
garanti<t não seja prejudicbl, nem t~ insti- Abmnches, Anisi'o de Abreu; Bezerril Fon
tuição . a que vão prostm' seu~ serviços os tenellc, Virgilio Erigido, Thomaz Cii.varcanti, 
ope~ttl'JOS, nem a .estes. . Frederico Borges, João Lopes, Eloy de Sout.a, 

Nao tenho. neste momento pre ente o nu- Alber·to Maranhào, Paula e Silva, Abdon Mi
me~n. do prqJecto <L qJ~O me retiro ; mas <~ lanez, Celso do Souza, Medeiros e Albuquer
factl <L socretttl'Ia v~rrtJcal-o; desde o mo- que, Pereira do Lyra, Jõao Vieira, Arthur 
monto que recorrer<~ synop~e. OrlM!do, Angelo· Notio, Euzebio de Andmd.e, 

Aclla-sJ <L testa desta ·ccmunissão o meu Oliveim Vallndão; ca-stro Rebollo, Tosta; To
illustre conterra0:(JO, de,embargador· P<trâ- lent.ino dos Santos, Eduardo·Ramos, Marco
nhos Montenegro, e acab.a de chegar de Sfio lino Moura, Ualdino Loroto, Oscar Godoy, S<i. 
Paulo o outro erudito membro dessa . Freire, Ei'ico Coelhó Fúlíü1s Atves .João Ba~ 
(Jommissã.o; que tào importantes pareceres l plista, Belisa.riode S~uia, Julio SaÚtos, Hoü-
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riquc Borges, Cruvello Cavalcanti, Frau
ci~co Veiga, ..lo>é Bonifacio, Ribeiro Jnnquei
m, Asiolpho Dutra, Ant.hero Botelho, João 
Luiz Alves, Leonel Filho, Lamounier Godo
fredo, CaJogeras, Carlos Ott.oni, Carvalho 
Brit.o, Oleg<trio Maciel, "\Vencc:>lau Braz, 
G<tlcã.o C;~rv•~lbal, .José Lobo, Bencdic-~o do 
Souz;~. Lindolpho Sm·m., Ca.rntlho Ch<tves, 
Elysou Guilherme, Soares dos Sanios, Germ<L
no Hasslochcr, .ramas Darcy e Diogo Fortuna. 

Deixam do comparecer, com causa parti
cipada., os Srs. Enéas Martins, l{a.ymundo 
:Nery, José Eusebio, João Ga.yoso, Arlindo 1\o
guoim, Pcreir<t Reis, Trindade, Simeão Le<Ll, 
.losé ~Iarcellino, ~Iahtquia.-.; Gonçalves, E~mc
l'<ddino Bandeira, Moreira Alves, 1~stacio 
Coimbra, Pedro Pertmmbuco, Domingos Gui
m;u·ãc.~. Bukão Yianna, Prisco Pa1·aizo, Au
gusto de Freitas, Pinto Danta.-;, Uorrê<L Du
tm. Bulhõm: Marcial, :-3ilva l'a~tro. Bezamat, 
Alfi•edo Ba.kcr, Penido Filho, Fmitcisco Ber
nardino, Carneiro de Rezende, Bcrnardes do 
Faria. Adalberto Ferr<~z. Henrique Salles, 
Manoel Fulgencío, Nogueira, Lindolpho Cae
tano, Jc.suino Cardoso, Arnolpho _Azevedo, 
Eloy Cha;n lS, Rebouças de Carvalho, Leite do 
Souza. Alvaro do C<\rvalho, Azono.do Illa.r
ques, Rodolpho IIIil·anda, .Joaquim Teixeira 
Hrandã.o, Bernardo Antonio, Costa Netto, 
Carlos CavaJcanti, AlJdon Baptista, :Març.al 
t :scob;u·, Barbosa Lima, Angelo Pinheiro, Vi
ctorino Mont~iro, Cassiano do Nascimento c 
Alti·cdo Varola. 

E w m causa os Srs. Antonio Ba:stos, Dia.s 
Vieira, Eduardo Studart, Arroxellas G;dvão, 
Rodrigues Saldanha, .José Illon.)ardim, It·ineu 
Machado, Nelson de Vasconcellos, Francisco 
Bot~lho, Viriato MaSCLtrenhas, Bernardo 
Mont.ciro. Camillo Soare..-; Filho, Sal.Jino Bar
I'm!o, Olyntho Ribeiro, Camillo Prate:i, Costa 
Junior, Am;tral Ce.;ar, Aquino Ribeiro, Ju
vena.l .Miller e Ri vada via. Corrêa . 

ORDEM DO DIA 

O S1·. Presidente -Havendo nu
mero lega.I, Yaf:Hie procedeE' á votação das 
matct•ías encenadas e das que se acham sobre 
a mesa. 

E' lido e julgado objecto do deliberaç-ão o 
seguinte proJectú, offerocido pelo Sr. Americo 
de Albuque.:que, que é onYiado á. Com missão 
de Finanças : 

PROJECTO 

X. ~2-100:> 
Eguipa.-a os vencimentos dos bilheteiros da 

Estrada de FeiTO Ce1~!1·at do Bra:.il aos dos 
jieíl! da Pagado1·ia e ao:r ela Thes(nwm·ia da 
mesma est1·rJ.da 

Ponderando que foi ::~empre de 15 o nu
mero;de bilhctcíros, em w rviço na es'tação 

inicial da E:>trad<t de Ferro Central tio Bra
zil, ató ao anno de l!JOO; 

Conhecendo que esse numero foi reduzido 
a l:i, em 190 I, a,'>sim se conservando atê 
hoje; 

Retloctindo, com justo critcrio, que, exa
ctmnente, depois desstt l'JJOca o servi.,~o que 
lhes ê commcttido fUi muitíssimo <ttunnen
t<.tdo, com o trafego de m;tís tren~. cad<t vez 
mais crescente, elevando portanto a. vendtt 
de bilhetes de passagens; 

Appondo o a.ugmcnto de serviço á. elevada. 
somma de rcsponsabilida<!,cs que a esses 1imc
ciormrios adveem c que resultam,muita.s ve
zes, em continuados e crueis prejuizo . .,,quit;á, 
não r;u·o <tb!;orvendo os exíguos vencimentos 
eom qnc ~c os rcmunertt; 

Considemndo mais que e,:~cs funcciona.rio.~ 
;;ào obrigttdos, muita~ vcze,<, a doloro;;a:; ru
ducçõcs pelo paganwnto de notas .l'al--as , al
gumas já recolbidas que lhes nã.o é dado 
ux<~mimu•, devido <i. enorme allluenci<L du 
p<LSsageiros e (t sahida ininterrupt<t de trens, 
maxime em certas horas do dia.; 

Reconhecendo que a.<; estatísticas de pas
sageiros ct·escem dia a dia, o que se tem 
co:nprova.do, nimiamente, pelas mesmas 
estatísticas e, ainda., pelas seguidas retbr· 
mas de horarios, demonstradas em tabellas, 
pefa.s quae; se constata tt concurre.nciu. de 
tr~n'~ a partir, un.s após outt·os, com inter-
vallos de poucos minut.os; · 

IJistinguindo, com severa. justiça, esse ser
viço, de outros, na mesma repartição a que 
alJ.udimos, muito mais pesado, muito m<~is 
rosponsa.vcl, muito mais ra.tiga.nte; 

ContrapJndo ás regalias e a vencimentos 
mp. is elevados que outros í'uncciona.rios dtt 
C()ntra.l gosam, trabalhando apenas durà.pt.l 
hqras do dia as obrigações e os onus a que 
estão sujeito:; os bilheteiros, passando noites 
elfl trabalho e arriscados a prejuízos pela 
plle.~teza de trocos e pelo rece\.Jimonto de . 
moeda sem valor, pelas razõe.> . sobre-ex- 1 

po.;ta.s ; 
Averiguando que, na meSma estrada, ex

is:tem funcciona.rios arrecadadores do renda 
eqm muito mais vencimentos, apenas func
ciona.ndo nos dias ut~is e no período das 
horas de expediente ; 

Estabelecendo o confeonto entre os refe
ridos bilheteiros, arTecadadores de grande 
parte da r enda da. Central, pela func6J,o que 
ll:).c; é oommettida e os empt·ega.dos nas se
cÇõe5 de thesout•aria. de outras repartições, 
com maiores ordenados, com l:,'l'atificaçõei 
CHpcciaes, com verbas para quebras; 

Uetergindo, pela mais elevada intenÇao de 
jtlstiça, o honesto desejo de melhor remune
rar os citados runccionarios, sobrecarregados 
d13 tãú a.fadi.,antes e honerosos serviços pela 
cspccíe e pelos damnos, algo, CODS(}{ltJentes 
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da presteza com que teem de attend_cr aos ' . ~ scrvef!_te : 
passageiros, algo, d~rivados da variedade D1ar~a ~e 3$o00 em 
de moeda com que lidam, recebendo notas 36o. d1as ....... . 1:277$500 1:277$500 
de alto valor para pagamento lle uma pas-
sagem ; . . . 

Collimando a mats rect.a .JUStiça, c, com 
essa m·3sma .justiça, reconhecendo e ava
liando os . serviços, distribuídos aos bilh<:tei
ros da Estrada de Ferro Central d<J Rrazll, e 
como sã{) mesquinhas as remunerações que 
se lhes estabelecem : 

O Congre.:<so Nacional resolve: 
Art. l. o Os vencimentos dos billDteiros 

da Estrada de Ferro Central do Bra.zil fi
cam equiparados aos dos fieis da pagadoria 
e aos da thesoumria da mesma Estr<trla. 

Art. 2. 0 As disposições, em contrario, 
são revogadas. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1905. 
-Amtwico de Albuquergue.-Bulhões Mm·
cial.-Leite Ribeiro.-A·ugusto de Vasconcel
los.-Corrêa Duh·a.-Sá F1·eire. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem ) 
-Sr. Presidente, requeiro a verificação da 
votação. 

Procedendo-se a verificação. reconhece-se 
terem votado <t favor 106 Srs. Deputados e 
contra 2, total 108. 

São lidos e julgados objecto de deliberação 
os seguintes 

PROJECTOS 

N. 293-1905 

Fixa os vencimentos do.~ empregados civis ·da 
Bibliotheca e do Museu dc1 llial"inha 

O Congre;JSo Nacional resolve: 
Art. t.o Os vencimentos dos empregados 

civis da Bibliothec<t e do Museu da Marinha 
serão os determinados na tabella ~eguinte: 

1 amanuensc: 
Ordenado ......... 2:400S;ÓOO 
Gratificação ....... 1 : 2oo.;.ooo 3:600$000 

-----
1 porteiro : 

Ordenado ......... .2 : 133$334 
Gratificação ....... 1:066$666 3:200$000 

-----
l continuo: 

Ordenado ......... 1 :2oo ··ooo 
Gratitlc<L~Iiio ....... 000~000 l:800:j;i000 

-----
2-guardas: 

Ordenado ......... ' 1:920$000 
Giflttfica.ção ....... . 060$000 2:880$000 ----

Yol, Vll 

. Total................... 12:757$500 
Art. 2. 0 São revogadas as disposições em 

contrario. 
Sala d<ts sessões, 16 de novembro ele 1905. 

-Americo de Albuq1terque.- Leite Ribeiro.
Bulltões Marcial.- Augusto de Vasconcellos. 
- Con·êa Dutra .- Sá Freire. 

N. 294-1905 
Auto1·iz(t o Govet·no a despender a quantia de. 

22:0008, no cort·ente exercicio, para acgui-. 
siçiio de uma embarcaçao para o serviço do 
pharol ela ilha da Paz, no Estado ele Santa: 
Catharina, const·rucçao de um abrigo para a 
mesma e de um qum·tel para o seu pessoal 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o l?ica o Governo autorizado a des

pender a qunntia de 22:000$ no conente ex
ercício, para a acquisição de uma embar
cação para n serviço do pharol da ilha da. 
Paz, no Estado d.1 Santa Catharina,construc
ção de um abrigo para a mesma e de um 
quartel para o seu pessoal. 

Art. 2 . 0 O Governo despenderá ainda com 
o seguinte pessoal: '· 
I p<ttrão a f.\0$ mensaes ........ . 1, 720$000 
4 remadores a 50$ cada um.... 2:400$000 

Rações para I patrão e 4 re
madores a 1;:;400 diarios, 
365 dias ..... ; ...... , . . . . . 2:555$000 

Art. 3 . ~ Revogam-se as disposições · em 
contrariei. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1905. 
-Luiz Gttalberto.~Paulrt Ramos.- Elyseu 
Guilherme.-A' Commissão de Finanças. 

N. 295- 1905 

Declara providos nos logares de 4°' escriptu
?'arios da Estrada de Fcn·o Central do 
B1·azil, os pmticantes nomeados por e/feito 
da lei n. 268, de 26 de dezembro de 1894, 
contando para todos os effeitos o tempo · a~ , 
serviro da data de suas nomeações 

Averiguando que, pela lei n. 268, de 26 
de dezembro de 1894, foram m·cados os 
logares de praticantes, preenchidos por con
curso, nos diversos escriptorios ou nas diil'e
rentes secções da Estrada de Ferro Central 
do Brazil, pal'a o exercicio dos quaes se 
distribuíram títulos de nomeações e so 
exigira o pagamento dos respectivos im
postos; 

Conhecendo que o cumpl'imento da. citada 
lei importou na occupação dos reteridos 
lagares, por funccionarios investidos legal· 
mente, portanto, da& f'uncçõcs, nessa Jllesm~ 
lei estabelecidas; · · ·· ··· 
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Collidindo a injustiça, ainda p8rdumnte, Verificando que os funccionarios r!3feridos 
que resultou da execuçào do regulamento de nào po~liam soffrei' o rebaixamento dus eu-
28. de <lezembxo de 189.13, por etf'eib do qu,\l cargos qüe a lei lhes. garantiu e que elles 
desapp.treceram todas as prerogati::as con- coni1uistaram de conformidade CÇ>lll ella, \:1 
cedidas a.os funccional'fos, em quescao, pel<t que, portanto, devütm ser conservados nos 
citada lei n, 2138 de 213 de dezem bro de 1894; loga.rcs de 4°8 eseripturarios, assentida a 

bppondo; com segnro juiz~, que foi um<~ anomalia citada ; 
cruel anomalia a postergaçao de uma lei ósc<tndindo os injustos prejuízos que tee:qt 
por effeito de um regubmento; sup,JOrtado os ruuccionarios da EstrÇt.da, em 

Avaliando o:> ditos prejLüzos, emanados questào, e avaliando que, pa.ra a equidade a 
da execnção d~ tal reguià.meuto, tazeudo ces- que fazem jús, o allgmentó de de;peza at.tin
sarem todas as vantagens de lugares de girá a somma de poucos contos, relativa
nomeação, rem1llleraçios com vencimentos mente m esquwha: 
mciL~aes, por empregos estipeudiados pu:r; O Congres>o Nacional re>o1v~ : 
diarias de 6$, annülla.udo as vaD,tagens de Art. Lo Todos ofi'. pratjea,~te:s l~í\ . i<l(tt;rad,~ 
gratificações e reduzindo, de muito venci- de Ferro Contra~ do .l;lrazi\ :o.o~v,e~del\, w.r 
In,entos pelo desconto n.Js domingos, nos fe- ·effeito da ~ l i q • .268, Q.~ 26 d,~ dgz~rnb~'O. {I~ 
riados naciqnaes, e nos antigos dias sa)ltoii! ; ~ tiO~. ficam providos Jilol:\ logarfiJS de 4o• ~cri-

Rec-:mhecendo que o meJiciontLdo re <nla.- pturarios, contando partL todo(! qs e:Jl.'~ttQs, Q 
me.J.tJ, de~" de dete nbro de 18\:l i, se ccrn- tempp c(e. serv1ço, d.:~. data. Lle. su.a.s. noxp.eu.-
;;tit~iu medida at·bitr,.rtq, e ül~., a~ : a~·bt- ç_õ.~s. · · · · 
t~ar~a porque. ~s .empJ"eg<~dos. llcaraiJ;J. co~ AX~· ?.o As qisppsiçõ~s em cont:r.a.J;~O s~q 
direitos adqwndos pJr garm~~tas de uma let. ;revogadas. · 
(n. 268, de 26 de çlezembro. de 1890) ~ PJW Salc~. d<tS sessões. 16 de novembro de 1905. 
p.a!!ame~to, que fiz~ram., de V,UPOStvs; tllegq,l -,--A,1.n~iCQ· de ; ~b?f.que,·que..-J;,,ci.~e. J?.i}Jciro .• -
porq_u~ foram dcrei_ICt_as regalias gartLut,Id,Ml Bulh2f;s ,:l'la.r.ci,a!.-Augusto de. 1(l.(s.co?J,celtQS..
e dn'I md.o. um uu·elto, cons.eque ... cw~ de Con·ea Dutra - Sá Freire. 
acto d? ~oder Leg~s~ativ~, P.eht acção. iniqua São. successlv;;~.m:).o.te se(JJ. (\l.e\\Q.t.e <J.pp.ro-
e dolm osade podet mferwr.' vadas as red.acções fi;na.f;\11 dt<>.s p~o~tos 

. Reflectwdo, evmo . re~,~~ti1 de severa oina- ns. 20 D, de 190:5, dtvidin.d.o ~ te;rr~tog~o ~ii; 
~}Se; ~~e. ~sses funccwp.~uos~. esc1,1~a.d es e~ Re:J?:ublica. en~ d,i:;;tl'~ctos eleitor.aes e, 821), de 
:prero"'cdrvas lega_es,_ nao. püdtam s;r n~~ f _ 1~~;), fi:-;and? as forças de terra,p.1r(t ·O ~x~-
J}d~~- d~ s~u._s direttos., sem íia,rCJ, g ciclO de 1 U06, para serem envtados á sancçao 
,rec:>ao, ~ ler , . , , _ presiuencia1. 
Go~traJondo mats ao que resultç;_y da ex São successivamente sem debate aDpro-

8()UÇav d,o regulan~en~o,- Gl: e.~tmcga J li~ 1?- vadas as redacçõ.es f~naes, dos profecto-> 
gar~.' ~r~adu~ por ler -a_ gr~ve_ a,~or:r.ali.<\ ns. 14.4 c, 21.2 A, 246A, 252 A, ~57 A e 2i4 A 
dQ. r.e ,Jaixam~~to d~ funcçoes, .<~ J~l~ai com ._~e 1 ~05, para serem enviados ao Sena:J:o. 
? eutorw, cos:umeiro nas_ re~ar~rç.oes pu- Po ;to a votos é approvado em 'discussão 
ohcas_: que e.~~abeleee a, mferw.rtdad~ <,l~l.S unica e enviad,o á Commissão. de Redacl:>ão o 
f~cçoes pela fo r·m <~ do J?ag,~mento dos ven- se ,·uinte · , : · · - · · · , ... · ... '\ ·• 
crmentos ; mensaes, rJua n_do o. empregado é o PR<Àmaro · 
dos chamados de nomeaçao ; dmrra, qu,ando · _ . 
apeo"'s é assoldadado pe,os dias <;le. trabalho; N. 253- 190;>. '. \ 

Considerando quo, victi tna,s da irregulÇ\ri- O Congresso Nacional\resolve~: \ 
dade, insfHuida pelo citad!) re;Sulâ,.nento, Artigo uniqQ. E' autori,zado o·• . .Rresidep.te 
ainda existem oito funccionarioe. na Central, da. H,e.rJUblica <l< cqnceder ao baeb..are.1 J.uão 
cinco na 2a e tres na. 3 .. divi ;ões, 11as cir- Evangelista da Frota e Va.sconcellos, biblio
cumstancias deprimeJ?.,tes. e oneros!J,S, re~ul- thecario da Faculdade de Direito do Recife, 
tantes. da mencionada irregularidade ; um anuo dJ licença, com ordooa.Jq, para 
· Apercebendo, de acc<kdo co:n;t, as tJraxes tratar da su~ .,auue onde lhe convier~ te.vlf<' 

seguidas, mesmo nesttL repartiÇão como em gadas a,s. disposiçõe~ em coD;trari9~ · .. · · · 
outras d<t Rept~bLca, que a suppressw de , , , 
~ogares,:por motiyo de r .formas ou por outras O Sr . Celso de :S,9.q2,l_a (pela 
Çausas, jamais cnsejon a <mimlhçã.o de direi- onlem)-f-31'. Presidente, achand:a:-se sobre a 
tos adquiridos por t'uuccionarios, investiuo;; mesa a redaçàio, Ji.nal do projecto\u, 153, de 
de encargos de ;cri .nLJ.ados e pro; iclvs por lei; l90ó, peço a V. Ex. que. COJLS:ulte. á C~sa, si 

Aferindo que, ern ta,es casos, quando se dá c __ ns .~llte na dispensa de impressão, para 
a ex,ti,ncção de lo~are.s inf'er~ures, os ·m.pre- que seja immediatc~.mente dtsc\l.~i~, esta 
~adq{>. qu,e ~-ê . ~f{erc.l3~, i?ÍÍtq, ~~utJnid,o~ e.m-- 1·edacçào fin~ u. v;ot!J,da. . . '' . 
P.Í)..~gp' ·~u,í ~lept~ óJ:l ~~perio,res, nWJ.ca. CQQ~W.tiJ!da;, · a CJ~ara, é cone~d',a.; a.. d;rr;. ;e p:.J6S't'ergàttdo ·atreho$ r . · · pefisx peqid\;_ ' · · · ·· · ·· ·· ·· · · ·. 
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Em seguida é sem debate approvada a 
seguinte 

RICDAC ÇÃO 

N. 253 A-1005 
Redacçtio finctl do pro}ecto n. 253, d~$te çlmtq, 

Ev<LOgelista da Frota e Vasconcellos, biblio
th.~c<Lrio da Faculdade de. Direito do Recife, 
um anno de licmlÇ<L com ordenado paréL tr<L
t<tr dn, sua sttude onde lh('l çonyier; revo
gadas as disposições em contrario. 

que autoriza o Pres·idente da ~ep~4~ic<t <f Si:~rla. das ÇÇ)n:nqissõe.s., 17 de nove1llbro de 
conceder ao bacharel Jorro Eva,ng<Jli.~l.a da . l9J5.- Gonça~a Soufo .. ~ BerJ;~an:lo, H(Jrta.
Frota e Vasconcellos, bibliothecar-io da Fa- . V. 11f~scarenhas,-C'!fJ;~Iia Machado.. 
culdade de Direito elo Recife, um armo âe · 
licença com ordenado, para tratt4r t;la .n~a E' 0 ~ojecto enviado ao. Sena,do, 
saude onde lhe convier 1•;' an,nu~ciada a votação do projeeto n. 214, 
O Congresso Nacional resolve: deste ann.), q,ua tlxa a qespeza do Ministerio 
Arti~ro unico. E' cLntoeizado o Presidente da JusiiQa a Neg.Jcios lnteriores para o ex-

4a. Re:t~'"'uqlica. a conceder ao bacharel João ercicio de 1906 (2~ discussão}. · 

Em seguida são successivameute wstos a YQi\í>.S tl ap}!l'9V~fl® em 2a (iisou~p (salvo as 
~PlBndítS) os seguintes a,.rtjgos do . . .. 

PR(UEOTO 

N. 214 A~ 1005 

Congresso Nacional decreta : 
1\l't.. O PJ?fi\0\d.~qt.~ !l~RepQbUca é autofi~açlo a. (le_sp,enqer Pfll(!.~ :repil!IIt,ições do 

Ministerio da .lu:;tiça e Negocias Interiores, oo.m os sendgotJ d,esigll.ados n<}.S aE:lgniutt\S . 
verbas, a quantia de 28.192:257$'1\}7, pape~, e 8:90Q~OQO, !)U:ro : 

1. Subsidio do Presidente da Rep11blica .. : .... ; ..•.. 
2. Subsidio do Vice-Presidente da Republica.~ ........ . 
3, Despe~as com o Pah~cio da Presülencia da Rcpubliêa 
4. Gabinete do Presidente da Republica .............. . 
5. Subsidio dos Senadores .............. . ........•. ,,. 
6. Secretaria do Senado .......................... .. 
7 •. Su.bsi.djo dos Deputados . ................ . .... . ... . 
8. Secret~l'ia da Oamara do~ Deputado$-Augmentada 

de 34:115$ no Pll.lSoal, sendo : 21:115$ para 
pagamento de gratificações addicionaes lle 20 °/o 
ao dírector, a qmttro chefe;; de secção, a. um, 
official, aos porteit·os da secretaria c d;o salã.o e a 
seis continuo;, e de 15 °/o a dous ofllciaes, ao con
servador dcL bibliotheca e a tres continuo;;; ; 
4:800$ p n,ra augmeuto de lO % nos vencimentos 
dos continuas e c0rreios ; l :000$ para augmento 
nos vencimentos do po1·teiro da Secretaria, tudo 
em virtude de l'esolução de 17 de dezambro de 
l !J04 ; e 7:200$ par<t pagamento de um official 
di>pmw vlo do tlerviço por 11cto do O de agosto 
de JOJ:J ..•••.••....•• •. .••..•....•.••.•.•...•• • . 

9. Ajudas de custo aos membros do Congresso Naeional. 
I O. Seç,·etaria de Estado ....................•......... 
11. Gabinete llo consultor geeal da Republiett .......... . 
12 .. Justiça Federal ........................ .. ........ . 
13. Justiç10 do Disü•icto Fedeml-AugmentadtL de 2:400:!; 

llêl. COJHligm~ção- Aluguel das salal:l uestinauas às 
audtencms e ·sessões das Junt~ts · Corl'ecclonaes 
par{t pretores urb~tnos, ......................... . 

f4', .Aif•Htas· lie cu:>to a. magistrados ...••...•...••.....•• 

ÚUl'Q 

.o;•.••·-········ 

........ ~ ~ .. ~ 
~ ....... ·-.. . 
... ~ .. ~ .. ,. ~ . 

.......... ' ~ 

········ ..... . ......... ' ..... 

Papel 

l20:000$0QO 
36:000$000 

101:440$000 
33:600$0.00 

5ü7;000$000 
343:132$118 

1.908;000$000 

520:983$118 
122:000$000 
364: 353$118 

19:G00$0QO 
880:704$ll8 

406:92.1$059 
14:000~000 
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15. Policia do Districto Federal-Augmentada da quan
tia de 4.431:960$566, sendo: Força policial, 
4.l06: 08 lg.soo no pessoal effectivo; 291:919$410. 
no material, incluídas mais as quantias de 20:000$ 
na consignação- Concerto de armamento ,etc.-, 
e de 60:000$ para engajamento de voluntarlos; 
6:671$408 partt officiaes eeformados; 4:037$840 
para praças reformadas e 23:250$388 par<L officiaes 
e praças que se reform<teem, tudo em vista da au
torização dada pelo decreto n. 1.326, de 2 de j <t
neiro de 1905, executada pelo decreto n. 5.568, de 
26 junho de 1905, e de 3:000$ na sub-consignação 
-Conservação do edificio e diversos concertos da 
Casa de Detenção ............................... . 

16. Casa de Correcção- Augmentada de l :932$ para 
pagamento da pensão concedida em virtude do 
decreto de 23 de janeiro de l 905 a um mestre da 
officina de canteiro ............................. . 

17. Guarda Nacional ................................. . 
18. Junta Comrnercial- Reduzida a l :500$ a sub-consi

gnação - Acquisição e concertos de moveis ; 
elevada a 2:834$ a de- Impressão, publicação, 
despezas miudas e eventuaes ................... . 

19. Archivo Publico- Angmentada, no material, da 
quantia de 72:000$ para acquisição de estantes de 
ferro ........................................... . 

20. Assistencia a Alienados- Augmentada de 10:000$, 
sendo: 5:000$ na sub-consignação- Faze!fda, cal
çado, aviamentos, etc.-; e 5:000$ para materia 
prima para as officinas do Hospício Nacfonal de 
Alienados ....... . ........... .. ....... .. ........ . 

21. Directoria Gel'al de Saude Publica- Augpentada 
de 6:000$ a consignação- Instituto Vp.ccinico 
Municipal do Districto Federal .................. . 

22. Faculdade de Direito de S. Paulo- Augme~tada. de 
900$ para. pagamento dos vencimentos do l)achn.rel 
Eugenio Manoel Toledo, professor substituto avulso 
do extincto curso annexo ....•................... 

23. Faculdade de Direito do Recife .................... . 
24. Faculdade de Medicina do Rio de .Janeiro- Dimi

nuída de 2:400$ dos vencimentos que nercebia um 
conservador a.ddido, por ter fallecido. J\.ugmen
tada de 4:200$, S!>ndo: l :000.) na sub-consignação
Ob,jecto.> de exp ~Jdiente, livros. etc. ; 2:000$ na de 
-Limpeza e reparos de app<trelhos, etc.; ,e l :200$ 
para gratificação do encarregado do hervario .... . 

25. Faculda.de de Medicina da Bahia ...... .... . . ...... . 
26, Escola Polytechnica . .................. ... ........ . 
27. Escola de l\Hnas .................•.•.............•. 
28. Gymnasio Naciomtl. .............................. . 
29, Escola Nacional cb Bellas Arte;; ................... . 
30. Instituto N<.tcional dn Mu·dca.-Augmentada de 3:000$ 

na su b-con ügna.çã.o-Acq uisi~'ão de instrqmentos, 
reparos, etc .. p<Li'a aequi:;ição de pianos .......... . 

31. Instituto Bnnj<tmin Constant .. .................... . 
:~2. Instituto Xaeional de Surdos-:\fudos ............... . 
::3. Bib.liottu::_ca. Xaei~nal; augmnnt.a.diJ, d_e 2:000~na con-

Slgnaçrw-Auxlllares de catalogaçao .........•..• 
>:4 . .Museu Nacional. ................................ .. 
::'J. Serventuarios do culto ca.tholico ..................• 
J;::i . Soccorro:j pub!lco;; ...............................• 

Ouro Papel 

·········•\•• 

\ 
'. 
I 

8:900$000 

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

\ 

6.055:190$518 

252: 166$043 
29.000$000 

41:346$ll8 

1(}9;996$218 

l. o 11 : 040$~98 

5.573:800$000 

\ 
• \ 

292.340$'àOO 
308:100$000 

644:432$236 
695:115$500 
504:556$ll8 
255:800$000 
548: 468~:í4 
128:0~36 

\ 

187: 1:34$ ~;.{7 
235:33~ · 118 
133: ~ -w~ 118 

2tn:OI2sii8 
152 073ií:u8 
179 060$000 
152 000$000 



SESSÃO EM 17 DE NOVEMBRO DE 1905 357 

Ouro Papel 
37. Obras-Diminuída. de 500:000$ para. as obras da B!

bliotheca Nacional; augmenta.da de 2.320:000$, 
sendo: 1.000 :000$ pat'a des<tpropriações e obras do 
palacio do Congresso Nacional, quo devem ser ex
ecutadas na vigencia desta lei ; 200:000$ para con
trucção das obras do editicio da Faculdade de Di
reito do Recife; 120:000$ pam a conclusão defini
tiva d<ts obras do quartel do corpo de bombeiros e 
1.000:000$ para. as obras dos quarteis e centros 

2.670:352$118 

884:310$550 
372:000$000 
20:000$000 

l :800:i;i000 

policia.es ........................................ . 
38. Corpo de bombeiros-Augmentada de 40:000$ para 

substituição do casco d<t bomba fluctuante ....... . 
39. Magistrlulos em disponibilidade .................•.. 
40. Eleições federaes ................................. . 
41. Empregados de repartições extinctas .............. . 
42. Prefeituras, justiça e outras despeza.s no Territorio 

do Acre ....................................... . 957:800$000 
100: 000$000 43. Eventuaes ............. . ............. .. .......... . 

Art. Fica o Presidente da Republica autorizado a despender a importancia. de 
20: 000 '~, seu do: 10:000$ para representação no 4• Congresso !nternacional de Assistencia 
Publica e Privada em Milão e 10:000.$ para a representação no 15• Congresso Internacional 
de Medicina em Lisboa, fazendo para esse fim a nece;sa.ria operação de credito. 

E' annunciada a votação das emendas con
st::Lntes do impresso n. 214 A, de 190::>. 

Em seguida é posta a voto.~ e <tppeova.da 
a seguinte emendl~ sob n. l, do Sr. Alencar 
Guinnrães: 

« Ao n. 8. Accrescente-~e : Material-Au
gmente-se a quantia de 10 :000$ para orna
mentação do salão das sessões, r.movação de 
mobilias e reparo~ nas llependencias da 
C<tmara.» 

Posta <t votos, ti rejeitada a emenda sob nu
mero 2. 

E' annunciada a votação da seguinte emen-· 
da do Sr. Neiv:t, sob n. 3: 

« Ao n. 11.-Accrescentada a qu<tntia suf~ 
ficit=mte pttra a gmtiticação mensal de lOO,s 
ao empregado que auxilia o consultor ger;tl 
da Ropllblica.» 

O S r. Neiva. (pela 01·dem)- Apenas 
para dizer, em nome da ordem c a bem da 
votação, que o que desejo com est:1 emenda 
é fii,Wl' com que tique consignado no orç .'.
mento aquillo que particularmente o ~vli
nistro dii, i::;to é, a gl'cttifiMção concedida 
por serviços extr:tordinarios, feito;; por um 
:wxiliar competente para um logar que foi 
creado ultimamente. 

0 SH .. ctErt\IAN'J HASSLOCimR-Ha gratifi
cações que não .-:e podem t.lar publicammlte . 

O SR. N8IVA-Não se ]lodem dar publica
mente aquellas que o são por lavot·, nus, 
u,quellas que são dadcts em virtude de um 
serviço, que é reeon•1ecido pelo proprio Mi
nisterio, c uão podem see neg;tdas, devem 

1 •. ,ser ftxadu,s no orç,tmento. 

Nesta~ condições, pois, chamo apenas a 
attenção da Ca:>tt para esta irregularidade, 
q tle procurei sane~ r com a emend<t que funda
mentei e desejo sej ~t approvada. 

E.11 seguit.la () posta a votos e approvada a 
referid11 emenda sob n. 3. 

E' igualmente rejeitada a emenda sob 
n. 4. 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda do Sr. Neiva, sob n. 5: 

«A' rubrica 16" - Casa de Correcção: 
Elev .3-se a. 3$ a di<trht do ajudante, escrivão, 
a.1moxarife e pha.rmn.ce1ltico, e a 2$50J a dos 
amauuenses e peot'Jssor». 

O Sr. Neiva. (pela m·dem) requer e 
obtem a r etira.cht d<t emenda. n. 5. 

E' postit a votos e rejeitada a emenda sob 
n. l:i. 

E' postn. a voto3 e approvada a seguinte 
erriend<t do Sr. Leite Ribeiro, S)b n. 7: 

A' rubric<L l8a-Sub~>titua-se , para. corrigir 
um e:1uivoco, a emenda que manda dn.r <i 
Junta Commerci:1l, para. mobiliario, etc., 
a quantia de :3:500$ pela seguinte : 

Onde convier : 
Paru. a actlnisição de mobiliario, objecto 

de ox'[latliente e grat.ificação de um auxiliar 
de escript;~ da .JutLt<t dJs Corretot•es da 
Ca:_:>it<tl Fedem!, durante o exercicio, 
3:fi00$000>>. 

[!;' ·annunciada a votação da seguinte 
emenda, sob n. 8, d.J~ Ses. Sergio Saboya. e 
Ollf.l'J> : 

<üo § 19, art. l. 0 -A,•cltivo Publico Nacio
nal- Material - onde diz : Para compr:t 
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e cópia de documentos importantes perten-
1 

set·l· s venc. imentos porque <L ninguem sub· 
centes a particulares e continuação de pu- stitue. » 
blicações de documentos historicos, etc., Bão essas as .palavras do honrado tviinistro 
accresceute-se: incluid:.t a quantia c\ e l :200$ do Interior. .. , . 
para a gra tificação ao emprei;ado q ne exer- Penso, pois, que d<tdas estas ligeiras ex-
cer as funcções de secretario». plicaçqe~. o nobre relator reconsiderará a 

O Sr. Cru-vello Ca-va1can:ti 
(pela ordem)-Por lamentavel eq Úivoco, .. d!z 
a illustrad<~ Com missão de Orçamento qtle a 
emenda, orá em 'voüiçfio, êrea uin · 1ogitr 
novo e que, pelo decreto 1.580 de 31 de cli
tubro de 1893, não ténl O Archivo Puolico, 
secretario e,portahto, ilenllüili direito ·as .istê 
ao empregado que cxcr'ce essa fülicçãci lle 
perceber gratificação. · 
. Ora, Sr. Presidente, !l ju8tamente o deci·e
to citado li. 1.580 de ::11 oútlibro dê 1893 que 
creou esse logar como V. Ex. vae ver. 

Diz esse decreto no art. 29 : O quadro em~
ctivó dos emprega.<:los ao A1'chi v o constart\ 
de: 

um uirec'tor; 
2 chefes de secção ; 
3 al'chivistas, um dos qun.\3s gervirá dose

cl·etario, otcJ.. 
Pelo àrt. 44, verifica-se que os chefes de 

secção serão substituídos, em seus impedi
l'llentos, 1)êlal! 1'éspéctívos empre:!ados que 
são os archivistas e ;;uh-archi'Vistas~ 

0 art. 49, diz ; «O 8CC1'etal'io sel•a, O ar
chivista que for designado pelo director, etc. 

Art. 50. O árchi'vlsta secretai'io 'terá a 
seu cargo : a secretaria do arch1-vo, a bíblio" 
theca, o mllseu hb tortcó, etc, e por ahi em 
12longas alinea5 dando ao secretat~io mais 
attribuições e trabalho, portaht'ô, que aos 
chefes de secção. 

Vê~se, portanto, que, se.qdo o secretario da 
confiança do dil'ector, nenhuin dos at·chivis
tas ambicionará tal h;,ni'aria, porque perderá 
a s\ibstituição de chefe de secção e uértlerá, 
portaoto,justamente a gNtific.tção de l :200$. 
que lhe dará tal substituição. 

Pôde betn dar-se o factó de ser o al'ehí
vista sei:rtltarió o mais antigo da classe e 
terei, de ver o nnÜs moder11o subStituiúdo o 
chéfe da secção é, portànto, seu superior liic
rarchico e com melhor vencimento. 

O proprio Governo está de aüclôrdo com 
(lfJte modo de pensar e coin . o que pede a 
emenda, porque o honrado Ministro do In
terior; em seu relatorio, vol. 2?, pag. 193, 
diz o seguinte: 

«O secretario do archivo é um dos archi
vistas dl'si g-na,do pel'> d irector, ao pu, 'so que 
os uutros archivi sta,s, que são em numero de 
dous e que se ach<1m nu,s r esvectivas secções, 
percebem a gratificação quando su ·stituem 
os chefes; o designado para secreto.rio, que é 
o chefe da secretaria, uada percebe além dos 

sua opiúião. 

O Sr, dorneüo da, Fonseca 
(pela ordem)- Si•. Pres.identc, cumpre-me 
declarar que o uobre Iieputarlo não tem 
razão na justificação que quer fazee da 
emenda n. 8. 

A Commissão, depois de ter bem eíami
m~do a ma teria de que se trata, negou seu 
assentimentn ;i emenda, muito justamenté, 
porqne no Archi.v:o Publico não ha o logar 
de se• c ·e ta rio. A lei determina que 08 archi· 
vistas sirvam de secretario, marcando ven
cihiehtos aos ti·cs ttl'c!Hvh;tas e tres sub
<ti'Il!\ivi!:!tM. 

Aquelle que a.cceita o ~ogar de archivista. 
coni certo e détermiúado ordenado e sabe 
que ten) de servir de secretttrio do Archivo 
Pnbli~\, não tent \lil'éito dé pedil' um11 re
munel'aÇão, um augmento ou gn\.titicação 
pelo facto de ex~'lt'cer <~ funcçãu tle secre-
tario. · 

A determinação da lei, impondo ao archi.
vistÓ, a ohrig'açãbde servil• cuniulativaful:nite 
de 'flecretário, ilão dá direito a qne pot· 
Ihah! esse sArviço se nxija gratlfiC<tções, 
razão por qüe a Commissàó cóm toda j\is.
tiça negou apoio a esta emenda. 
- A Cahíara julgará, coino entender em 

sua sabedoria, certa de que a Commiss~o 
decidiu coin o rigor de justiça, visto qüe 
ella não pôde reni.ürierar, attgmentar e grit·\ 
titl.c~r á um íildividúo, que, em virtude do \ 
Joga~· que occnpa, já terri ~,rdenado e gra-
tificação. ' ' 

.t',m. ~egmda e po:sta a votdt;l e reje~tada a 
refertda emenda ·sob n. 8. ' " · 

B' cousideeada prejudicada 'a emen~a sob 
n. 9 , .· 

E' annullciada a votaÇão da seguinte 
emDnda sob 11. lO, dos Sr'FJ. Elôy de Souza 
e bútros, 

« Hospicitl Nacional de ,\licnados, § . 20: 
Na consi;,rrtação- Pessoal de nomeaçã,q do ', 

dir•~ctor- diga-se : ~~3:800:~-em vez dc-
Hi8:960$000. . . ' 

Na consigna,ção- Alimentação e Con1bus
ti VBl-diga-se: 950 rêis por alienado ou eni
pregndo, por dia, em ver. de- 348:800$000. 

Na éonsignação-Fa:-:enda, calçado, avia
mento, lavagem e engommado d J ronpas
dig ,~-~e: 87:700$-em vez de-45:000$000. 

Na consignu.ção-Material para as officinas 
-digu.-~e: 10:000$-em vez de--5:000$000.-

\ 

\ 
\ 
I 
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o Sr. President.e- Esta emenda 
vae ser votada por partes. 

Em seguida é.pos.to a votos e. appr?va~ó 
o seguinte su~stttutJVO _da Comtwssao a pt' I
me~ra pàrte d~ referida emenda sob n. lO: 

«!~m vez de 168:960$ na consignação-Pes
soal de nomeação do director- digJ,-se : 
180t960$00Q .. » • . 

~· considei'ada pi•ej udicada a referida pri
meira parte e .r~jeitad •,s as ouh·as tres 
pa1·tes da referida emenda sob n. 10. 

E' posto a voto; e apwovado o seguinte 
sub!ltitutivo da Commissão á emenda sob 
n~ 11: . 

«Para acquisição de lanchas e apparelhos 
apet·fei<Joados para desinfecção _nos portos 
dos Estados e o respectivo custeio, e~pecial
mente nos de Pernambuco, Maranhão, A!a
gon.s, A ·nazonas e Paraná, a quantia de 
500 .000$00Q. » . . . 

E' considerada prejudicada: a emenda sob 
0; 11. . 

O Sr. Soares dos Sau t.os (pela 
ordem) requer verificação da votação. 

Pt<otH:Jd!Jnd.>~se a verificaçã.o; reconhece-se 
terem votado a favor 102 Srs. Deputados e 
contra, oito. Total l!O; 

SãO consid3ratlas J)i•ejudicadas as emendas 
sob i1s. 12; 131 14 e 15. 

Posila á votos, é approvada a seguinte 
emec.tda, sob n. 16, dos Srs. Bernardo Horta 
e oUtros! 

·« A' verba ttla - }o districto sanitario. 
Espírito S<wto.- Accrescente-se .: 

Um remador corn a diaria de 2.'5, duran-
te 360 dias. » · 

É' anrltmclatla a votação da seguinte 
emenda sàb i1. 17, dt>s srs. Vitltorino Mon
teiro e outros: 

<< A<ícre'icentc-se onde cotivier : 
200:000$ para m,ontar um Íaboratorio de· 

pendente do de. Manguinhos, d('lstihado ao 
estudo de molestias e preparo das vaccinas 
e sôros contra as epiwotias e estudo das 
enfermidade~ dos vegetaes.» 

O Sr. Bricio :Fhh.o.--'Peço a pala
vra pela ordem . 

ó Sr. i>resideut.e.- 'rem a pala~ 
vra o nobre Deputado. 

O Sr. Bricio Filho (pela m·dern) 
-Sr. Pre>idente, venho lembrar á Camara 
que est.a etnenda consigna a . verba de 
200:000$ para niorttagem de um laboratorio 
dependente do de Manguinhos, destinado ao 
estudo de molestias e 11repnro das v:wcinaf' 
e .sôros contm as epiwqtias, e ao estudo !las 
enfermidades dos vegetaes, 

Como vê a Camara, trata-se dé uma 
enorme verba, neste momento ein que o 
orçamento .iá se acha tão sob1•ecarregado. 

Para ti que, porém, mais especialmente, 
tp.tero chamar a a ttenção da Catnara; é 
para a emenda substitutiva da Commissão. 

Na emenda apm'jentada pelos Srs . Victo
rino Monte iro e Calogeras, está. a verba dis
criminada, marcada, estipulada, . ao pa~so 
que o substitutivo offerecidu pela Commissão 
não determina, não limit<t a verba,. pelo que, 
dada sua app~·ovação, pbderá st=ir gasta a 
somhih. reteri<la; poderá ser gásto menos, 
tuas tambem poderá ser gasto mai~. 

E' deste «mais» qüe eü tenho rhedo. (Ríso.) 

o Sr. borne1id cHl. l<'onsecã 
( pe!a ordem) - Sr . Présldê 1te, venho r~
ponder á observação feita pelo nobre DepU
tado contra a emenda substitutiva o1férecid:t 
pàla Cominissão . 

Na em(:)ncia se estabelece que seja de~ignada 
a verba de 200:000$ para. mont~r um labo
ratorio depende1~te do de Manguinhos, de~ti
nado ao estudo de molestias e preparo das 
vaccinal'! e sôros contra as epizootias e o 
estudo das enfermidades vegetaes ; mas a 
Com missão, entendendo que se devia limitar 
sómente á. preparação do sôro contra as mo
le~";tias dos vegetaes e dos animaes, fez a . 
SUb-emenua, S•!m determinação de quantia, 
por coníbr no criterio do Governo. 

Sendo a preparação do sôro contra _as mo· 
!estia ~ dos animaes e dos vegetaes dé uma 
importância miiitó inferior· li. dos Sôrós para 
a cura de molestias dos homens, não é pos
sível quo o Governo, arinado da autorização 
Ms tcónos eni 111.18 se acha, prociii•e .àbt!Sar. 

Assiiíl, a cóhfiança depositada pela Cô111-
inlssão no Gov(\i'iw fuz com qúê ella não 
limitasse a quantia. 

O Sr. :Preside:rite--0 substitutivo 
o,presentado pela Comtriissão é o seguinte: 

«Fica o Goveeno autorizado a despender a 
quantia necessaria ]J<tra estabelecer no La
bor.atorio de Mangui11hos um serviço desti
nado ao estudo das molcstias epizooticas e 
das enf'er rn i dttdes vegetaes . » 

Vou sübmette1' a voto3, de preferencia, o. 
substitutivo que aofibo do ler. 

Em seguida é posto a votos e approvado o 
seguinte substitutivo da Commissão á refe
hda emenda sob n. 17: 

~<Fica o Governo autorizado a despender a. 
quantia. necessaria para estauelecer no LalJo~ 
ràtorio de Munguinhos um serviço destinado 
ao estudo das molestias epizooticas e das en
fe~·midades vegetaes. » 

E' consideL-ada , prejudicaQ.a a ~.referiQ.a, · 
emenda_sob n, 17. 
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O Sr. Bricio Filho (pela o!·dem)
Sr. Presidente, peço a V. Ex. se digne pro
ceder á veriticação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconh!lee-se 
terem votado a favor 97 Srs. Deputados e 
contra 22, total, 119. 

Posta a votos, é re,;eitada a emend<t sob 
n. 18. 

E' igualmente posta, a votos e rejeitada a 
emenda n. H!. 

E' annune1ada a votação da seguinte 
emenda sob n. 20, dos Srs. Julio Santos e 
outro: 

« N. 24 do art. I o, diga-se : Faculdad.e de 
Medicma do Rio de Janeiro: Diminuída de 
2:400,'; dos vencimentos que percebia 11m 
conserntdor adtlido, por ter J~tilecido. Au
gmentada de 7:400:\;, sendo l:OOUs mt suh
consignação-Objectos de expediente, livros, 
etc.·-, 2:Uü:J~ mt de- Limpet.;t e re:J<n·os de 
apparelhos, etc.-, 4:000$ parct gc·atÜicat;ões. 
ooudo I :200:.; para o enci1rregado do hervario 
e 3:200$ pa_ra? substituto d:~ la secção, que 
esüt substnumdo o ca.thcdratico de ana
tomia descriptiva, na forma do art. 3U do 
decreto n. 3.tl\:JO, de 1 de janeiro de 1901, 
ora no I •, ora no 2• anuo.» 

O Sr. Presidente- A Commissãll 
entende que a emenda consta de duas pwtes, 
das quaes a primeira, até « encarrecrado do 
hervttl'io », é desneeessaria, pJrque" repro~ 
duz o que está no projecto. 

Vae se proced,~r á votar;ão por partes. 

O Sr. ~ulio Santos (pela 01·dem) 
- Sr. Presidente, a emenda n. 20 não 
precisa ser dt~idida em duas P<~rtes: ella 
é a reproducçao do que está no pro'ect'l 
e apentts na ultima parte tiz um<t alterarão 
consignanJo 3:200:-; ])<LI'a gratiticaeão tlo sub: 
tit~to. E' a_umca -pttrte que diífct·e do qne 
estft no proJecto de orçamento. 

O Sr. Presidente -Por issomes·· 
mo, d~ aecôrdo com <t opinião <lct Commissã.o, 
vou u:vJdtr a emendn em dwts parte~ na, 
vot,tçao. 

A. primP;ira parte vae até «encarregado 
do hervarw»; tt se,;und;1 até o 1im. ·-
En~ segui_da ~ posta, a vdos e re.;eitadét n, 

referida pr1mBJra ]'lttrte, isto é, ttl;é a' pala" 
vras «para o encan·ef!ado do henJm·io». 

E' n.rrnunei:tda a duscassã; da, sogunda par f.~ 
da referida emeuda Süb n. 20: 
< c ;~:~00$ para o substituto da In ~eceão 
que _está. su~sti!.nindo o catl!edr;ttico de a~a: 
tomut descnptlv<t, na íi:irma. do art. 30 do 
decreto n. :3. <'{90, de I de janE>iro de 1901. 
ora no I", ora no 2" anno. » · 

O Sr. Mauricio de Abreu (pela 
orden1)- Sr. Presidente, a emenda que vae 
ser votad<t é reproducção dttquella que o meu 
iUustre companileiro de bancttda, Sr .• Julio 
Santos, apresentou na se:'sãodo anno passado. 

A Ca.mam approvou então tal emenda, mas 
não assim o Senauo, que a rejeitou por mo
tivos improcedentes, pois que contradizem 
expre"sa disposição da lei que regula o caso-
o Codigo ue Ensino. 

A.; razões do Senado fundam-se no regu
lamento, que, como se sabe, não podem pre
valec:)l' contm as da lei. 

Diz o coüigo, no art. 25 : «os lentes re
gem cadeircts e os sulJ;titutos aulas», e, no 
ttrt. :30. (Lê). 

Assim, de accôrdo com o Codigo de En
sino, o sub;tituto que exerce as funcções de 
lento no impl!rlimento deste, tem direito á 
sutt gratiiicação. 

O ensino de anatomitt e de physiologia 
sempre foi dividide~ em duas partes, leccw
nando o lente uma em um anuo e a outra 
no seguinte. O Codigo de Ensino, em vez de 
corri vir essa inconveniencia mu.ndou que um 
substituto, per,nanente, le~cionasse a pri
meira parte de anatomia e outro <t primeira 
parte de physiologia. 

Assim, o substituto faz o pttpcl de lente, 
pois que trabalha diarittmente, sendcJ, nas se
gundas, qu:wttts e sextas, por meio de pre
lecções, fazenao os exercícios praticos nas 
terças, quintas e sabbados. 

A cadeira, portanto, devia ser dividida 
em duas partes, havendo um lente para cada 
uma dellas. 

Assim o Codigo de Ensino o fez quando 
sub-dividiu a cadeira de clinictt medica em 
duas partes, conliando o ensino de cada 
parte a um lente etambem <~ssim o de clí
nica cirurgica. 

O substituto da cadeira de physiologia, 
leccionando todos os anncJs, todtt a prim~ira 
pttrte, requer o pítgamento da gratificaÇão 
e é s<ttisreito, emqua~to quê. o de anato
mict requer· e não se Hw pttga, porque o 
regulamento dit. que a regencia desstt ma
terb é uma de suns obrigações e sem di
reito a remuneração algumfl.. 

Tr:.ta-se de repctrcLl' ossa injustiça e, 
portanto, não são procedentes, nem as 
r.•,zões do Seaado, nem as do íllust1'e relator. 
(Apo-iados.) ' 

Er·;L o que tinha a dizer. 

O ~r. CoJ.~neUo da Fonseca 
(pela ontem) - Sr. Presidente, a eom• 
missão, com toda a justiça, rejeitou a ~e
gundtt Parte da. emenda n. 20. 

Comô V. Ex. sabe, os ordenados dos lentes 
da Faculdade de 'Medicina do Rio de Janeiro 
são determinados por· lei e as sutts obri-
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gações sã.o estabelecidas no respectivo re
gulamento. Qnanio se tratn de oriennd.os, 
ha uma tabelht que os determina, e qua.ndo 
as cadeiras são post<t8 ern concurso, os con
currentes sabem, não só quanto devem re
ceber, como tamhem qmte8 sã.o n~ sw1s 
obrigações. 

0 SR. MAURiCIO DE ABREU - Mas as ohl'i
gações do regulamento nã.o prevalecem 
contra a lei. 

O SR. CoRNELIO DA FoNSECA- V. Ex. não 
pôde mostrar que o seeviço que faz o substi
tuto a que se ref'ere não est<L determinado 
ne >se regulamento. Desde que o ctFnpei
mento do sr.u dc)Ver o obrL<t a servir nas 
cadeiras em que tem servido com <tugmunto 
de trabalho, não se pôde por i:;so gra.t.lfical-o, 
tanto mais quanto <t gratificação pedida, 
junta ao ordenalo e gl'atificação do lente, a. 
que o me!J digno collega se reti!re, tornaria 
os seus vencimentos superiores <tos vtmci
mentos dos lonGes CittllCdmticos. 

.lá vê V.l•:x. qne f'oicomtoda a justiça 
que a Commissão rejeitou essa. eme11da. 

E' preciso quD ou uig<t á Ca:mu·a que esta 
deter ,rün;tç:io, h~j c conver&ida em emenda, 
já foi, em outro r.ermos, rejeitada pelo Se
nado, e por lll l)f. ivo muito justo. 

A Com :nissã•J procura aeert::tr o decidir 
com justiç_t. · 

Si, porventura, o lente, a que se rnt'ere o 
digno colluga., presta maiot••s ::;er·viços, es.~es 
serviços eKtào üet.tH·minauos 110 reg,.I!ame:Jto 
da faculda.de e a accnitação do ca.r,.;·o o 
obriga <1 prestal-os. 

Si assim não fosse. quet•o crer que esse 
funcciormi"io não se teria ,;ujeit;t<lo, pJr sua 
esponta.nm~ voutaue, '~ um serv tç;.> de um 
dia inteir·o. 

A Commis,;ã.o nã!) pôde angmeni;ar venci
mentos, p;.>rque o Regimeuto o pro:Jibe, ma :; 
a Camara dec idir;,'< como entender· e~n su;.t 
sabedoria. · 

Tenho di to. 
Em se~nid't é posi;a a votos e alJPl'OVitda a 

referida 2" p<trte da emeníh do Sr. ;Vfanricio 
de Abre:1 , sob n .20, por 70 votos coatm 30; 
total, lOJ. 

E' annunúiada a vohçií.o •la seguinte emen
da, sob 11. '!I, do Sr. IlercdLt de S;t: 

«Ao n. 2,! do art. l•·-FaeuUade de Medi
cina do Rio de .Janeiro-Dcst<tqne-se do «.VLt
teril~l» i.t -·quantia de 3:Ei0 '8 a.nnnaes p;m~ 
conttmmç,n.o tlos haltalhos de que foi encal'
l'egado A. Cllildo, por· acto de g de .i•mho do 
corrente anuo, qu;wtJ ;,i, repl'oducção, po:• 
meio de deseah<;S, dos musos morbUos tv
picos que appal\~corem nos o;erviç,o> clínicos, 
trabalho~ que Lram solicitalos pela quasi 
unanimidatíe dos lentes e que o director da 

""1. vn 

faculdale julgou, em officio de 26 de maio 
de lD05, serem «de grand) vantagem para o 
ensino.» 

O Sr. Neiva (para encaminhar a vo
taçao)-Perdoe-me V. Ex., Sr. Presidente, 
esh emenda não tem propriamente parecer 
cJntrat•io d<t Commissií.o; teve a, seu favor 
muitos dos membros della. 

A Commissã.o entregal'à a solução ao con
ceito da Cmmtra ; trata-se de um serviço re
conhecidamente necessario, «de grande van
tagem para o ensino» de Faculdade . de Me
dicina., como SJ externa. em offi,c10 o seu 
digno directo ·. 

Ainda hontem, Sr. Presidente, além. de 
sabor que muitos dos illustres lentes da Fa
culd;tde Medica solicitttram a continua
çã.o dnssc trabalho do h<.tbilissimo artista o 
Sr. Childe, quorend::> positivar o meu voto, 
esclareceado-o devidamente, dei-me ao tl'a.
balho de ir á noute á Ac<tdemia Nacional de 
Medicina, e indaguei de competentes, que 
alli se encontra.v;tm a discutir imporhn~e>:l 
a ·;surnptos de sciencia, inclusive seu illustl'e 
Presidente, o di ;tincto ca.thedratico o Dr. Aze
vedo Sodré, si a medida em ou não precisa, 
e a. resposta tbi alfirma.tiva, recebendo intbr
m.tçõcs lldeJignas e r·ep tssadas de profundo 
s .. tber, rpw neste momeato omitto, pela. an
gustia do tempo. 

Posso demttis assegurar á Ca.mara ser ge
r ttl as opiniões íbs medícos em prol desse 
1tccurado trabalho de reproducção por meio 
de descn iws , dos casos morbidos typicos em 
que se dep:1ra.nos serviços clínicos. 

i•:stou cel'to, pJis, qr1e a Camara, onde ti
gur,Lm distinctos collegas, que se dedicam 
extremosos <W cultivo da sciencia de HypJ
Cl';tt3s, nií.él recus<~rt'L, ante u :na despeza 
diminuta, seu vuto a. esta medida de reco
nhecida utilidade p .. n•,t a sciencht medica.. 
(Muitos apoir:Jdos; muito bem, muito bem.) 

O <S r Bricio Filho (pm·a encami
nhar a votaçiZo)-Sr. Presidente, a Camat·a 
é t3stemn:ll1a. do rigor cJ m que tenho exa. 
mLtado os pat·eceres whre as emendas offa
recidas ao Oeç:tmt!nto do Interior. A Ca
mat·a vô como ma ·~enho c:Jlloc.~do ao lado 
da Co•nmissi\.o s;mpt•e qtw ella se tem ma.
nife~-f.<Ido CLHltra o <tu.!~!llonto de despezas. 
A C.tmar·a ú testemanita tLt impugnaçào 
Lv<~nta · l<t contt•tt aq u ell<~s medidas que 
i mpot·tavam, pu r sua vez, em :wgmento tle 
uespu:ms. 

Pois bem, Se. P1•esidente, devo ,[izer a V. 
Ex. q IIC fi:~, excepçãJ com relação a esta 
emend:~. (J1úito hem.) 

E assim pr•ocedi, conhecedor como sou da. 
materia, embora. insutficientflmeute ( nao 
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apoit1dos); e, . compenetrado, como me acho, j mtts, só mente de destacài' dessa mesma 
da necessidade da medida. (Apm·tes .) verb.t a insignificànte quantia. de 3:600$000. 

Tive oGcasião de mo entender, quer coni Nada mais ; e isto deve rratüralmeote Ül· 
alumnos, quer com professores da Facu l- flnü· no animo dos Srs. beputados. . 
dade de Medicina acerca da competrmcia do Era o c1ue tinha a dizér. '(Muito bem.) 
funccionario, e da importancia do set·viço Ein seguitla é posta a votos e ppprovada 
que lhes presta, e posso lloje assegurar á C<t- t\ referidtt emend<t wb n. 21. 
mara que as opiniões tod<ts são favoraveis ao 
mesmo. 

A r'eproducção de casos typicos clii:Jicos, 
poi' meio de desenhos, é SJi 'Viço at,Jrecia.vel, 
e, no momento cht vot<tção tlevo talübem 
lcmb:·ar á C 1sa qi.tc esse funccionarió t1 tão 
competente, tão httbilltMlo, tii.ó habil, qüe 
examina preparações microscnpicas o 11s re
produz ]JOr meio do desenho, thci!Hando 
assim, extraorrlinariamente o ensino. 

C1•eio que nã • ha. tl•wida, qmmto á neces
sidade da <tpprovação da, enLmda, t<~nto ·.J ue 
eu, que sou tão rigoroso partidal'iO dos 
córte~ nu, des peza p 11 blica, fc1ço um a ex c c• 
pção e voto a favor. (1l'Iuito bem.) 

O Sr. Ooneiio d::t. Fon!i!!eC 't. 
(pelti tJrdem)-Sr. Presidente, a Commissão 
manifestou-se sc~bre esta e:nend'.t, depois de 
a examinéu', declarando ser· a despeztt 
atlíavel. 

Foi este o parecer da maiol'ia dn. Com
missão. Isto úão quer di·wr, entretanto, que 
elb 11ão se.:a amL;a do ensino, como são os 
nobres Deputados que aca.bam <le falla,r. 

Eu já disse, e continúo '' dizee qne, quand; 
se tru,ta,r de ensino, estou se ni:>re pro.ripto 
a auxiliai-o, e da mcm1a f!rma os meus 
dignos companheiros de Commiss:'to. A~ena.s, 
pediu-Re o . a .li<tmento dest•.t Jesp3Zit, tanto 
mais quanto, aiú hoje t'em se feito aquJlte 
serviço, correndo <t3 despezas pela verbct
Eventuaes. 

NãJ tem sido, pJrtahto, prejudicado o en
si[lo publico, e <t Co riunissão j ti. deu as razões 
qur1ndo pe.iiu que ;e adiasse <t tles ;Jeza. 

Vê, pois, V. Ex. que <t Commis$ão Ja 
manife~tou-se a respeito, quado dou pa
recer para que fosse <tdiada <L despeza. 

O Sr. I-Ieredhl. de Sá - Peço a 
palavra pela. ordem. 

O Sr. :Presid·en-te- Tem a pala-
vra o nühre Dermt,ado. . 

O Sr. Hereclia de Sá (pela o1·dem) 
- Sr. Pre~ide11te, antes ela emenda, até 
certo ponto me juigo dispensado de vir á 
tribuna, depCJis det defesa feita pelo illnstre 
Deputado Sr . Bricio Filho. . 

;·;ntretanto, ainda cunnre-me uma cousa. 
cham<tr a attenção dtt Camara para o se
guinte : nã.n se traia de alj.gme rltctr a ver
ba proposta pela Conimissão de Oi·çamento, 

O Sr. Gér'lll~tlo I-I:a.êslocher 
(pela or·dem) req uel' ver i fi cação da votáção. 

P1·ocedendo-se á veeificu,ção, recoahece·se 
terem votado a favor 3d Srs. Depntados e 
contra 27; tot;tl, 1 i3. , 

E' annunciada .a . votação da seguinte 
emenda, sob n. 2'2, do Sr. Medeiros e Ál· 
burtuerque: . . . 

Rubrica 36- Augmentada pat·a 2:000$ 
lnonsaes 'P.vorba destinada ao OispensM•io de 
S. Vkento Paula. A subvençã.Cl. só será man· 
tida, em quanto o Dispensaria prestar soccor-:
ros aos indivíduos que delle .preci;;em, sem 
attenãço ás confissões religiosas que per· 
tençan. 

O Sr. Rorloipho Paixão
Peço a palavra pela Oi'dem. 

O Sr. :P~estdehte-Tetli a palavra, 
o n?bt•e Deputadó. 

O Sr. Rorlolpb.o Paixão ~ ·Si'. 
Pre~ideüte, trata-se di votaçào d\'3 uma 
emtnida queno seio d<~ Cornrnissãú empatou. 

Eilta emenda, como sabemos, cbiicede thh 
auxiliei tlos mals iíteis a uma in,stitttição 
que tem prest<.ldo os mais assigaalados s·ervi· 
çc.s \tO paiz. (Trocam-se mu-itos apartes.) .' 

t<;u apenas chamo i1 attençã.o da Camar~ 
pam o parecer 1ht Com missão, e voto a favo!' 
da medida: ' \ 

. \ \ 
Q !Sr. M~cleirt,.'r;;; e 'Albu· , 

q Uierq ue ,(pela ordem) _c\ No cm;rer do \ 
ânuo passad . .;, a C<tmttra teve· que deliberar 
sohrj3 uma emenda, que vis~va o mesmo 
íim da que . vae agora ser .votada. ll~ssa 
emenda mandava dar liominalniente á Irmã 
l'a)il<t a sori:una de l 2:0CJO$, afim de que ella 
:i, di&trihuisse pelos pobres. . 

Votei contra a meclida.. Votei, porque iião 
me parecia justo que em um orça~ent!3, 
houvess~ uma verba dada a uma pessoa 
qualquer, designada ]Jelo feu nomo·, para · 
ella tiis~ribuir por outras. (Apoiados.' Era 
uma questão, talvez, de fórma, mas muito 
import.L!1te. 

Fechadas as Camn.ras, a religiosa em favói.' 
da qttal fól'a vot:~da a medida me pediu que 
fosse ver u, instituição que ella dieige. llett· 
me aliás tod<tS a> f\J.cilidades para estudar . o 
seu fuucéionaniento. Fui. Vi, cousa po1• 
COUSG\o. [Eiüüninei loriga e pausadamente a 
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sua escl'ipturação . Por firn, tom·_,i iullll'lna
ções de uns e de outros. Sahi; certo qne o 
Dispe,1sa1'io de S. Vicente d iJ l'au:o 1\ unHt 
instituiçiio admi.ru.vel,- admir:wcl porqne 
representu. o -pode;· extraordinario de uma 
vontade femini!l(t incau.savel pi tra o bem. 
(Apoiados .) 

A Camar;t sabe que eu não tenho nenhuma 
sympathht por qun.esqucr instituições rcli
g iosas .Não sou candidato :to reino uus céos ... 
Mas. no ca.so, n?ío se 1.rata du rcligiãC~. Tra
ta-lle dl:! m11 8\1i'\'l(}o dó assistencüt, que 
devia ser tali;o pelo Ef;t;tdo . COilLJ , poré\11, 
olle ainda, nõ.o organizou, (l mist11r, fhv .. -
reeer um:L multJCl', que é um ttssombro üe 
cavidade-de cwidade fCJita com dedlc<lçfio e 
intelligcneio.. (Ap oiados. ) 

A emeud;t que eu redigi tom nmtt phcas:•1 
que clara n cnte :LlllJde :i obl'i ;ntção dos t' OC
corro.o1 ~erem presi'u. tlos sem attenção a cre
do-3 religiosos.O meu di.gno [l,ffiigo o Sr. Joãn 
Neiva fttilou ni sso. Realtllcntc, cmqnauto o 
Dispensm·io tiver <t direcção que hoje tem, 
não et'11 preciso fazer c~ssa declaração. ~'fas 
eu pensei no que a esse l'C:·.peito tinha dito 
oiHtistrado representante do Ccarâ, o Sr. Tho
maz Cavalcanti e quiz prevenir qualquer 
receio rl:t parto de S. J•;x. , receio q uc; em 
qualquer tempo, com outra directora~ po
dei•ia vir a ser ,justiflmtdo. 

A C:tmara vrte jul;,rnr tt emeuda.Ella, que 
ainda não voton uma organiza(,!?i.o de) assis
tencia publica, está, a muu ver, na obriga
ção de acceitat• a. medirl.a.. (ilftii!o bem, muito 
bem .) 

O Sr; ·Ger n1.ano H :"ts;slocher 
(pela o1·dem).-Sr. Presidente, colloco-me em 
ponto diametra.lniente opposto ao do meu 
illustre cullega, e1üendendo q ne a emenda 

, não póde, por fcirmn. à.lgnmtt, merecer a 
appruvação da C<tmtwa. (,\'ao (~poiarlo3 . Apm·
tes.l 

Peço aos senhdres,que .·ã.o tãcJ caridosos p:t
ra com a irmã P <nila, qno,ao 1nenos, me ga
rauta,m o dlreii;o de ox·cerilar o meu modo do 
pensar a re:;peito. 

Não pretendo le vantar questõef:l odiosas 
mas deixar claro o meu modo de oncarar ~ 
questão. 

Entrmdo - ·q_ue é um vel'dadeit·o ahsurdo a 
ccnsignação no nosso orçamento , rht f<irma 
por quo est;í. feii;a., de u rn sr1bsirli o p;1ra sue 
distribuído em esmdas p:;r um p ctrti
culéu·. 

Não ha, nem póde haver, Sr. Presidente, 
distribuiçiio de dinheiros publicas smn Jlsca
lisação. 

Nô> cerrws dado, por meio de loterias, sub-
sidios, auxílios a Y<~rias iltstituiçõ.•s dr. cari
üado, contetnplando1 entre outt'as, esse me ,
mo dispensario, 

Agora vamos abrir, em ÜtVOJ.' dclle, no 01'· 
ç~n.mento, urna excepçã.o. _ 

Sou contrario a isso, porque entendo que a 
A:<sisi;cncia Publica não cabe ao J<;stado ; 
cabe aos in di vidnos, on nome da solidarie
dade h 1mana, prr.star soccot•ros áct 1elles 
que dclles precisarem. ( "úio apoil:!clos:) 

Senhol'es, o imposto que o~ ctdada~;s .Pa
"<tm é destitmdo á m anütençao dos ser·v1ços 
~eccssarios á vida ordinaria da adminis· 
ü ·aç;'í,o ; nii _. se cobram impostos par·a serem 
applicados em esmolas. . 

Portanto, não é jus to tirarmos de um des· 
t ino determinado umn. cert<t somma, para 
applical-a em esmolas. 

Por octtr•ó lct.do, oncamda a questão sob 
o pJnto de vista relativo,. acred~to qu~ iu~
eiarnos um system;t alr,amente pre.J udt
eial, que clevcrít ser segn itlo, mtturalmente, 
de outros casos identicos. 

Amanhã, nã,o podet•emo::, reusar a quem, 
avocando as mesmas rftzões, vier pedir o 
nosso atJX!lio, a nossa eqnitlftde. 

:·~ão qnero encamr o papel da irmã Paula
pelo la.do catholico ou acatholico ; não 
quero saber si elia é inspirada por senti- 
meni:os religiosos, si :, egue esta ou aquella 
religião. 

u ·-1 no s11stento, o que acho <tbsurdo, é que, 
por mais notavel que seja scü papel, nós 
esiejaino~ votando est<L emenda. 

o· r•:stado nall:L tem que ver com isto. Já 
d:tmos ;t Sani;:t Casa de Misecicordia favo
res extmordinarios, e alll é o verdadeiro re- 
fugio dos necessitados. 

O SR. Eruco COELHO - E' o verdadeiro 
ministerlo tllt assistencla. 

Ü SR. Ch::RMANO HASSLOCHER -Não deve
mos, nortanto, estar creando um r egimeu 
de assüJtencia. que não conll8cemos, Qtte não 
sabtnnos em que condições é feito, que não 
i'iscalbmmos, apezar de termo; a consciencia 
do qne é niuito bem dosompenliauo. 

Em todo o ca ;o, oflieialrne,lte, isto é um 
abstmlo1 e é por est.<t nt;o:fio que voto contra 
a medida, que não póde obter a B<thcção 
d<t Ca:;~t. 

O Sr. Th.o1na z Crtvalcanti(pela 
o1·dem) - A Canuwa. i'abe que o anno p 'tssado 
votei contt•;t o di ·:positivo que mandava dar 
a.os pobees rla irtnã. Pa.ula um conto de réis 
mensal; este anuo, p :>rcm, a questão mudou 
de feição . 

O Illustt•o Deputado por Pel'llaltlbuco, 
ápresoutaudu um accl'eseímo de vcrbct, mo
diflcuu mdicalmento aqnolla rubrica, pois 
que; em Lgal' de dar a verlm redidtt á urua 
pesr>oa pant dii:;trilmil-a com seus p C~bres , a 
concede a unta instituição sob o norue de 
dispensar·io de S. Vicente de Paula. 
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Em vista da morlificação feita ne;;sa 
rubrica, voto pela emenda. (Muito bem, 
apoiados.) 

O Sr. Bricio Filho (pela 01·dem)
Peço a pal<tvra. 

O Sr. Presidente-Devo chamar 
a. attenção dos Srs. Deputados, porque, a pro
texto de encaminhar a. votação, estão abrindo 
uma nova discussão. 

Tem a palavra o Sr. Bricio Filho. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
-Sr. Presidente, as minhas impugnações 
são para tts despe;,as in,. ustas, e, princip<tl
mente, para as verbas que desfalcam o The
souro. 

Si tive~semos entre nós muitas institui
ções de caridade e beneficencia ::mfliciente
meute mantid,ts ... 

O SR. GER~IANO HAS:>LOCHER- O Rio de 
Janeiro wlfre d<L epiuemia das instituições 
de C<tridado. 1 

Ora,, a irmã Paul:.t é uma excellente crea~ 
tura, que j<t tem demonstrado exercitar 
dignamente a. caridade. (Apoiados.) 

NestlLs condições não me repugna votar a 
medida. 

Quando sei que ha alguem em condições 
tle fa;, er a caridade, não vou indagar sl 
esse al"{uem é positivista, catholico aposto
lico romano ou protestante. 

Voto, pois, pela emenda, convencido de 
que a somma vae ser bem applicada. 

O SR. PRESID.ENTE (fazendo soar os tym-
panos)-Attenção! · 

0 SR. BRICIO FILHO-Por ultimo, para 
deixar· a tri bumt, visto corno V. Ex. está 
fazendo soar os tymp:tnos e eu desejo me 
manter dentro da dis9osição regimental, que 
perlllitte. breves- considerações para. o enca
mlfilutmento da vot;tçãu, d:wo ponderar que, 
üepois de ter votado 200:000$ para a vacci
nação du boi, do mtehorro, do cavallo e da 
arvore, no lnstir.uto de Manguiuhos, não 
deve o Congresso ter constrangimento em 
votar 2:000$ mensaes para a vaccina contra 
a fome. ( ll'Ittito bem.) 

Em se;;uida é posta a votos e approvada a 
referida emenlht sob 11. 22. 

0 SR. BlUCIO FILHO - ... ~ i a assistencia 
puhlie<L estivesse regulametltada eu não 
daria meu voto favontvel a e:;;ta emenda. 

E' p.1stu. a. votas e approvada a emenda 
Collocadas, porém, as co usas na situação do sr. Isidro Lette e outros, sob n. 23, con

em que se aclmm, não tenl!Q o menor eon- signu.ndo auxilio pecunmrio ao.s Hospitrtes da 
strangimcnto em votar <t favor. (Apoiados.) sant;1 ca ;a de Misericor lia da Pu.ra.hyba. do 

Houve aqni a interpretração da inconve- Norte, com a seguinte reducçã.o proposta 
niencia dot approvaçãci da eiifenda. pela im- peli.l Commissio: 
possibilidade da íiscalizaçãÇJ, tentlo sido \ Em 'oes de 12:000$, como propõe a emenda, 
aventado, entre outros argumentos, o de diga-se 6:0008000. , 
que nã.o podia ser feit;t a dcspeza, sem tis- E' ~nnunc i ad<t a vo·bf!.ção da seguinte 
calizaçio. erneudt:~-, sob u ·~ 24, dos Si.'s. Thomaz cavai-

Foi justamente isto que eu disse em re- canú e -ou~ros: ' . .\ 
lação ao Bauco da Hr p11bliea c vi ctue o A' ru bhica :3ô4Accrescent0-se: 
requerimento pedindo esstt tiseali;,ação cahiu Auxilio' ue 1:000$ m msa~s ao Asylo de 
por terra, rcjetbdo pelo provrio JJeputlt:lo Menüid<la!ie do Cea.rft, paru. ltssistencia pu
agora desejGso üe JiscalizaÇ'ão, de moüo que blic;~ u.os pobres do mesmo J<;st;tuo. 
se dispmht a tiscalizaçã,u ~ara a somma 
do 40. OiJO:OOu~, e se exige <L í]scalização 
pcLra a pequena som1.na de 2:000$0,!0 ! 

A fiscalização ueve ::;er t <tnt'J para um 
como pat·a outro caso. Ot·a graç;ts qne a 
ememta para a obra de caridade, poc inter
media da irmã Paula, já. acordou enthu
siasmos fiscalizadores. 

Creio, porém, qne o facto de voüu'mos a 
medida não d ispem;a o Governo de proceder 
á necessarüL !i~cali;,rtçito (apoiados) e nã,J 
inhibe o Congrcs~o de liscall;~,ar, .; J julgar 
ncces ;ar lo. ( :liuito bem.) 

Sr. Presidente, ;dént disso a emendtt. redi
gida como estl1, tirJ. o CLLJ.'<.Lcter exelusivisb 
dtt obra desmnpenhadu. nesta cidade, pela 
car;dosa 1rmã P<tula, visto que na :2" p<trte 
lmtnda attender indistinetan1ente a quem 
prec1su. 

O Sr. Thon1~z Cavalcanti 
(pela ordem)- Sr. Presidente, a Ca,mara 
ac . ~lnt de approvar duas cmJnJ.J.s que sere
ferem <.LO mesmo <~.s:>nmpw contido na 
emewb n. 24 . 

0 SR. PAULA RAMOS-:~J>Oiado. 
O SR . THmfAz CAVALCANTI- Para justi

fici1r a apprvvação dêt emend<t n. 23, ét Com
missão ô.tsse que o faria uevidv .ttü estado 
precario do~ l~stad.os do no.rte que eram 
eonstanLnmentc :tssohtdos peltt 'êcca. 

Or,,, entre '··sses Estados aCtHt-se justa
me:üe o do Coa.rá, aquelle que essa, calami
dade tem coHSLotntem,;nte assola.do de modo 
üevastcodor. 

Por essu. razão peço á Camara que, co
herente com os dous votos n.nteriores. ap-
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prove a emenda n. 24, praticando n.ssim 1 Em seguida é posta a votos e approvada a 
um acto de justiça. (Muito bem; az;oiados.) I referida ementl<L sob. n. 25, por 81 contra 

Em seguid<L é <L pprovada <t referida emenda 43 votos. 
sob n. 24. E' igu<Llmente post;L a votos e approvaua 

E' annunciad<L a votação da. seguinte a seguinte emenda, ~oh n. 26, tlos Srs. Calo-
emenda, sob n. 2.'5, do Sr. Prisco Paraíso : geras e outros . 

Rubrica :~6-A' verba-Soccorros Publicas Ao art. 1°, n. ::57-Augmcntada de . 180:000$ 
-Ao envez de 152:000$, consigne-se a im- para tLs obras da Policlínica do Rio da Ja.
portancia de 155:000$, sendo 5:000$ pam neiro. 
auxilio das obras de conservação do H snital 1.;' considerada prejudicada a emenda 
de Misericordia do Ma.ragogipe, mnnicipio de n. ~7. 
do Estado dtL Bahia. E' p'lsta a votos c approv<Ld<t a seguinte 

emenda, sob n.28, dos Srs. Dunshee de Abran
ches e outros: O Sr. Neiva (pela ordem)-Direi com 

toda a energia--não, Sr·. Prflsidente, esta 
~monda não pôde 8er rejeitada, apezar do 
voto contrario dtL Commissão de Finanças. 

A C<Lmara acaba de approvar, accorde 
com a Commissão de Finanças, a emenda que 
mandlL dar 24:000$ para a Assistencüt Pu
blica da Capital Federal, 6:000~5 para o f-Ios
pita! da Sant<L Casa de Miscricordia da Pa
rah~·ba, c ainda l :OOO:j; mem,alrnente para o 
Asy lo de Mendicidade do Ceará. Si mais não 
votou, é porque naturalmente não ha neces
sidade de dar mais; porque nenhum dos so
lícitos representantes dos demais Estados 
pediu ... 

Rubrica 37- Onde convier: 
150:000$000 para ét continuação das obras 

ue construcção do novo Desinfectorio Con
trai. 

O S :e • . Bricio Filho (pela ordem) 
-Creio, Sr. Presidente, que esta emenda, 
com parecer contrario dtt Commissão, não 
foi approvada. Por isso, requeiro veritl
caçà.o de votaçií.o. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem voti.Ldo a favot· 86 Srs. Deputados e 
contra lD; total, 105. 

O meu illustre collega o Sr. Prisco Paraíso O !'Sr. Presidente- Não ba nu~ 
propoz a consignação da quantia de 5:000$ mero. 
para auxilio ás obras da Santa ca~a de Mise- Va.e-se proceder á chamada. 
ricordia do Maragogipe. Na ausencia desse Proeedondo-se á chamada, verifica-se te-
distincto collega, affastado deste Parlamento r:m1 se ausent<Ldo os Srs. Virgílio Erigido, 
por motivo de ordem superior, tomei espon-, João Lopes, Artlmr Orlando, Augusto de 
taneamcnte a mim o sustentar contra a Vasconcellos, .João Luiz e Soares dos Santos. 
Commissão de Finanças a sua justlt emenda; 
e demonstrei na 2a discussão ser· indispen- O Sr. Presidente- Responderam 
savel esse auülio, que com tanto maior à chamada 123 S1·s. Deputados. 
razão deve ser votado, pois é do uma só vez. Vae se vroseguir nas votações. 

A Com missão oppõe-se TJOI'que não se Posta de novo a votos, é approvada a refe-
trata de capital: cuidemos tambem do con- rüla emenda sob n. 28. 
tro; principalmente tJUando se vae attender São successivarnente postas a votos e ap-
a uma instituiçã.o de caridade; e devo de- provtL<las as seguintes emenda>: 
clarar, não sou candidato por Maragogipe. Sob n. 29, dos Srs. !~rico Coelho e outros: 
(Riso.) A' rub1•ica :n. Onde se diz- 1.000:000$ 

E falia em olrras a Commissão! Não é para desapropriações e obras do palacio do 
quando só nesta mesma discussão se dão Congre,so Nacional, c1ue devem ser iniciadail 
1.000:000$ para as olwas de um palacete na vigencia. desta lei-diga-se: 1.000:000$ 
aqui ; 200:000$ para outro aqui mesmo; p ; .~ra o inicio das ohras do edificio do Con-
180:000$ para as ela Polytechnica tambem grosso Nacional, inclusiYe desapropriação 
desta Capital Federal e GO:OOO$ para os dos terrenos neee ;sarios ;t respectiva con-
1"epm·os do InRtituto Historico e Geographico, st.rucção, que será começada no exercício 
tdnda desta C<tpiti1l Fedem!, que se ha de desta lei e de conf\,rmidacle com o pro.'ecto 
negar sem reparo (Tiso),<L migalha de 5:000$, que for prr1crido pelas Mesas do Senado'e da. 
de uma vez, para quo não r(m por terra o Camam um concmTencia publica, quo será. 
edilicio onde se exereita a caridade. aberta pelo Govemo em jancir:o proximo 0 

Sejamos cah01·ente:,;, meus earos collega:;; pelo pmzo de qtmtro mezes. 
sejamos raznaveis, meus bons amigo~>, vo- Sub n. 3J, dos S1's. C;tloger;ts e outros: 
temos a emenda. em prol da Santa C.;sa de Ao art. 1°, n. 37 - Augmentada. de 
~üwricorJia do meu querido E~t<tdo d<L Ba-~50:000$ para os reparos do proprio onde fun
hia ! (Muito bem ; rnuito bem, O o1·ado1· e com- ccio~a. .0 Instituto J:Iistorico c Geographicq r M~entado.) Bra.zllen·o. . . 
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Soh n. :n, dos Srs. Felisbello FreirJ e ou
tros: 

Ficct o Presidente da RepubticJ. autor•i
zado a mandar impl'ünir, dUI'étnte a vigen
cia desta lei, na Im;wens;t Nacion ,\1, 5. 000 
exemplares do t.raballw do vulgarização 
pelas clJ.s.>es populares, intitulado !Iygiene 
alimentar do Dr. Ed11ard 1 de Magalhães, 
pertencendo ú. UniãJ mei;ade da edição, e 
a fazer para isso a. necess[l,ria opsracão de 
credito. 

E' igualmente approvada a seguinte mo
dificação da Com:qJ.issão 4 referida emenda 
sob n. 31 : 

Sendo, porém, reduzido o Ilumero de 
exemplares a. 3. 000, o que constitue modi
ficaçã) q a e offerece. 

E' annunciada a votação d<L seguinte emen
da, sob n. 32, dos Srs. AII'onso Costa e 
outros: 

Accrescente-se onde convier : 

supel'iores da Repuhlica, ma<; ta •ubem é 
vel'clacle quo não poço partt olla o pre~io., 
que, HO oaso, pé~ra eHa dever~a .er pedido 
por nwn;agem do Poder l~xecutivo ao Con
gresso ~acionai. 

:\. obra de -q ue se trata já está publicada. 
Pens.1-se .;m ':Jremiar o seu lllustl'ado autor; 
não, e m re :tnerer ao Congresso a sua im
pl'essão gt•<ttnitct mt Imprensa. Naciona.l. 
;vhts exactame11te p,;t·que está pub lieJ.da, é 
que ell<t pôde ser ap.reclad;_t pelos compe ... 
tentes, e seu merito ser reconhecido, pava 
o seti nutor receber o premio que merece . 

Parece-me que a Camara J)ãJ deverá 
negar o anxil(o, animado \' do seu a.uto ·, que 
se llw pede, lll:tXi nw agora q qe ÇLcaba d,e fu
vorecei' e;criptores que tratam maL; parti
cularmente do seu Est,tdo do que do Bra~il. 

E' de ~e esp.e:r&r q u.e a Ca,ma,l·~" qtw Pf~ 
cura tornar conhecido os Estados, n~o 11egue 
um premio ao autor da obra J;,.~s e Form* 
las Proce:$S.'I.{a,es que tanto inte~·ess(!. o prct
gresso j ur idico. da .R ep!lblica. 

Art. Fica autJI'ií:ado o Governo a man
dar p,ublicar na Imprensa Nacional . o Dic
cionário ChorogmpMco llistorico e Esatistico 
de P~rnwnbuco , organizado pelo Dr. Sebas
tião de Vasconcellos Gusmão'. 

Pedi da tribt\na que o. uob.:re, :relatQr do 
Orçamento_ do Interior lesse a opra <& pr~ 
minr e sobre ella fOl'lllLll<;~.$_i\e o seu jui:qQ 

o Sr. Presi::Ie:nte declara . que perante <~ Catnara,. Da sna.. pa,l~V:l'l:lc de_ 9Ql1h 
parte da Commissão é favor'l'vel á emenda pete;r~e vae de1énder o voto da Qa a~ar-!to 
e parte contraria. · e talvez a autorização lMis~at\ya :m.ra a 

concessão. do premiQ, 
Q Sr. ~fl'o:.,1so Cost,a, (pela ordem) Desejo que S. ~·;x. f'a,He . .Estou ~erto dE\ q~e 

-Sl'. Presidente, v. F;x. di :>i'\e muito hem S. Ex . dirá. hem da ~bra., e ÇL Camar~. em 
que a Com missão dividiu-se c, por conse-' comequencia, appl'ovitrli a e:nenda, cuja yo
quen_cia, não ha p:trecer, nem contra, netn \tação suppunlw enct~mihha.da. 
a favor da emenda. 

Devo, p ::>rém, lembrar á Casa que ella · O ~Sr. üo~~~~o.q.Q, da,_ l"o.ªljile~~ 
acaba de approvar uma emend<t autol'izando (p r.Lt•a 'e!(caminlbçtr a 'l)otaçqo),-A C:~mmissão 
igual favor e que éjustu qur,eila apprcrve não a.cc~t0\1 es~a. emen. d\t ·que cru,wede - u.nJ 
tambellJ. e$ta, cuj.a votação V. Ex. acab;1 P1'emio u,e .;;o:OOO~ ao. a.utor: ' de um fm;·mu
de annunciae. · lu.rm eto.,., porqt)e, como V. J.<;x, sabe, 

Em se;;~ida é posta <t votqs e approvada Sr. PreshHmte, mrl'(tos teem sido o.s a.utores 
a referida emenda sob n. :cl2. de fo.rmula'l·ios desse gene.ro., e J;J.entmm 

E' annuuciada. a vot<tf;ão d<t seguinte delles ~ünda PNClWQU receber ~ma gratifi
emeuda, sob n. 33, dos Srs. Moreira da Silva ca,ção ou premios por seus trab&lhos, conten~ 
e outro : tando-s> wm o'.:resultarlo da im:pres'~q. <fa 

« Accrescente-se onde convier : venda Ja, Ob.l'iL. que off\lrece ao pu,bUco,. 
Fica o Govel'JlO twtorizu.do a conceder n.o Não é po~sivel, Sr . Presidente, que se con" 

Dr. Fraucisc() 1~n5eaío de '.foledo, como signa um premio de .'20:000.) ao autor do for
premio. á sua. obra~ Leis e Jiónnulas P1·o- mulario em questã.o, (}1\aitdo ha rnuita!l 
cessuaes- a quantüt de 20:000~000. » outras obras de waxe f'oreri":Se, de igmti me-

rito, que não foram premiadas porque os 
O Sr. More\r'l- d~ ~'iil-v::\.(pela. seusautores se Stti .'fizcram com o I•esul

ordem)- Sr. Presidente, a Oomrnissã.o não hdo<üt venda Je saus livros . . 
deu parecer propriamente c.illtrario ú O premlo,em ra;~ão dt~ puoli6'il>c;ão de ob1•as, 
eme.l.la : opinou que a vat ius:t obro. Leis e é cbtcrmimdo na lei <t08 111\Jfessorr.s e 
Fó1·mulas Processuaes não é daquellas p~tr .1 as áqnet: es !{ll; tiverem trabalhos approva.Jos 
qn11es o Codi_!!;o de Eos1no autorim a con- e dunos de >·JrJm ad.>ptada:,; nas est:ohts de 
cessão de premias. ensino. . . 

Sim, é Vel'd1{lt)quea ob:q Leis e Fórmulas A emenda, p:li!'1, não póde ser aec cJita. 
f.roc,ess·uc:es n~o tmnll~r IJ.lltor um membro Po.;;tn., em se~ui:cla, a. vostos, é- r~eit:uli<• a 
(lo corpo docente de quàlquer ·dos cursos referid<\ emenda sob · n. 33. · 
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o Sr. Moreira. da Silva (pela Considerando que si o Est<1do m<1ntém duas 
ordem) requer ver:iílca~ão dé1 votação. cscv1il.s, um<L de mu.s~ca e ... utra de pin tura e 

Procedendo-se a ver1ficaçao, reconhece-se escutptura, etc., é pvrque julg t conveniente 
terem votado a f'q,vor 21 Sr~. Deputados e i'acilital' a formação de artbt<ts em todt\S 
contra 101, tota1122. estas manifestações da. arte; 

Posta a votos, ~~ approvatla a seguinte Considerando que si aos pintores nacio-
emenda, sob n. 34, dós Srs . Alencar Gui- naes dispensa o Governo certa animação, 
marães e outros : iJ,Uq1.1-irlo.do alguq1as vozes quadros delles, 

«Onde convier : ~·eputÇtdos de. gré1nde Vq1or, é d~ justiça con-
Art. Fica o Poder Executivo autorizado tribuir tan:pem para (lt~e. não se Çttrop'Q~em 

a lnand,~r publicar na Impronsa Nacional a . tantas e tão. r\gorosa-> <\Pti<~õe; mnsicaes do 
'" ·· Brazil ; 

obra de A. Sergipe~. A nov.~ luz sobre ° Considerando que até mesmo os premios 
passado- abrindo para. isso 0 credito ne- de viagem, unico estimulo com que cont<t
cessario.:o> vamos artistas nacionaes, ha muito não são 

O Sr. Paula Ra1nos (pela ordem) cQncedidos; 
- Considerando, final~ente, que se canse-

requer vel'i ticação da votaçao. gu.irá d.e~JeUar então '~ Çtp,atb.\a em que se 
. · Procedendo-se ~ veri.tl.caçã,.o., \'econhoce-se e.J;Ico.ütl!a:w, vs comp,osiwres musi(laes b.razi
terem votad 1 a. f~var 76 Srs. De . .\)u,.ta(tos e ~~i:ç-os :>abvenciona.o.cto uma, emp1·eza de 
contra 38, total 114, theatro lyrico que S\3' obrigue \\ e~ecuta.;r 

São succes •ivame~te po~tas a votos e rejei- certo nuin:oro de o,peras 1).aeiona.es, sub.met:-
tadas as emendas sob n~. 3Q, 3{), 37 e 38. temos á apreciação da Camam a seguinte 

E' annunciada a votação da ~eguinte emeu- emenqa p(j,ra ser incluída o.oAe eon;vier : 
da, sob n. 39, dos Srs. Ça1ogeras e outros: O Estado .;ubvenc;onará. CO:IJl a. gu,ao_~ia ~ 
· <<Av art. 2° . Accrescente-<e: e JO :OJO.$, ôJ.OOO$ <t com;).aahü~ lyricÇl. que du~·aute a 

ouro, para a public,oção d<Li:i obras CO i~1:pletas su<t e):lta.ção nesta Capttal ex;ecu,tar pelo 
do Or. Peter WUhelm Lund, :r-ela~nr.a;, ao menos t1·es operas ml,\sicaes iueditcLS dJ. a,r
Brazil, f\c<tnd,O a, ed,Içãó pCrteúoeudo a,o Go- tistas rmcio11aes, sendo-lhe pa a essa sub
verno, que a. mandará distribuir pela>. bi- veução em tres p:t;>est,ações, qe,po~s da. ex
bliotl;lec,,s do. pai~ e pe~·mut~r com pubhca- ·ecução de cada. uma du,s operas;,» 
ções e.,trangeiras. 

O Sr. Jame!3 D .arcy (pam cnca-
0 Sr. Pres i(leute-A esta emenda minhm· a votaçao) - S~·. Presi.dente, \1. p:ç-eoc

a Commissão a1r~sentou um substitutivo. eu-Ilação ter,·o~·ista O,v c!eficit, creiq que não 
Vae se votar o substitutivo. tem assombrado, nem a,pavorÇtdo a l'amara, 

En:t segu,iO.a é p~st0 a votos e. al!.proyadQ o feli z ou infelizmente, a ponto ílf1negar ve~·bas 
sogumte suhstttutlvo da COVFJ;J.lssao a ro(e- que a. mosma Camara ju~ga de utilidade pu-
~·ida emenda sob n. 39: blica. 
· « Fica autorizado o Governo a ma.rruar Entendo, a despeito de não ter tido a 
publicar a tr<tducção das obras completas honrt de ser um dJS signatarios da emenda, 
do Dr. J;?eter Wilhelm Lund, reh~tivas ao que ella deve ser approvad:a pela Commiss.ão. 
Brazil, feita :{I01o ur. Leon~das D.a,mazio, si (111uito bem.) 
este fize:t;> çes~;ao gratui'a do. seq Airei.to de Peç.l licença pac·a declamr aquillo que não 
traductor, depois de verificada a . utilid ~tde é meu ; concebto muito vulgarizado, mas 
das mesm.as obras·.» muito vm·dadeim -nem sô ele pão vivem os 

E' <.:onsitierada, prejudicadíJ, a referida homens, nem só de pão vivem as nações. 
emenda sob n. 39. To 10 mundo vi v e a cantou· aqui melhora-

Posta a votos, é re,.eita<;la a emenda sob ment ,g de ordem IUQ,teri<1l ; :.l u peço liG ,1t1Ça 
n. 40. á Camara pa:t;>a d,izer que entend:o q u,e o 

E'· itnnunciada a votação da seguinte emen- .1stado não ê v exercito sô, não é a marinha, 
da, sob n. 41, dos Sr&. Abdori Milanez e não ê a ntwem de funccio,t1al' ivs publicos ; 
outro;. pertencem tam bem, f<tzeru igua ln;wn te parte 

~ Considera1,1:do q.\~e o. Bra.zil ppssue compo~ do ~statl.o os que cultiva,m o ideal. · · 
sitore; musicaes de pri:n.aira ordem, entre Assim, <tin .a qu~ os gr<Lndes pmticos da 
os qu(tes se de . .;t.a.ca.,m, Henrittue. O::;.waldo, érn. coutemp~n'.ülea queii'am sorrtr dos que 
Alhérto Nepo11;tu,oeoo. FI:<\uci;cç B~·agfL, Bar- amhtm aorás dessa borbo.tck~ azul, acho que 
rQSQ. Netto e. l)elga<;l,o cj.e Ci;J,rvall;w ;, ni'i.o <lcve ~nos negar aJs artistas brazleir"s 

ÇbJ;113id~r~d,íl fi'Lte., r"'r faltq de estimulo,, ef3.ti1 o~;portunidade que n cm.ench, y en;t t .a
~1;1~ · a&~tsta\). I,l'!lo prqdm;{\:rq t~nto, qu1p~p . 4~r de. <itlViJ:I(I.U qa,-9.~<tr a,s O)e.I,'as de .<uct ~ ~.~ 
,P9\l'$l,:~s ~iiQ. t.e.e.iil mei:os· ac exe~~t<~r Of$ va ;, e. o. lll~l(.) J.1ll1CO ~li!~~ l,, u,wa s~,t.bv;enção, 
~éuftrabaihosr· · · · ··· · · - ·: como fazem todas · asri~çõ.~ ' dp l,llW:t.do,· á~ 



ANNA:I!:S DA CAMARA 

companhias lyricas que qnizerem levar 
operas ineditas de maestros brazileiros. 

Acredito que o nob1·e relator não é de 
todo infenso á emenda. 

A emenda é justn. e está prestigiada por 
assignaturas do maior valor. 

Peço <t Cn.mara que auxilie a arte nacio
nal, qne auxilie a esses nobres cultore:;; do 
ideal, porque a civilisação é, acima de tudo, 
uma grande superioridade moral e intel
lectual. (Muilo bem; muito bem.) 

Em seguida. é approvada a seguinte refe
rida emenda de n. 41 : 

« O E<tado subvencionará com a qnantií1 
de 60:000$ a companhia lyrica, que, durante 
a sua estação nesta Capital. executar, pelo 
menos, tres operas musicaes ineditas de ar
tistas nacionaes, sendo-lhe p:tga essct sub
venção em tres prestações, depois da 
e.xecução de cad<t uma das operas. » 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 

Posto a votos, é approvado em 3a dis
cussão o seguinte 

I'ROJECTO 

N. 201-1905 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

blica autorizado a abrir ao Ministerio da 
fndustria, Viação e Obras Publicas o credito 
de 40:000$, supplementar ;í sub-consignação 
-Transporte de immigmntes estrangeiros 
ou nacionaes por mar e por terra-da verba 
fia do art. 13 dtt lei n. 1.316, de 31 de dezem
bro de 1904 ; revogadas as disposições em 
contmrio. 

O Sr. llricio I1'ilho (pela 01·dem) 
requer vel'ificação da votação. 

Proceúendo-se <l verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 78 Srs. Deputados e 
contm, 25. Total, 103. 

requer verificação da votaç~ão. o Sr. Presidente- Não ha nu-
Procedendo-se á verificação, reconhece-se mero. 

terem votado a favor 81 Srs. Deputados e 
contra 43. Total, 124. 

O Sr. Presidente-A emenda foi 
.. approvada por 81 votos contra 48 . 

... . ··o Sr. Paula Ramos (pela onlem) 
· , ·· ;;.....sr. Presidente, julgo do meu dever de

darar a V. Ex. e á C;imara que, ;i excepção 
da emenda augmentando a verba de 3:600$ 
para a Academia de Medicina do . Rio de .Ja
neiro, votei contra todas as emendas, con
signando augmento de despezas. 

O Sit. PRESIDE::'-!TE-Queira V. Ex. mandar 
a sua decl<Lração por escri_pto. 

O Sr. Soares dos Santos (pela 
01·dem)-Sr. Presidente, 1~tço a declaraçã.o 
de que votei contra todas as emendas, ao 
Orçamento do Interior, a.ugmentando a 
despeza. 

0 SR. PRESIDEiSTE-Queira V. Ex. mandar 
por escripto a sua declaração de voto. 

O Sr .• João r_.uiz Alves (pela 
ordem)-Sr. Presidente, pedi a palavra para 
declarar que votei contra a emenda sob 
n. 41. 

O SR. PJ:..ES!DE:\'l'E-Queira V. Ex. mandu,r 
por e.;cripto a sua. declaração de voto. 

E' o projecto assim emendado, approvado, 
em 2a discus~ão e enviado á respectiva Com
mis~ão para redigil-o p<Lr<~ i:L :3a discussão, de 
~ccó~do com o vencido. 

Vae se proceder á nova chamada. 
Procedendo-se á chamada, verifica-se te

rem se ausentado os Srs. Hos:Lnnah de Oli
IVeira, João Lopes, Virgílio Brigirlo, Affonso 
Costa, Celso de ::iouza, Medeiros e Allmquer
que, Pereira de Lyra, Tost<t, Rodrigues 
Lima, Tolentino dos Santos, Et.lua.rdo Ramo.~, 
Hercdia de Sá, Augusto tle Vasconcellos, 
Cruvello C<tvalcanti, Paulino ([e Souza . .Toão 
Luiz, Astolpho Dutl'a, Leonel Filho, Lamou
pier Godofredo, Carvalho Britto, Padua Re
~ende, G<tleãoCarvaJhtd, Elis:~u Guilherme, 
Germ11no Has;;lucher e Campos Ca.rtier .1 

'• . 

O Sr. Presid~nte-Responder(l,m 
á chrLmada 104 Sr;;, Dep\J.tadcs. ·~ · 

Não ha numero; fica al).iada a votação. 
Passr~-se á materia ern\discussã;o, 
E' annunciada a discus .ã'o unica do projecto 

n. 134, de HJ05, autoriz<~ndo o Presidente da 
~lepuhlica a conced.er r~ Francisco Roque 
de Azevedo, c;Lrteiro de 3• classe da Ad.mi
nistração do~ Corr·eios de Pernambuco, um 
anno de liceuç,a, com ordem~do, para tratar 
de sua saudc onde lhe convier. 

Xinguem p.::dindo a palavra, é ericerrada 
<~ discus~ão c adiada a. votação. ' · 

E' annunciada a discussão unica do projecto 
11. ~:20. de 1905, autorizan4i.o o Presidente da 
RepnlJlica a, conceder nm anno de licença, 
com ordenado, para tratamento de sur1 
E]aude, a Bento .lox·dão de Souza, praticante 
qa Administração dos Correiotó do Estado d~ 
S. Paulo. 
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Ninguem ped~ndo a palav~a, ê en.cerrada 
a discussão e ad1ada a votaçao. 

E' annunciada a discussão unica !lo projecto 
n. 221, de 1905, autorizando o Pres~~ente da 
Republica a conceder ao Dr. Amarllw Her
mes de Vasconcellos, inspector sanita1•io da 
Directoria Geral de Saude Publica, um anno 
de licença, com ordenado, para tratar de 
sua saude, onde lhe convier. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. 
a discussão e adiada a votação. 

li;' annunciada a discussão unica do pro
jacto n. 223 B, de 1905, redacção para nova 
discussão, de accôrdo com o Regimento In
terno, da emenda destacada na 3n discussão 
do projecto n. 289 D, de 1904, que concede a 
pensão al!llual de 3:600$ á vi uva c aos fi lhos 
do Dr. João de Barros Cassai. 

Ninguem pedindo a pttlétvra, é encerrada Veem á Mesa, são lidas, apoiadas c postas 
<t discussão c adü.tdtt a votação. conjunctamente em discussão as seguintes 

W annunciada r~ discussão unica (lo project.o 
n. 222, de 1905, autorizando o Presidente da 
l{.epublica a conceder a Augusto Barbosa 
Gonçalves, telegraphista, de 4" classe ·da 
Repartição Geral dos Telegraphos, um anno 
de licença, se m vencimento.>, em prorogação 
daquclla em cnj o goso se acha, para tratt~r 
dos seu~ interesses. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do pro
jecto n. 224, de 1905, autorizando o Presi
dente da Republica a conceder a João Felippe 
Monteiro, t elegraphista de 3a classe daRe
partição Geral dos Telegrapllos, um a1mo de 
licença, com ordenado, para tratar de sua 
saude, onde lhe convier, em prorogação 
daquella em cujo goso se acha. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unic;~ do pro
jacto n. 225, de 1905, autorizando o Presi
dente da, Republica a conceder um anno de 
licença, com ordenado, para tratamento da 
:ma saude, a João Teixeira . de Azevedo, 
machinista de la classe da .Estrada de Ferro 
Central do Brazii. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada <L discussão unica do pro
jecto n. 255, de 1905, autorizando o Presi
sidonto da Reprtblica a conceder a Agostinho 
Rodrigues do Prado, telegraphista de 3a. 
classe d;t Estrada de Porro Central do Brazil, 
um anno de licença., sem vencimentos, a 
contar de 20 de ja,neiro de 1906, para tratar 
dos seus interesses onde lhe convier . 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrttrla 
a discussão e adiada a votação. 

E' al!llunciada a discussão unica do pro
.iecto n. 256, de 1905, autorizando o Pr.esi
dente dtt Republica a conce.der a FranciscJ 
dePaula e Silva Junior, escrivãodo juizo 
federal da secção do E.>tado do Rio de Ja
neh~o. um anuo de licença, com ordenado, 
para, tratar de sni~ saude ondo lhe convier. 

Vol, VII 

EMENDAS 

Ao projecto n. 223 B, de 1905 

Art. Fica concedida <~ D. Marü das 
Mercês dot C<~mara o Souza, viuva do ex
Deputé1do federal Fra.ncisco Tolentino Vieira 
de Souz t~. e a suas Jilhas solteiras, a pensão 
mensal de 250$, rep<trtidarnente ; revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 17 de novembro de !"905. 
-Eltseu Guilherme.- Luiz Gualberto.-He?·e
dia de Sá.-Sergio Saboya.- Amm·ico de Al
buquerque. - Cruvello Cavalcanti. -Carlos 
Cavalcanti.- Hermeneg-ildo de jli:oraes.-Ro
drigues Saldanha. 

E' igualmente concedida a pensão mensal 
de 250$ a D. Marianna Ribeiro de Almeida 
Corrêa, viuva do ex-Senador do Imperio 
conselheiro Manoel Francisco Corrêa , · 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1905- .. : ·. 
Epaminondas G1·acindo . - Gm·cia Pú·es. - · 
Paula e Silva. - Abdon Milane;:; . 

Ninguem pedindo a pa.lavra, é encerrada a 
discussão e adütda a votação, até que a re
spectiva Commissão clê parecer sobre as 
emendas oiferecidas. 

E' annunciada a :'l" discussão do projecto 
n. 216 A, de l1J05, redacção para a 3~ discus
são do substtiutivo ao projecto n. 238, de 
1904, que faz reverter em ravor de D. Ray
munda Mariu, das Dores Rocha, vi uva do te
nente-coronel honorario do exercito Hercu
lano Martins da Rocha, a pensão mensal de 
84$ de que gosav<L em vida. <Lquelle official. 

Ninguem pedindo a pahtvrn., é encerrada 
a discussão e adiada 11 votação. 

O f:Sr. Presidente-Não havendo 
nada mais n. trata.1-, <lesigno pn,ra ama,nhã a 
seguinte ordem do düt: 

Continmtção da votação do projncto n. 201, 
de 1905, autorizando o Presidente da liepu
hlica (L abrir ao Ministerio da Industria, 
Viação e Obru.s Publicas o credito de 40:000$ 
supp!ementar <1 sub-consignação - Tran
sporte de immigrante3 estrangeiros ou na-

47 . 
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óonacs, por mar e por terra-da verba. 6~ 
do:trt. 13 da lei n. l.3l6,de 31 de dezembro 
de 1904 (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 243, de 1905. auto
l'izando o Pro~idente da Republica a abrir 
ao :Ministerio da. Fazend<t o credito de 
;)9:100$4l:S, ouro, supplc.mentar ao n. 31 do 
art. 19 cht lei n . l.:3ll3, de :31 de dezembro 
de !90·± (3~ discussão) ; 

Votação cl.o proj ccto n . '251, de 1905, auto
rizanuo o Presiucntc da. Republic;a a abrir 
:J,o Minislcrio da Fazcndtt o ct·edito ex:traor
elinario ele 52 : 6Ci 4~;.073, ouro, c 712:57:2:),; 100, 
papel, pttl'a attcwJ.er ao pag:tmento dttS ui
viúas de exercícios finuos (3" discussão) ; 

Votação do projecto n. 32 A, de 1905, 
:ix<tlldo os vcncimcatos dos membros da 
.J!tst.iç<t Feueral (l" discussão) ; 

Votação do projecto n. 74 A, de 1905, 
equiparando o Tribunal de Conta.;; á Côrte de 
Appellação do Districto Federal quanto aos 
vencimentos, ás férias e á aposentadoria dos 
respectivos membros (1 a discussão) ; 

Votação do pt•ojecto n. 287, de 1905, abriu
do á rubrica 8" do art. 2° da lei n. 1.316, 
de 31 de dezembro de 1904, um credito sup
plementar de 10:000$ á verba destinada á 
compra de livros, assignatura de jornaes, 
revistas, encadernações, etc. , para a biblío
theca da Garoara dos Deputado:>, com pare
cer da Com missão de Finanças (2° discussão); 

Votação do projec\o n. 245, de 1905, equi
. parando os directores do Thesouro Federal 

<tos do Tribunal de Cont<Ls p<Lm os eíl'e,tos de 
<tposent<Leloria c vencimentos (l" di,;cussão); 

Votação do projecto n. 275, de 1905, fi:mn
do os vencimentos dos telegraphista> da Re
partiçio Geral dos Telegraphos (1 a discussão); 

Votação do projecto n. 57 A, de 1905, 
dando novas attribuições ao Conselho Su
premo da Côrte de Appellação, e outras pro
videncias (2a discussão); 

Votação do ptojecto n. 192 A, de 1905 (!lo 
Senado), concedendo a pensão annual de 
l :800$ a D. Thcodora ALvares de Azevedo 
~'1acedo Soares, vi uva do Dr. Antonio .Jc,a.
(lUim J.e Macedo Soares, cx-.iuiz do Supremo 
Tribunal Federal (2a discussão) ; 

Vot<1ção do projecto u. 1013, de 1905, uuto
rizando o Governo a dcclara.r sem ctfeito o 
decreto QUe aposentou o 1 o secretario de le
gação bacharel Arthur de Carvalho Moreira, 
reintegr<mdo-o com totlas as vantt\gens do 
cargo (3" discus ;ão); 

Votação do p<Lrecer n. 39, de 1905, conce
dendo licença ao Dcputa.d.o por Mina,; Geraes 
Dr. João Nogueira. Penido Filho para deixar 
de comparecer as sessõe.; por tempo indetcr
millado (discussão unica); 

Votação do parecer n. 40 de 1905, pl'oro
gaudo por tempo indeterminado a licença em 
cujo goso se acha. o Deputado pelo Estado de 
Pernambuco Dr . .rosé Marcellino da Rosa e 
Silva para deixar de comparecer as ~essões 
(discussão unica); 

Votação do projocto n. 21 i, deste anno, 
que fixa o subsidio e ajud<~ de custo dos s e
nadores e Deputados na proxima legi~latnr~t 
(2• uiscus~ão); . 

Votação do projrcto n. 218, dc;;te mmo, 
que lixa o subsidio do Presidente c Vice-Pre
sidente da. Rcpnblica no neriodo de 15 de no
vembro de l!JOG a 15 dG novcmbt·o de 1910 
(2a discussão); 

Votação da emenda do Senado ao projecto 
n. G4 A, deste anuo, que concede ao Dr. Luiz 
de Araujo Bulcão, inspcctor sanita.rio da 
Directoria Geral de Saude Pul.Jlica, nove 
mezes de licença, com ordenado, para tratar 
de sua saude (discussão unica); 

Votação do projecto n. l6G A, de 1905, 
mandando pagar pelos cofres da União a 
gratificação devida aos profissionaes incum
bidos da fiscalização !lo serviço de assisteucia 
a alienados nos estabelecimentos publicos 
dos Estados (2• discussão) ; 

Votação do projecton. 30 A, de 1905, equi
parando os conferentes ele t• e 2• classes dt~s 
capatazias di~ Alf'andega do Rio de . Janeiro 
aos de 1 a e 2• cbsscs da Estmrla de Ferro 
Central Jo Bra.zil (2• discussão); 

Votação <lei -pr~jecto n. 273, de 1C05, do 
Senado, concedendo ao 2o sargento-ajudante 
graduado Pompilio Dantas Barcelhtr ~~ pen
são de :30$ mensaes (2• discussão) ; \ 

Votação do pt'ojecto n. 247, de 1905,\auto
rizando o Governo a dar ao bacha t·el Mi:uwel 
Tavares Cn.vttlcanti o\ premio de Yi<~gem a 
qu\3 tem direito (:3" discussão) ·; •. 

Votação do projecto, n. 1V'7 c, de 19à5, 
redacção para 3• disctissão da emenda ele!>l.. 
ütcadtt, de accôrdo coiQ. o Regimento In
terno, na 2" discussão db projecto n. lU7, 
deste auno, qu [) :.wtoriza o Presidente da 
Republica a conceder ao Dr. Garlield Au
gusto Perry de Almeida o premio de viagem 
a que tem direito, sendo-lhe paga a q uantitt 
de 4:_200$, out•o, para. sua manutenção (3 .. dis-
ruE w); ~ ·· 

Votação do projccto n. 238 . .A, · "de 1\)05., 
mandando abonar aos empregados cht Ad
miniskação dos Correios de Minas \<craes; a 
titulo de ajuda de cut~to, uma qtuntia cor
re.,;pondeute aos respectivos vencimentos em 
quatro mozes, afim de se mudarem de Ouro 
Preto pa.ra llcllo Horizonte (2a dts!.mssão) ; 

Votação do projecto n. 160 A, de 1905, 
autorizando o Governo a augmontar m. 
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;2a divisão do Escriptorio do Trafego da 
Estrada de Ferro Central do Brazil tres Io
o·ares de cscripturarios, com parecer da 
Commissã1 de Finanças (la discussão) ; 

genio Manoel de Toledo, pl'ofessor substitut, 
avulso do extiiJ.cto cur.>o aunexo ;.t Faculdade 
de Direito de S. Paulo, no período 1de lG de 
junho de 1900 <t ::ll de dezembro de 1905 
(2a discussão); Votação do projecto n. 228, de 1905, au

torizando o Presidente da Repttbli~a a con
ceder um anno de licença, com or([enado ao 
bacharel Manoel Joaqtüm de Castro Ma
deira, pr;J.ticante da Administração dos Cor
reios de Pernambuco para ti•atar de saude 
onde lhe convier (discussã.o unictt) ; 

Votação do prQjecto n. !20 G, de 1903, l'C
dacção para nova discussão, de accôrdo com 
o RegirÍlento Interno, da emenda destacad;~ 
na 3"' discussão do projecto n. 120, deste 
anuo, mandando que fiquem íazendo pal'tc 
definitiva do lo districto sanitario dos porto~ 
as Delegacias de Saude de S. Francisco n 
Itajahy, no Estado de Santct natharina 
(discussão unica) ; 

Vota.ç:1j,o do projecto n. 254, de 1905, au
torizando o Presidente da Republi.ca a con
ceder um u.nna de li.cenç<t, com ordenado, 
a Luiz Pinto de Magalhães, fiel de armazem 
lb Ala,ndega do Rio do .Janeiro, em proro
.gação da que lhe foi c~ncedida pelo Ministro 
da Fazenda, para tratar de sua saude onde 
lhe convier (discussão 1mica); 

Votação do projecto n. 282, de 1905, auto
rizando o Presidente da Republica a con
ceder ao b01charel João Pinto Martins de 
Oliveira, procurador da Republicana secção 
do Estttdo do Amazonas, seis mezes de li
·cença, com ordenado, para tratar de sua 
sa.ude onde lhe convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 240 B, de 1905, 
redacção para nova discussão, de accôrdo 
com o Regimento Interno, da emenda offc
rccida. na 3• discussão do prejecto n. l3l. 
de l 904, concedendo a D. Elvira Lia Fer
nandes da Cu.nha, filha do fallecido Senador 
do Imperio Dr. Jo;1quim .Jeronymo Fernandes 
da Cunha, a pensão mensal de 250$ (dis
cu>são unica) ; 

Votação do parecer n. 41, de 1905, indefe
rindo o requerimento em que Manoel Mar
ques Leitão pede autorhm,ção para fundar 
uma companhia naciomtl agrlcula com o 
fim de valorizar os productos nacionaes, 
mediante as condi('ões que .estabelece (dis
·Cu<;são unica) ; 

Votação do projecto n. 207 A, de 1905, au
torizando o Governo a reformar o regula
mento do corpo de bombeiros, creando uma 
6• companhia e fazendo as modificações re
lativas ao pessoal consignado na tabella an
nexa (1"' discussão); 

Vot,1ção da emenda do Senado ao prQiecto 
da Camara dos Deputados, n. 123 A, deste 
anuo, qne torna extensiva'! á Escola Com
mercial da Bahia, fundada em 12 de março 
deste anuo, as disposições da lei n. 1 . 339 
de 9 de janeiro de !90·1 (discussão unica); 

Votação do proj2cto n. 203, der>tH anuo, 
que equipa.ra. cL lJeleg<tcia Fiscétlno Estctdo 
de Matto Grosso á no Estlorlo do Paraná 
(2" discussão) ; · 

Votação do projecto n. l:J4, de 1905, auto
rizando o Presidente da Republica a conceder 
a Fra.ncisco Rocgte de Azevedo, carteiro de 
3a. classe da Administração dos Coi'l'eick; de 
Pernambuco, um a.nno de licença, com or
denado, para tratar de sua saude onde lhe 
convier; 

Votação do projccto n. 220, de 1905, auto
rizando o Presidente da Republica a con
ceder um anno de licença. com ordemtdo, 
llara tratamento de sua S<tude, a Bento .Tor
dão de Souza, praticante da. Administração 
dos Correios do Estado de S. Paulo (discussão 
unica); · 

Votação do projecto n. 221, de 1905, auto
rizando o Presidente da Republica a conceder 
ao Dr. Amarilio Hermes de Vasconcellos, 
inspactor sanitario da Dircctoria Geral de 
Saudc Publica, um anno de licença, com or
denado, para tratar de sua saude, onde 
lhe convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 222, de 1905, auto
rizando o Presidente da Republica a conceder 
a Augusto Barbosa Gonçalves, telcgraphista 
de 4a clas.se da Repartição Geral dos Tele
graphos, um anuo de licença, sem venci
mentos, em prorogaçã.o daquella em cujo 
goso se acha para tratar dos seus intere_::.ses 
(discussão unica) ; 

Votação do projccto n. 224, de 1905, auto
rizando o Presidente da Rcpublica. a conce
der a João Felippe Monteiro; toleg1~aphista 
de 3" classe da Repartição Geral dos Tcle
gra.phos, um a.nno de licença, com ordenado, 
para tratar de sua saude, onde lhe convier, 
e:n pro1·ogação daquella em cujo goso se 
acha (discussão unica); Votação do projecto n. 288, de 1905, auto

l'izando o Presidente da Republica a abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o 
·credito extraordinario de 4:987$500 para pa
._gamento de vencimentos devidos ao Dr. Eu· 

Votação do projocto n. 225, de 1905, auto
rizando o Presidente da Ropublica a conce
·der um anno de licença, com ordenado, par;1 
tratar da. sua stmde, a João Teixeira de 
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Azevedo, ma,chinista de 1" classe da Estrada 
de Ferro Central do Brazil (discussão unica); 

Votação do projecto n, 255, de 1905, auto
rizandó o Presidente d;t Republicrt a conce
der a Agostinho Roclrigues do Prado, tele
graphista de 3a classe da. J<~strada, de Ferro 
Central do Brazil, um anno de licença, sem 
vencimento:::, a. cont<tr de 20 de janeiro de 
1906, para trn,t<tl' dos seus interesse.s onde 
lhe convier (lliscussão unica); 

Yotação do projecto n. 256, de 1()05, auto
rizando o Presidente da Repnblica a conce
aer a Francisco de Paula e Silvn, Jumor, es
crivão do Juizo Federal da secçiio do Estado 
do Rio do Janeiro, um anno de licença, com 
ordenado, }Jara trat ar de sw1 S<tnde onde lhe 
co1wier (discussão müca): 

Votr.ção do projecto n. 2IG cL de 1905, 
redacção para ;o,a cliscnssãc elo substitutivo 
;w IJrojc:c1;r) n . 288, do 1 D0-1 , q uc fctz reverter 
em ravor de D. RD.Ym <.mda ::Vü;rüt das Dores 
Rocha, viuva do tenente-coronel honorario 
do exercito Herculano 1\<lêt<·tins da Rocha, a 
pensfi o mensal de 84$ de que gosa va em vidf1 
aquelle officia.l (3• discussão) ; 

Discnssã,o unica do parecer 11. 137 D, de 
1905, 13obre emenda otfei'ecida na 3" dis
cussão do projecto n. 137, deste anno, que 
concede vitaliciamente aos officiaes e praças 
de pret dos corpos de voluntarim da patria, 
que ainda existem, aos membros dos tri
bunaes militares em camplmha e aos estu
dantes de medicina contractados para o ser
viç.o no corpo de saude do exercito em 
campaJlha, o soldo P·}r inteiro de seus 
postos naquelle tempo, a contar da pas>aaem 
desta lei, e dá outras providencias ; "' 

Discussão unica do pêu'ecer n. 109 C, de 
1905, S'Jbre a emenda oíferecida na 3a dis
cussão do p rojecto n. 190, deste anno, que 
autoriza u Pod er ExecutiYo a pagar ao 
cirurgião-m6r de brigada graduado refor
mado do exercito, Dr. Augnsto José Fcwrari, 
ex-medico ria, Colonia ~mitar de Caseiros, a 
quantia de ô38$, de vencimento que não re
cebeu ; 

Discussão unica do projecto n. 209 B, de 
1905, sobre emenda otferecida na 2a dis
cussão do pro.:ecto n. 209, deste anno, que 
mantem o direito á promoção de guarda.s~ 
marinha alumnos aos aspirantes do 3• anuo, 
matriculados durante a vigencia do actual 
r e,f,ru.lamento da Escola NaYa!, de conformi
dade com o disposto no art. 80 do decreto 
n. 3.652, de ~· de maio de 1000, com pare
eer e e;:nend<,, •l:t Commissâ,o de :VIarinha e 
Guerra; 

l" discussão do projecto n. 115 A, de 1905, 
elevando de 24 a 34 as quotas de gratifica
ção arinual para o inspector da Alfandega 
de Porto Alegre e marcando o vencimento 
do gua.rda-mõr d<L mesma alfa.ndega ; 

P discussão do projecto n. 2M A, de Hl05, 
concedendo a pensão de 300$, r epartida
mente.á viuva e filha solttira do desembar
gador ·Luiz Antonio Fernandes Pinheiro ; 

2" discussão do projecto n. 291, de 1905• 
autorizando o Presidente da Republica a 
abrir ao IIJinisterio da Fazenda o credito ex
tr<:.ordinario de 15:496$994 para indemnizar 
o cofre de orphãos de igual quantia nelle de
positada em 15 de dezembro de 1902 e per
tencente á menor Alzira Penna, quantia 
est<t fraudulentamente r etirada dos cofres 
ch DP!egacia Fiscal do Thesouro Federal no 
i~stado cht Rthia por meio de precatorio 
falso; 

3a discussão do projecto n. 332, de 1904 , 
revertendo em favor de D. Maria Augusta 
Henriques de Souza, emquanto solteira, a 
pensão mensal de 83$, que percebia sua fi
nada mãe O. Custodia Carolina Augusta de 
Souza, viuva Llo Dr. Braz Florentino Hen
riques de Souza, lente cathedratico da Fa
culdade de Direito do Recife ; 

3y discussão do projecto n. 219 A, de 1905, 
que approva os estatutos do Banco do Br~z_il, 
elaborados pela assembléa geral dos accw
nistas do BaL.co da Republica do Brazil, nas 
sessões de 29 de julho a 9 de a gesto do cor
rente a.nno. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e lO mi
nutos da t <trde. 

DECLARAÇÕES 

Declaro ter votado conti'fl a emenda n. 41, , 
do nrojecto de Orçamento ''do Interior, ape
nas por entender que a quadra não comporta 
des11ezas da natureza da proposta. \ 

S<j.la das sessões, 17 de novembro db 1905, 
-João Luiz Alves. 

Declaro que votei contra todas as emendas 
apresentadas ao Orçamento do Interior, au
gmentando despezas ou creando novas. 

Sala das sessões, 17 de novembro do 1905. 
-Paula Ramos. 

Declaro que votei contra as emend~~ apre: ', 
sentadas ao Orçamento do Interior (2"' discus 
são). 

Sala das sessões, l7 de novembro ele 1905. 
-Soares dos Santos. 



SESSÃO EM 18 DE NOVEMBRO DE 1905 .373 

149a SESSÃO EM 18 DE NOVEMBRO DE 1905 

P1·esidencia do Sr. Paula Guimcwães 

Ao meio-dia p,rocede~se á cham~da a q~e Dr. Sebastião de Vasconcellos Galvão e não 
respondem os Srs. Pa1,1la Guimaraes, J~Jw · -Gu.smão-como se acha publicado no Diario 
de Mello, Pereira Lima, Alencar Guimaraes, do Congt·esso . 
Thomaz Accioly, Wanderley de Mendonça, Sala das sessões, 18 de novembro de 1905 • 
. Joaquim Pires, Eu_genio Tou!'inho,_ forge ~e ~Affonso Costa. 
Moraes Luiz Dommgues, Dtas V1mra, Fre- _ 
derico Borges, Sergio Sab~ia, Gonçalo Souto, Em seguida lí approvada a acta da sessao 
Eloy de Souza, Izi~ro Lmte, Affonso ~osta, antecedente . 
Brlcio Filho Cornelw da Fonseca, Dommgos Passa-se ao expediente . 
Gonçalves, . 'Epaminondas Gracin~o, .Tov:ini
ano de Carvalho, Felisbello Freire, Nmva, 
Garcia Pires, $atyro Dias, Vergne de Abreu, 
Alves Barbos<~. Rodrigues Saldanha,_ Mar
colina Moura, Bernardo H;)r ta, Morerra Go
mes Heredia de Sá, Americo de Albuquer-

. que,' João Baptista, Galvão . B~ptista, Nl~u
ricio de Abrêu Carlos Terxmra Brandao, 
Francisco Veig~, Estevam Lobo, José Boni
Jacio, Astolpho Dutra, Ca.rlos P~L"toto Filho, 
David Campista, Bueno de Panra, Leonel 
Filho, Carlos Ottoni, Carvalho Britto, Olega
rio Maciel, 'Wenceslau Braz, Padua Rezende, 
Gt~Ieão Carvalhal, Moreira da Silv<t, Fran
cisco Romeiro, Ferreir<t Bra~?<t, Paulino 
Carlos, Fmncisco :via!ta, Ca.ndido ele Abreu, 
Carla.> Cu.valcanti, Carvalho Ch(tves, Paulu. 
.Ramos, .!ames D:~t·cy, Domingos Ma·>careuhas, 
Diogo Fortuna e Homem de Carvalho . 

Abr ç-so a, sessão. 
:~ · li<h c post<t em discussão <t acta . 

O ;~r. _'\;...1l'onso Cost~<. - Sr. Pl'e
siclente, a Camal'a approvo n hontem a 
em.enda sob n. 32, ao Orçamento do Interior. 

Esta emencht tem um erro q ne carece ser 
rectiílcado: o autor do Diccionar·io Choro
graphico , Historico e Estatístico de Pe1·nam
bt!co, cuj<t publicação na I mprensa O(;'icial a 
Camara approvou, não se clmma Sebastião 
de Vasconcellos Gusmão, e sim Sebastião de 
Vasconcellos Galvão. 

Trata-se de uma rectificação necessal'ia , e 
por isso peço a V. Ex . que se digne mandar 
1'azel-a. 

O Sr. Presidente -V. Ex. queir<t 
mandar por escripto a recti:ficação que acalJa 
de fazer. 

Vem á Mesa<~ seguinte 

RECTIFICAÇÃO 

O autor do Diccionario Choro,qraphico, 
.Historico e Estatístico de Pernambuco é o 

O S r. Alencar Guinul.rães 
(1. 0 Sec1·etcwio) procede á leitnm do seguinte 

BXPEDIENT!~ 

Officios: 
Do Sr. 1 o Secret<tr i o do Senn.<lo, de 17 tio 

corrente, commuuiccwdo que foram sanc
cionalas as resoluçues do Congresso Naci'o
nal, chts quaes envia os respectivos auto
graphos: uma rclev,~ndo o pctg-ador do Tho
souro Fedend Freclm'ico .Julio dct Silv<t 
TraJHFleirit , d:t responsctbilicbde e jJ:,gamen
to de 330 :000z:, furtados pelo ex-fiel i<' ' l'llétll
do Fl'êtllCÍSCO ile c'\.:,sis Salgu.tlo, e outr~~ con
ce;lendo um anno de li(;euça, com Gr ,ten.tdo 
e em prorogação, a1 4" escriptUt"ario da 
Estrada de Ferro Central do Hrazil Jos' 
Augasto Antunes de Freitas.- lotcira.da. 
Archi vem-se os ~mtographos . 

Do mesmo senhor, dll ign <•l data, transmit
tintlo um dJs <tutogr~phos di1 resulução do 
Congresso ;:{<tciOtLtl, j;i, SctncciolliHl<c, a utori
zando a abertur<> do credito extraorclinario 
de 8:000$, P'tpel, par~ pi1gament:l de ajuda, 
de cu~to, '~ quo t Jm direito o Dl'. Ernesto 
do N<~scimento Silva, lente ela Faculdade de 
:VIedlcina do Rio de Janeiro.-Inteirada. 
Archive-se o autographo . 

Do director do Tribunal de Cont<ts, :;n
viando 220 exemplares do relatorio do-Tri
bunal de Contas , organizado de conformi
élade com o a rt. so do tlecreto legislativo 
n. 392, de 8 de outubro de 1896, r elativo ao 
exercicio de 1904, afim de que se faça a Sll<t 
distribuição pelos illustres membros ücsta 
Casa do Congresso NacionaL-Inteirada. 

Representação da Commis~ão de Agricul
tura de S. João da Boa Vista, pedindo pro
videncias legislativas para valorhmção do 
café.-A' Commissão de Finanças. 
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o ':"'r .. Presidente- Não ha. ora-r Faz considerações sobre cada u~na dellas. a 
dores wsc r1 ptos. refere-se <t dos 200:000$ para. o laborator10 

Si nenhum Sr. Deputado r1uer usar da · d~ Manguinhos, e.me~d~ que motivou a 
:pahtvm, pas30 rt ordem tlo dia. vmda rlo orador a trtbuna. 

O estabelecimento para o qual foi appro.- . 
o Sr. Bricio Filho---' Peço a vada tão grande verba f'uncciona . irregular-

p:tla.vra. mente. Dotado a principio com 60:000,), 
passou a perceber 120 :000$ annuaes. Sua 

O ~r. Presidente- Tem a pa- verba, porém, não está e nunca esteve dis- · 
l<bVra 0 Sr. Btício Filho. cri minada. Nas tabellas do Ministerio do In

terior figura um quadro rehttivo ao men
cionado estabelecimento, quadro onde só se 
encontra esta dechtração: Instituto Soro
therapico Federal -120:000$000. 

o Sr. :I~ricio Filho passa. <t cxa
min<bl' o Ot;corrido n<L sessiio da vcspe:·a em 
que foi votado o parecer sobec ns emendas 
o!Teeecidas c ,n 2" discussiio ao Orçamento 
do Interior. 

Dentre as emolHlas <tpprovad;ts, destacam
se nada menos ile tres r.~ferentes [L Directo
ria Geral de Saudo Publica. Urmt do 
500:000$ p:tra a. acquisição do lanchas e 
appareltlos aperfeiçoados ao cet'YÍÇJ da des
infecçã.o dos porto~ dos Est::tdos, uma de 
150:000$ para a continurtção das obra.s de 
construcção do navo desinfectorio ceatml e 
outm de 200:000.~ pn.r;t mont11 t' um labora
torio, dependente do do Mr111guinhos, desti
mtdo <tO e ;tudo de molestia::; e preparo das 
vaccinas e soros contra as epizootias e en
f,~rmidades dos vegetacs. 

A Commissão de Orçamento al)re.>entou 
um suustittttivo, f!U3 foi approvado, autol'i
Zctndo o Governo <t de3pendor <1 q uantía ne
cessarla. para estabelecer no lahoratorio de 
Manguinhos um serviço destinado ao estudo 
de mole>tit1s epízooticas e das enfermidades 
do.> vegetaes. 

fi:' contra esta 1i1ltt1 de discriminação dlts 
verbas que vem reclamar. Núo se sabe 
quantos t'unccionarios ha alli, quanto ganlm 
ca.d<t um dos mcdicos. Ignora-se quanto da 
verba assignalt1da toca ao funccionalismo e 
qu<~.nto cn.be para as despeza.s com o ma
terial o a acquisição do animaes para os 
preparos dos soros. 

Na introducção do relatorio do Tribunal 
de Conta~, em um trecho bem expressivo, é 
censurada a conducta do director de Saude 
Publica, por não offerecer a discriminação 
das verbas, concorrando assim para ir de 
encontro ás regras de contabilidade. 

E' contra isso que vem reclamar. Espera 
qu9 o Sr. Presidente da Republica chame á 
orqem a Directoria de Saude Publica_exi
gindo as modificações indispensaveis a uma 
facp fiscaliração dos gastos dos dinheiros 
publicos. 

L..imita.-se por omquanto a esses reparos, 
compromettendo-se a voltar ao assumpto, 
q uaendo for necessario. (Muito bem.) 

Vem á mesn,, é lido e vae a imprimir para \3!ltra.r na ordem dos trabalhos o segui .t1~e 

PROJECTO \ 
N. 1137 13- 1905 

Reàacção pm·a :J" discussão dq p:ojecto n. 167', .d~ste anno, que orça a Receita G~ral da· 
Repubttca para o exerptcw de 1906 \ · . • 

O Congresso Naciona.l uecret~b: '\ 
Art . 1. o A Receita, Geral da Re:publica dos Estados Unidos do Braúl é ;orçada, em ouro, 

69.074:930888U, papel, 221.825:000$, e a destip.adt1 á applicação e~pecial em out'O, 
14.020: JOus, o p<tpel, 15.t:Ki8: 000$, que Sl;lrão reaFzad~s COJ'l!. o producto do que for <trr.e-
cadado dentro tio exercício da prJscnte 101, sob os segmntes trtulos: · ' , 

ORD l NARlA 

Imp01·tação 

l. Direitos ele i!llportação para consumo, de ~ccôrclo 
com a tarifa. expedld<t pelo decreto n. 3.Ql7, do 
10 do março de 1900, observadas âs modificaçõés 
introduzidas pelas lei-> n. 1.144, de 30 de dezem
l)ro de 1903, e n. 1.313, do 30 de dezembro de 1904, 

Ouro 
. .\ 

P 11\ 
al\e 
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e mais as seguintes : Elevado a 160 réis o im
posto sobre o <trroz e modificada a respectiva ra.zão 
de 10 para 15 % -Automoveis (carros ou smbar
cações ) para transporte de pas>ageiros ou de 
cargas, 7 % ad vatm·em ; truchs de automoveis, 
armados ou desarmados, rod<1gem deanteira ou 
trazeira completa, inclusive motor e pertences, 
sem preparo, sem caixa de carro, 5 % ad vatm·em; 
automoveis que utilizem como combustível o 
a.lcool puro, earburetn.do ou desnaturado, 5 % 
aclva/orem.-Accrescentado á classe 9": Sueco de 
uv<ts não fcrment<1do, kilo 450 réis. Elevado a 
180 réis por kilogramma o imposto sobm o xar
quo-Sujeito o gado muar introduzido palas fron
teiras do Rio Grande do Sul <LO mesmo imposto 
cokado sobre o que é introduzido por outr<1s fron
teiru,s terrestres c por via marítima - Incluídas 
entre as mercadorias enumertldas no art. 6° da 
Tarifa das Alfandegas todas as bebidas a,lcoolicas 
que contiverem o absintho ou quacsquer outras 
esscncias noci vu,s ......................... , ....• 

2. 2 °/o, ou:í:::-;, sohre os n:;; . 93 e 95 (cevada ezn grão), 
DG, 97 98, 100 e 101 da elas >e 7"' do. ta.rifa. (cereaes), 
nm termo:; do art. 1". n. I da lei n. 1.313, d'3 80 
de dezembro de 1904 . .. .........•..............• 

3. Expediente de generos livres de direitos de consumo . 
4. Dito de capatazias ................................ . 
5. Armazenagem .................................... . 
6. Taxa de estatistic<t ............................... . 

Ent;·ada, scthida e estadia de navios 

7. Imposto do pharoes ...... , ..•............ ·.· ....... . 
8. Dito de docas . . · ......................... . ........ . 

Addicionaes 

9. 10 "/o sohre o expediente dos. generos livres de di-

10. 
ll. 
12. 
13. 

14. 
15. 
lG. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

23. 

reitos ................ . .......... . .............. . 

lNTElUOR 

Rend<t da Estrada de Ferro Cent1·al do Brazil. .••..• 
Dita da Estrada de Ferro Oeste de Minas .......... . 
Dita da Estrada de Ferro D. Thereza Christina ...... . 
Dita do Correio Geral-Reduzülo a 100 réis o porte 

das cartas expedida.s para. o interior da Republica 
c igualado <t este o da correspondencia. para qual
quor paiz da. America do Sul, creados pu,ra este 
fim typos de sellos especiaes ..•.... , ....•...... 

Dita dos Telegrapllos ............................. . 
Dita (la Fu,zcnda de Sant<t Cruz e outras ...•........ 
Dita da Cast~ de Correcção ........................ . 
Dita d<t Imprensa Nacion<tl e Diari9 Official . ....... . 
Dib do Ulboratorio Naciomtl de Analyses ......... . 
Dita do-;; arsena.es ................................ . 
Dita da Casa da Moeda ................•.......•... 
Dita do Gymnasio Nacional. ...................... . 
Dita dos Institutos dos Surdo.>-Mudos e dos Meninos 

Cegos .......................................... . 
D:tcL do Instituto Nu.cional de Musica .............. ; 

Ouro Papel 

G6 . 000: 000~.000 l 05. 000 : 000$000 

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

290:0005;000 
110:000$000 

400:000$000 

$ 
l.800:ooo$ooo 
1.400:000$000 
3.200:000$000· 

300:000$000 

$ 
lo: 000~~000 

180: 000$000 

28.000:000$00~ 
2.000:000$000 
1 o 000: 000$000 

4.800:000$0ÓO 
5.000:000$000 

70:000$000 
7:0)0,.;;000 

350:000$000 
200 : 000,:.;000 

l0 :000$000 
10:000$000 
70:000$000 

5:000$000 
lO:OOO,rOOO 
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24. Dita das matriculas nos estabelecimentos de instru-
cção superior .........••...••••••• , ............. . 

25. Dita da Assistencia a ~uienados •.••••••.••.••...... 
26. Dita arrecadada nos consulados ••••..•..•••........ 
27. Dita de proprios nacionaes ...•.• , •••••...... . ..... 
28. Dita da Estrada de Ferro do Rio do Ouro. ,, ....•.... 
29 . Imposto de sello-Reduzido a 100 réis o que incide 

sobre cheques de banco~ ............... . ....... .. 
30. Dito de transporte .......... , , .................... .. 
31. Dito_ de 3 1/2 % sobre o capital das loterias federaes 

.e v 0 /o sobre as estaduaes ....................... . 
32. Dito sobre subsidias e vencimentos, de accôrdo com 

o e;;tabelecido na lei n. 1.313, de 30 de dezembro 
de 1904 .....••..........••••••.•••••..•.•.•••.•. 

33. D~to sobre o consumo de agua ..................... · 
34. Dito de 2 1/2 °/o sobre os dividendos de títulos de 

_companhias ou sociedades anonymas ............. . 
35. Dlto sobre casas de spo1·t de qualquer especie, na 

Capital Federal. ............................... . 
36. Contribuição das companhias ou emprezas de es-

tradas de ferro c outras .•...••.•••••....•. •. .••. 
3. 7 Fóros de terrenos de marinha .................... . 
38. Laudemios .................... , .................. . 
39. Premios de depositas publicos ................... .. 
40. Taxa judiciaria •.•..•........ , .•.....•••• , .........• 
41 . Dita de aferi~;ão de hydrometros ..••••••........... 

42. 
43. 

44. 
45. 

46. 
47. 
48. 
49. 

50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

Consumo 
I 

Taxa sobre o fumo .............••...•............. 
Dita sobre bebidas, observad<L a disposiç~j,o do nrt. 11 

da lei n. 1. 313, de 30 de dezembro de 1~04, 
r1uanto ás bebidas nelle enumeradas .•. . .......... 

Di i<~ sobre phosphoros ......•..................... 
D1ta sobre o sal de qualquer procQdencia, de 

accôrdo com as modificações feitas na lei n. l. 313, 
de 30 de dezembro de 1904, e man·~ida a taxa 
em vigor para o s<1l refinado ...... .. ........... . 

Dita sobre c~tlçado ............................... . 
Dita sobre velas .........................•..•..... 
Dita sobre perfum<1rias ...................•....... 
Dit <t, sobre ospecü~Iidades pharmaceuticas nacionaes 

e estra.ngeiré\S ..............•.......•........... 
Dita sobr3 vino.gre ...........•..•.....•...•..... 
Dita sol'Jre conservas ..........•.................. 
Diti1 suhre cartas de jogar ..................•...... 
Dita sobre <:hap r~ os .............................. . 
DitiL sobre bengalas ............................. "' 
Di.t::t so ])r e tecidos . . ............ , .•••....•........ 
Dita sorJrc o vinho estrangeiro ............•....... 

E xtYaordinaria 

57. ·Montepio da !Marinha .•••••••••••••••••••...•....•. 
58. Dito militar ...............•.••.•..••.......•..... 
59. Dito dos empregados publicas ..................... . 
60. Indernnízações . . ..............•••••..•••.... . ..•.. 
61 .. Juros de capítaes nacíonaes ............. . ........ .. 
62, Dit os dos títulos da Estrada de Ferro da Bahia e 

Pernambuco ....•.•••.••• , ••••••••••••... .. ....• 

Ouro 

900:000$000 

Papel 

300:000$000 
100 : 000$000 

170:000~000 
180: 000.$000 

4:000$000 13.000:000$000 
. .. .. .. .. .. .. • 3. 800:000$000 

50:000$000 

106:666$667 
. ............. . 

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

. ··'I'······ ... . 

... ; .... \ .... . 
········ \· ··· 
• ••• o .... o • ~~ ••• 

.. ..... · .... \ ' '' 

400$000 
250$000 

8:000$000 
4:000$000 

600: 000$000 

1:614$222 

1.350:000$000 

3.000:000$000 
2.000:000$000 

1.400:000$000 

6: 000$000 

1.300:ooosooo 
30:000$000 
50:ooosooo 
30:000$000 

130:000$000 
1:000$000 

5.600.:000$000 

5 . 000: 000~.000 
() . 600: 000$;000 

. \ 
3.700.000$000 
1.2oo:oóp.sooo 

330:000$000 
'- 380:000$000 

, . sso : ooos6bo 
\ 170:000$000 

1,000:000;;000 
160:000$000 

1.100:000$000 
30:ooo$Ooo 

9.000:000$000 
600:000$000 

100:000$000 
250:000$000 
670:000$000 
600:000!ji000 
200:000$000 
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63, Remanescente dos premias de bilhetes de loterias ... 
· 64. Imposto de transmissão de propriedade, no Districto 

Federal ......................... , ..... , ........• 
·65. Dito de industrias e profissões, no Districto Federal.. 
66. Producto do arrendamento das areias monaziticas .. 

Ouro 

RENDA COM APPLICAÇÃO ESPECIAL 

Fundo de resgate do papel-moeda : 

J 
I 

1.0 Rendas em papel proveniente do arrendamento 
·das Estradas de Ferro da União ............. . 

2. 0 Producto da cobrança da divida activa da 
União, em papel. .......................... . 

3, 0 Tod:.ts e qua,csqner rendas eventuaes, percebidas 
en1 papel. ................................ .. 

4;" Os saldos que forem apurados no orçamento .. . 

Fundo de garantia do papel-moeda : 

l. o Quota de 5%, ouro, sobre todos os direitos de 
importação para consumo .................. . 

2.o Cobrança da divida activa, em ouro .......... . 
3." Os saldos dé~s taxas arrecadadas em ouro, dedu

zidos os serviço: que, nesta especie, o Thesouro 
é obrigado a custm~r ....................... .. 

4. o Producto integral do arr2ndamento da.s Estradas 
d.c Ferro de~ União, que tiver sido ou for esti-
pulado mn ouro ....•........................ 

5. o Todas e quaesquer rendas eventuaes, em ouro .. 
Ci. 0 Direitos ele expm"taçã.o n' territorio dJ Acre, 

sendo cobrados subre a horraché~ 18 % 
nd va'o1·em ...... , ................•..••• ,.,. 

3. Funlo p:u·a a caixa do rec:gate das ctpolices das 
estradas do ferro e11campG.das : 

:\.rrenclamento dCLs mesmas estra.chs de ferro ... 

Fundo de amortização dos emprestimos internos: 
l. o Receita proveniente da venda de generos e de 

proprios nacionae:o ...... , ...... : . ....... . 

4. Depositas: 

5. 

2. 0 Sa.l(}o ou excesso entre o recebimento c as 
restituições ..........•....•......•......... 

Fundo destinado ás obras de melhoramentos dos 
portos. executadas á custa da União : 

Rio de .Janeiro ..........•...•......•...•.••... 
wlaranhão ...........•• , ••......•....••.. , ..•.• 
Fortaleza ...• , •..••...•..•..•. , .•••• , .. , •.. , .. 
Natal. ..................... , ................ .. 
Par<thyba ...••.•............•.•••. ·., .....•..... 
Par?-nagua ..•.......... , .........••...••.••... 
Reci~e_. ._ ....•.••.•••..•.•.•• , ••..•.•.••......• 
Mace1o (.Jaraguá) .....••••••••.•.•..•••.• ,., •.• 
Florianopolis .............. . 
Rio Grande do Sul .. " · " " .. " · ' .. " ............................. 

Yolo VII 

9.000:000$000 
100$000 

~· '" 

ll o: 000$000 
300: 000.~;000 

Ino:000$000 

4.000:000$000 

450:000$000 

377 

Papel 
26:000$000 

2.200:000$00(') 
2.600:000$00Cl 

360:000$000 

450:000$000 

900:000$000 

1.800:000$000 
$ 

~ '-? 

$ 

6.000:000~000 

l.658:0ü0$000 

30:000$00 

2. 000: 000~30000 

500:000$000 
150:000~000 
200:000$000 
130:000$000 
IOO:ooo$ooo 
lOO:OOo$000 
800:000$000 
100:000$000 
150:000$000 
800:000$000 

o!S 
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· Art. 2. 0 E' o Presidente da Republica autorizado: 
I. A emittir como antecipação de rocei t:~, no exerci cio desta lei, bilhetes do Thesouro 

até a somma, de 25.000:000$, que serão resgata,dos até ao fim do mesmo exercício. 
U. A receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 41 da lei n. 628, de 

17 de setembro de 1851, os dinheiros provenientes dos cofres de orphãos, de bens de de
funtos e ausentes e do evento, de premias de loterias, de depositos das caixas economicas 
e montes de soccorro e dos depositas de outras origens. Os saldos que resultarem do 
encontro das entradas com as sahidas poderão ser applica.dos ás amortizações dos em· 
prestimos internos ou os excessos das restituições serão levados ao balanço do exer
cício. 

UI. A cobrar o imposto de importação para consumo, de accôrdo com as leis vigentes, 
da seguinte fôrma : 

a) 50 °/o em papel e 50 °/o em ouro, sobre as mercadorias constantes dos ns. L 9 23, 
24, 30, 41, 52, 53, 58, 60, 63, 69, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 109, 115, 123, 124, 
137, 159. 172, 179 (excepto as aguas naturaes), 196, 204, 213, 223, 227, 228, 259, 27(), 280, 
326, 330, 410, 437, 465, 468, 470, 472, 473, 474, 488, 517, 534, 547, 563, 612, 613, ti20, 641, 
642, 645, GfjJ, 665, 703, 732, 743 (excepto as laminas simple,;), 749, 751, 757, 805, 1.037, 1.06, 
e 1.065 d<t Tarifa das Alfandegas, a que se refere o decreto n. 3.617, de 19 de març.o 
de 1900; 

b) 65 °/o papel e 35 °/o ouro, sobre as demais mercadorias não mencionadas na lettra 
antecedente. 

A quota de 5 °/o, cobrada em ouro, da totalidade dos direitos de importação para con
sumo, será :lestinada ao fundo de garantia; a de 2{} 0 /o ás despezas em ouro e o excedante 
serti. convertido em papel para attonder á~ despezas dessa especie. 

Os 50 °/o ouro serão cobrados omquanto o cambio se mantiver acima de 15 d. por I$, 
e, si baixar a essa taxa ou menos, cobrar-se-hão do imposto de importação sobre as merca
dorias de que trata a lettra a 65 °/o em papel e 35 °/o em ouro. 

IV. A cobrar para o fundo destinado fts obras de melhoramentos dos portos, executados 
<t custa da União : 

1 
• 

1•, a taxa, até 2 °/o, ouro, sobre o valor offieial da importação do porto do Rio de Janeiro 
e das <llfandegas do Rio Grande do Sul, exc~ptuadn.s as mercadorias de que trata ·o n. 2 
doart.1•; . 

2°, a ta.xa de um a cinco réis por kilogramma de mercadorias que forem carregada!!: 
ou descarregadas, segundo o seu valor, destinq ou procedencia dos outros portos. 

Pa.ragrapho unico. Para accelerar a execução das obras referidas, poderá o Presidente· 
da Republica acceitar donativos, · ou mesmo auxílios, a titulo oneroso, offerecidos pelos 
Estados, municípios ou associações, interessados no melhoramento, comtanto que os ' ~nmtr-
gos r~tlltautes de tél.es auxílios não excedam dQ prJducto da til.xa indicada. '_ 

V. A reformar o regulamento expedido pelo decreto n ., 2. 791, de 11 de janpiro 
de 1898, para o fim de rever as t axas do imposto de transporte nas estradas <le ferro, 
cobradas na razão de 20 % pelo preço das passagens, até ao maximo 'Q.e 2$ sdpre o valqr 
excedente de l:i; do bilhete de qualquer cl!J.sSe ou denominação, ,seja singelo ou d?· 
id<t e volta. \ . \ 

,\. ta.xa de transporte p:1ra o extrangeiro S(lrá cobrada toda a vez qlfe a pas.sagem não 
for vendida directamente para porto nacionai . · . . 

VI. A modificar a t arifa aduaneira pfl.ra o fim de diminuir o imposto de importação 
<t que estão sujeitos os assucaras extrangeiros !'lll1 sua entrada no paiz, reduzindo a taxa 
actua1 ao mínimo possível, attendendo á variação da t n,xa cambial, tb modo a ficar cflicaz
mente protegido o mercado interno. 

a) A reducçio na bxa não se applicará aos assucares originarias de paizes quo, pr3-
miarem, directa ou indirectamente, a producção ou exportaçâo; .\ · · 

b) O Governo poderá alterar a nova ta~a , si a necessidade da defesa do mercado. 
interno o exigir. · \ ' 

VIL A concBderisen<;ão de direitos de impprtação, pagando 5 % de expediertte, para 
o material imp.:;rtallo peb Companhia de EstraU.a. de Ferro Leop'Jldina para os pro
longamentos, custeio e melhoramento.; da.<; StlaS linhas Jen•eas, Sómente para ob,jectos 
flUC nã.o tiverem sirllílares na prodt.icção nactonal. Gosarão do mesmo. favor tGdtts as · 
estradas de ferro que tenh'Lm feito ou fizerem JlOS fretes de generos de protlucção nacional 
roducções e(fUivalentcs ás feitas por aquel!a companhia. . . · 

VI[[. A ísent:11' de direito; de importação, na vigencia. desta lei, as emha.rcaçõos de 
remo e vela destinadas exclusivrt,ménte ao sport nautico, com ba.ncos movediços e seus 
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acoessorios · remos, velas, fl:>rquctas, craques, braçadeieas, mastro>, macas, cannas de 
leme, guarda-patrões, fios de barcn.s para driças, escotas, etc., imj}Ortados directament0 
pelos clubs de regn.tas. 

IX. A entrar em accôrdo, na vigencia destu. lei, com os· governos dos Estados, quando 
julgar conveniente, u.fim de lhes transferir a quotn. que lhes competir do fundo destiuaclo 
ás obras de melhoramentos dos portos á custa da União, desde que se obriguem a realizar 
os serviçcs respectivos. 

X. A <trrendar, mediante concurrencia publica, por prazo não excedente de 20 annos, 
os terrenos c bemfeitorias da fabrica de ferro do Ipanema. 

XI. A entrar em accôrdo com os Estados cafeeiros para o fim de regular o commercio 
e a valorizaç:1o do café, correndo toda e qualquer despeza por conta dos Estados inte

: ressados. 
XII. A conceder franquia postal ás revistas de cal'actee agrícola, industrial e com

mercial, publicadas pelos governos dos Estados ou do Districto Federal,_ u~a. vez que 
tenham distribuição gratuita, assim como publicações e sementes distribmda-: pela 
Sociedade Nacional de Agricultura e pelas sociedades congeneres estaduaes, e bem assim 
para os boletins offieiaes dos Estados, destinados á propaganda agrícola. 

XIII. A conceder isenção de direitos aduaneiros : . 
I o, aos instrumentos de lavoura e machinismos destinados ao fabrico e beneficio d'e 

productos agrícolas, assim como aos apparelhos para fabrico de lacticinios, directa-. 
mente importados pelos agricultores, ou respectivas emprezas e machinismos e appa
relhos para montagem de xarqueadas, sendo a tax<t de expediente paga nos termos 

. do final do art. 5° da tarifa vigente; 
2°, ás drogas e utensílios que forem importados par; das associações ou ligas 

contra a tuberculose ; 
3°. ás sementes e aos exemplares de plantas vivas, de reproductores finos de gado 

vaccum, cavallar, muar, lanigero e suíno; 
4°, aos ovulos do bicho da seda ; 
5°, aos machinismos para as fabricas de fios de algodão e lã. 

, XIV. A prorogar até 9 horas da noite a visita de entrada aos vapores de 
inha regular. 

/ Os empregados incumbidos das visitas, tanto adu1tneira como de policia e saude, são 
}:obrigados a exec~tf!'r esse serviço indeJ!endentemente de n~aior _remuneração, pode~do, 
'i entretanto, o Mm1stro da Fazenda arbitrar-lhes uma grat1ficaçao por esse accresc1mo 
! de serviço, a qual ser<t paga pelas companhias proprietarias dos vapores que gosarem 

deste favor. 
' XV. A adaptar o papel sellado na arrecadação do imposto do sello do papel. 

Art. 3.0 P<~garão sómentc ,5°/o ad valorern de impostos de importação : 1°, locomoveis 
agrícolas; 2•, valvulas de borracha para bombas de ar e para outras machinas de qual
quer fôrma ou feitio; 3°, télas de arame de cobre ou latão, cornes de papelão ou COlU'O 
para turbinas e peças componentes de b;~terias de diffusão; 4°, escovas de arame, 
ferro ou latão, ou raspadeiras para limpoza de tubos; 5•, manometros para indicar pres
são de vapor e de vacuo, indicadores de temperatura; 6°, tubos de cobre, ferro ou latão, 
para caldeira c para apparelhos de concentração c evaporação; 7°, moinhos para que
brar e pulverizar assucar; 8°, crivos e seus supportes e travessões para fornalhas; 
9•, tachas, moendas c engrenagem com os seus accessorios; 10°, apparelhos de movimento 
ou transmissão, comprehendendo polias, eixos, mancaes, luv<ts, chavetas, anncis e 
collarcs do suspensão; li o, trilhos, com todos os seus accessorios, grampos, chapas de 
uncção, parafusos, desvios, contra-trilhos, cruzamentos ou corações, agulhas para des
vios e apparelhos de manobral~os; 12°, locomotivas e vagões com seus accessorios; 
13•, alamtJiques e columnas distillatorias com seus accessorios; 14°, fôrmas e passadeiras
erystalizadores para purgar e refinar assucar e cal especial para fabricação; 15°, lom
bos do 1brro ou outro metal para qualquer liquido ou massa, ou abastecimento de agua 
quente ou. íi'ia; wo, vidros e tubos de vidro para apparelhos de evaporação e {concenta.
çà?, para indicadores de uivei de agua ou outro liquido dentro dos apparelhos ou cal
deiras; 17°, arame farpado e o ovalado, scmlo este ultimo das seguintes dimensões: 
l8X H:i o l9X 17, inclusive moirões de ferro ou aço para cercas e os respectivos estica
dores; 18, os desnaturantes c carburetn.ntes do alcool ; 19°, os toneis de ferro, esta
nhados, para o transporte de alcool, e os apparelhos destinados ás applicações industriacs 
d.o alcool; 20•, ferramentas, enxadas c íouces destinadas <l lavoura ; quando os ma
chinismos, apparelhos e objectos acima discriminados forem importados par syndicatos 



380 ANNAES DA CAMARA 

agrícolas, ou uirectamente pelos agricultores, gerentes de cmprezas agricqlas, pro
prietarios de campos de criação e bem assim pelos governos dos .b;~tauos e dos 
municípios. 

Paragrapllo unico. Provado que o syndicaio, preyalecenllo-se do favor ualei, irn
.porton qualquer dos objectos mencionados, com a reducção do .imposto, para. vendei-os ou 
.cedel-os a pessoct estranha ;),_associação, será imposta a multa de 3:000$ a.os import(\.dores, 
sendo pelo pagamento responsa.veis solidariamente o> associados. 

No caso de reincicl.encia, _a pmlta se<'á do dobro e o synuica.to será dissolviJo por <teto 
da. administra.ção publica. 

Art. 4.° Ficam comprehendidos entre os prouuctos chimicos, a. que se referem o§ 38 
-do <trt. 2° e o art. 5° das Disposições Prelimina,res da Tarifa em vigor, o acido sulfm•ico, 
acido tn.rtarico, tn.nnino, bi-sulfito de potassa e os fermentos seleccionados, quando forem 
importado3 pelas sociedades de agricultura., syndicatos agrícolas ou simples agricultores. 

Art. 5. o Ficam isentos de direitos de importação: 
I. O material importn.clo pa.ra a. construcção de engenhos centrt1.es, é~ssim como pé].ra. 

a construcção e prolonga.mento de estradas de ferro e obras de portos, quer executadas 
directamonte pelo Governo da. União, quer por concessão a. particulares, p~1ganúo 5°/o tla 
taxa de expediente os artigos cuja t axa não for inferior a esta. 

li. As folha.s estampadas para a fabricação de latas para manteiga ou banha, quando 
directamente importadas pelos productores destes artigos, que .pn.garão 5 °/o de 
expediente. 

Ili. O material importado por indivíduos ou emprezas que se propuzerem a realizar 
a culturJ. raciona,l e n'Conomica do cc~fé, cacáo, fumo, :1lgodão e 1lbr'":; textis, auimaes e 
vegetaes, e proceder ao seu' beneficütmento em installaçõ2s centmes, convenientemente 
montadas; promovendo tambem o PTesidente da Republica, junto ás estradas de ferro 
federaes e <:'ts compa.nhias <lo navegação snbvencionadas ou de qualquer outr<~ fúrma auxi
liadas pelo Estado, umD, reducção razoetvel nas tarifn.s de tra11c::porte para os productos · 
beneficiados nesseJ estabelecimentos . 

§ l. o Si os estauolocimerJ.tos forem fundados por syndicatos -ftgricolas, organizados de 
nccôrdo com a lei <le 6 <le ,janeiro de 1\JO:-l, os materiaes pctz<trão 5 % acl valo1·ent, indepon
dentemmüe ele despacho do Ministro da Fazenda, nn i'órma das leis ttlfanrlegarias. 

§ :2 . o Sô gosarão das vantn.gens estatuiua_s no presente artigo as lnstalla.Çõe~ centra.es e 
os })l'vliuctos nellas ])eneficiados, quando os governos locaes do; Estú.dos ou do Districto Fe
dm·al, onde fo1·em e;;tabclecillas , lhes concederem t<tmbtlm üwores. · 

IV. Qmtesquer m8,chinismo> e instrumentos Ünporta(tos pelo.-:: Estados, mtmici-pios ,e 
particulares, qne se destinem ás suas fctbricas de s'ericicultura, desde. quo en1preguem na 
iiaçào e tecelagem unicamente casulo.s de producçãí\naciom1.l. -. 

V. Os oJJ,joclm destinados ao Museu Goeldi , no 5st,ado d~\p:'- r<-'~. e os importados pelos 
governo.; dos Estados parQ. as colonias indígenas c cFvilízação tlos índios. 

VI. A' r e:;;_ nísição í!os governos dos Estados, dos mu'nicipios c do Distr ici;o Federal, pa
gawlo 5o I o úe expediente, o mate1·ütl importado :p:l.m ser a_pplicado pelos mesmos em suas 
obras, feitas :por administraç;ão ou contrncto, e quo tenham pol' ii111 o saneamento, embel
_lez ~mlento, aba.;tecimento do agua, redes tle esgotos, calçamento, inclusivo britadores, mo
toros respectivos e rolos ou eompressores para mac<1.damização, melhoramento e consorva
ção de barra.r; n portos, const rucção de fornos par<t incineração do lixo, pontes, illuminação, 
e~trad<ts de fer·ro e vütção electrica, inclusivo o que se destinar ao desenvolvimento de 
força pam estes fins; o destinado a laboratorios de analyses; <1. mobilüt e o ma.terial escolar 
1!?port:1dos pelos mesmos governos; o mater ial para colonias correcci0mtes e casas ele pri
sao com trabalho, os animae;s e material destinados aos corpos ele policia e de bombeiros, 
<i }Waticagom de portos e, finalmente, todo o qur-l for de immediata necessidade ou utilidadQ 
~o~ governos dos Estados, dos municípios o do Districto Federal ou das respectivas rapar-
~~~. ~ 

Art. 6.o Ficam isentas do imposto de consumo todas as bebidas prod\e;;idas exclusiva
mente peJa fermentação de suecos de fructas ou plantas do paiz. 

Ar~. 7.° Fica concedida. franquia postal aos livros e impressos de qualquer natureza, 
remett1dos para as bibliothecas publicas da União, dos Estados e dos municípios ; á. 
Revista do Instituto Historico e Geographico do Rio Grande ·do Norte, ao Boletim do 
Mu seu Paranaense e ás publicações de distribuição gratuita da Associação Paulista d11 

.S_anatorios. 
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Art. s.o Nas estradas de ferro da União fM-se-ha o transporte gratuito de alienado,, 
que se destinem aos manicomios mantidos ou subsidiados psla União ou pelos Estados. 

§ L" A concessão do transporte gratuito dependerá de requisição dos chefes de policia 
dos Estados ou do Districto Federal ao director da estrada. 

§ 2." Só se conceder(L o transporte gratuito para os enfermos que tenham de ser 
gratuitamente tratados, em virtude do seu estado de pobreza, nos manicomios a que se 
refere este artigo. 

Art. 9." Fica sómentc sujeito ú. taxa fixa de ~ 2-0-0 todo o vapor ou navio a vela. 
seja qual for a sua tonelagem ou carregamento, quando demande qualquer dos portos da 
União com o fim exclusivo de r eceller ordens e seguir seu destino, podendo demorar-se lO 
dias sob a fiscalização das alfandegas pcua receber provisõe>, agua e combustível. 

§ 1. o N~• referidtL taxa comprehencler-se-hão todos os emolumentos aduaneiros e 
quaesquer outras taxas, cartas de sauclG e capitania do porto, respeitados no mais os 
l'egulamentos de saude e policia do porto. 

§ 2. o O prazo de lO dia·J será prorogado por mais cinco dias pelo ínspector da alfan
dega por motivo justificado. 

§ 3. o TermimtJo o prazo de 15 dias, ficará o vapor ou navio sujeito ao regimen dos 
que dão entraJa por inteiro, franquia ou arribada. 

Art. 10. Continúa em vigor a disposição contida no art. 2", n. IX, da, lei n. 1.144, de 
30 de dezembro de 1903, que isent<:t de direitos de importação e expediente os mE'.teriaes 
necessario.; ao abastecimento de agua nos município; do Ceará e outros Estados fiagel
lados pela l':ecca. 

Art. í.l. Pagarão sómente o impo ,to de 5 "/o de expediente os motores, carburadores, 
fogões, fogareiros, lampadas e quaesquer utensílios que utilizem como combustível o 
alcool puro, carlmretado ou desnaturado. . 

Art. 12. Continuam em vigor: o art. 15 da lei n. 953, de 29 de dezembro de 1902; o 
n. VI do art. 2° e o art. ll da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903. 

Art. 13. Os 2 % ouro de que trata o n. 2 do art. lo, que forem cobrados no porto do 
Rio de Janeiro e nas Alfandegas do Estado do Rio Grande do Sul, serão applicados aos 
fundos respectivos de que trata o n. IV, parte 1•, do art. 2" desta lei. 

Art. 14. O imposto de consumo sobre o vinho extrangeiro, creado no art. l", n. 56, 
da lei n. 1.313, de 30 de dezembro de 1904, será cobrado pelas seguintes taxas, qualquer 
que seja a sua fórma de acondicionamento: 

Vinho extrangeiro, até 14" de alcool absoluto, excepto Champagne e outros espu· 
mosos: por litro, 75 réis; por g<trrafa, 50 réis; por meia garrafa, 25 réis; 

Vinho extrangeiro não especificado, de mais de 14° até 24" de alcool absoluto: por 
litro, 150 réis; por garrafa, 100 réis; por meia garrafa, 50 réis; 

Vinhos extrangeiros de mais de 24°, inclusive o Charnpagne e outros espumosos: por 
litro, 300 réis; por garrafa, 200 ré:s; por meia garrafa, 100 réis, 

Art. 15. Continuam em vigor todas as disposições das leis de orçamento antece
dentes, que não versarem particularmente sobre a fixação da receita e despeza, sobre 
autorização para marcar ou augmentar vencimentos, reformar reparti~~ões ou legislação 
fiscal e que não tenham sido expressamente revogadas. 

Art. 16. Ficam· revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 18 de novembro de 1905.- Francisco Veiga, presidente.- Fl'an
cisca Sá.-lgnacio Tosta.-Galeao Cm·valhal.- David Campis!a.-Paula Ramos.-Erico 
Coelho.-Cot·nelio da Fonsew.-Urbano Santos. 

Compai·ecem mais os Srs. Am:.elio Amo- Tosta, Rodrigues Lima, Tolentino dos Santos, 
rim, Hosanna,h de Oliveira, Arthur Lemos, Eduardo Ramos, Paranhos Montenegro. Gal
Carlos de Novaes, Rogerio de :Miraodn,, Indio dino Loreto, Correia Dutra, Leite Ribeiro, 
do Brazil, Urlm,no Santos, Cunha i\1tLchado, Bulhões Marcial, 08car Godoy, Augusto de 
Christino Cruz, Bezeuil Fontenelle, Thomaz Vasconcellos, Sá F1·eire, Erlco Coelho, Hcn
Cavalcanti, Francisco Sá, João Lopes, Pereira l'ique Borges, Cruvcllo Cavalcn,nti, Paulino 
Reis, Alberto Maranhão, Paula e Silva, Tei- de Souz:1, lU beiro Junqueira, .Toão Luiz Alves, 
,xeira de Sá, Celso de Souza, Medeiros e Al- Lamounier Godofredo, Calogeras, Bernal'do 
lmqnerque, Pereira de Lym, João Vieira, de Campos, VaJois de CastrD, Fernando Pres
Esmer<tldino Bandein, Eu:;;ehio de Andrade, tes, José Lobo, Candido Rodrigues, Herme-
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nogildo de Moraes, Lindolpho Serra, Eliseu 
Guilherme, Luiz Gualberto, Soares dos San
tos e Barbosa Lima. 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada, o-; Srs. En~as Martin :~ , Raymundo 
Nery, Passos l\'Iiranda, José l;uzebio, .João 
Gayoso, Arlindo Nogueira, Trindade, Simeão 
Leal, José :Yiarcellino, Malaquia~ Gonçalves, 
l\1oreir<1 Alves, Estacio Coimbra, Pedro Per
nambucu, Arthnt• Orlando, Angelo Neto, Do
mingos Guimarães, Leovigildo Filgueiras, 
Castro R)bello, Bulcão Vianna, Prisco Pa
raizo, Augusto 1le Freitas, Pinto Dantas, Fi
delis Alves, Belisario de Souza, Silva Castro, 
Bezttmc1C, Alfredo Backer, João Luiz, Penido 
Filho, Fl'<tncisco Bernar(tiuo, Carneiro de 
Rez mde, Bernardes de Faria, Henrique Sal
Ias, Manoel Fulgencio, Nogueira, Lindolpho 
Caetano, ROtlolpho Paixão, Jesuíno Cardoso, 
Rebouças de C<trvalho, Arnolpho Azevedo, 
Eloy Chaves, Leite de Souza, Alvaro de Car
valho, Azevedo Marques, Rodolpho Miranda, 
Joaquim Teixeira Brandão, Bernardo Anto
nio, Abdon Baptista, Marçal E:lcobar, Angelo 
Pinheiro, Victorino Monteiro, Rivadavia 
Corrêa, Cassiano do Nascim~nto, Alfredo 
Va.rela e Campos Cartier. 

Esem causa os S•·s. Antonio Bastos, Dun
shee de Abranches, Anizio de Abreu, Virgílio 
Erigido, Eduardo Studart, Al;tdon Milanez, 
Ra.ymundo de Mir::mda, Arroxellas Galvão, 
Oliveira, Valladão, José Mon,i[trdim, Irineu 
Machado, Nelson U.e Vasconcelj.os, Julio Si.m
tos, Francisco Botelho, Virlato Mascarenhas, 
BerncwJo Monteiro, Athtlbertq Ferr<tZ, Ca
millo Soares Filho, Sabino Barroso, Olyntho 
Ribe1ro, O:tmillo Prates, Costa Junior, Ama
ral Cesar, Aqnino Ribeiro, Juyena.l Miller e 
Germano Hasslocher. 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero legJ.l, vae se proceuer ás votações das 
ma terias constantes da oruerq do dia. 

E' annunciada a continuação da votação 
do projecto n. 201, de 1903, q.utorizando o 
Presidente da Repub!ica a abr ir ao Minis
terio d<t Industria, Viação e Obras Publicas 
o crc.tito de 40:000$, supplerqentar á sub
consignaç:í.o - Transport~ de immigr,tntes 
estrangeiros ou nacionaes pOJ' mar e por 
terra- da verba 6• do art. 13 da lei 
n. 1.316, de 31 de dezembro de 1904 (3a dis-
cussão); · 

PL'Ocedenilo-so á votação, reeonhece-se te
rem vobdo a f'twor B6 Sr.; . Deputados e 
,contra 3, total 89. 

O Sr. Presidente - Não ha nu
roem. 

Vae se proceder á chamada. 
Procedendo-se á chamada., yerifica-se te

rem-se ausentado os Srs. Fred.erico Borges, 

Rodrigues Lima, Paranhos Montenegro, He
redia de Sá, Sei. Freire, Cruvello Cavalcanti, 
Paulino de Souza, Estevão Lobo, Carlos 
Ottoni, Padua Rezende, Bernardo de Campos 
e José Lobo. 

O Sr. Presidente -Responderam 
tt chamada 104 Srs. Deputados. Não ha nu
mero. 

Fic<tm adiadas as votações. 
Passa-se á matcl'ia em discus~ão. 
Comparecem aind<t os Srs. Rodrigue> 

Doria, Felix Gaspar, Ant hero Bo·tclho, Cos-~a 
Netto, Benedicto de Souzlt c Vospasiano de 
Albuquerque. · 

E' annunciada a discussão uuica do parecer 
n. 137 D, de 1905, sobre emenda o1i'm;ecidu, 
na 3• discussão do prqjecto n. 137, deste 
anno, que concede vitaliciamente aos offi
ciaes e praçcts de pret dos corpos de volun
tarios da patria que ainda existem, aos 
membros dos f.ribunaes militares em · cam
panha c aos eswdantes de medicina con
tractados para o serviço no cor-po de saude 
do exercito em campanha, o soldo por in
teiro de seus postos naquelle tempo, a 
contar da passagem desta lei, e dá outras 
providencias. 

O Sr. ThoDl..az Cava,Ica.nti
Peço a palavra. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr, Tholllaz Cava,lcanti co
meça dizendo que o illri1;1tre Deputado pela 
Bahia, Sr. Marcolino Motú,'a, ante as pro
messas contidas no decreto de 7 de janeiro . 
de 1865, apresentqu um projecto de lei que 
visa satisfazel-as. Por occasião de se declarar 
a guerra do Paraguay, diz o orador, o Go
verno, sentindo-se precario de meios de de
fesa, teve de convocar os brazilciros para . 
tal fim, fazendo uma scrie de promessas, -
parte das quaes não cumpriu. 

Cita duas dessas promessas; uma que ficou 
em completo esquecimento e outra que só 
aproveitou a alguns: a em que o Governo · 
o1ferecia aos voluntarios da patria, em seu 
reg;·esso aos lares, um ped'íi.ÇO de tei'ra com 
a área de 22,5(}0 braças quad1~adas, e aquella 
que dizia respeito á vitaliciedade do soldo 
dos officiaes e praças. 

O pr.jecto trata desta parte,, e da sua ne
cessidade se occupa o illu:;tre 'Í'epreseotanto 
da Bahia. · 

Nota o orador que, si o Governo tivc8se, 
na época opportuna, dado cumprimento ú. 
promessa contida no alludido decreto, todos 
os officiaes volunta1•ios da patria. tel'iam re
cebido a. vitaliciedade 'do soldo a.o regressar 



SESSÃO EM 18 DE NOVEMBRO DE 1905 383 

da campanha, sem contar aquelles que lá 
tivessem morri do. 

Diz que, pelo projecto actual, a justiça não 
foi completa, porque deixou de pttrte as fa
milias da.quelles que tambem tinham direito 
a tal compensação. 

Tendo em vista essa falta do projecto, diz 
S. Ex., assignou uma emenda tornand,J ex
tensiva <t Jisposição no mesmo contida ás 
familias daquelles officiaes, que, tendo pre
st.:odo serviços iguaes aos dos sobreviventes, 
ficaram fóra dessct compensação. 

Cit.<t os termos d.essa emendtt, quo foi re
jeitad'.t pcht Commissão de Orçamento, assi
gnahtndo os beneficios de que ella cogita. 

Diz que, si tivesse sabido do dia em que a 
Commissão de Finanças tratou do assumpto, 
tor-lhe-hia dado todos os esclarecimentos, 
mostrando-lhe a justiça da idétt. Si o Governo 
tivesse cumprido, na época, as promessas 
feitas, as viuvas dos officiaes mortos depois 
da gurrra teriam necessariamente seu meio
soldo. 

Termina fazendo considerações acerca da 
jtJstiça da idéa contida na emenda e dizendo 
que a Camara não fará justiça por metade 
e.sim completa. 

Ninguem mais pedindo <t p:1la vra, é encer
rada a discussão e adiada a votação. 

E' al'lnutwmda a discussão unica do pare
cern. 109 C, de 1905, sobre a emenda offe
rccid.a na 3• discussão do projecto n. 109, 
d.este aono, qnc ttuioriza o Poder l<;xecntivo 
:t, pagar ao cirnrgiiio-mür de brigada gra
duado reformado do exercito D1·. Augusto 
José Ferrari, ox:-medicü da Colonia Milii;ar 
de Caseiros, a qtmntia de (i::JS$, de vencimen
tos que não recebeu. 

Ninguem ped.indo a palavra, é encoi'l'ada a 
discussão e adiadtt a votação. , 

E' annunciada a discussão unica do pare
c.er n. :209 B, de 1905, sobre emenda olfcre
cidu na 2• discussão do projecto n. 209, deste 
<tnno, que mantem o direito {t promoção de 
guardas-marinhas alumnos aos aspirantes
do :3o <tnno, matricu1ad.os durante <t vigoncia. 
do ac·én;'olregulamento d<t Escola Naval, de 
confi.mnidade com o disposto no art. 80 do 
decreto n. 3.G52, de 2 de maio de 1900, com 
parecer e emenda d<t Commissão de Marinha 
e Guerra. 

O Sr. Bricio I<'ilho-Poço a pa
la vru,, 

O Sr. Presi<len:te-Tem a pala
Tra o nobre Deputado. 

O Sr. Bricio Filho vem discutir 
o pctrecer formulado sobre a emenda do 
Sr. Germano Hasslocher, oíl'm·ecida ao pro

. jecto quando estava em 2a discussão. 

I 

Observa que, por engano, a emenda, em 
vez de ter sido sómente enviada à Commissão 
de Finanças para, uma vez dado o parecer, 
passar por mais uma discussão, foi tamhem 
á Commissão de :rvrarinha e Guerra, quando 
isso só cabia si o pro.1ecto estivesse em ::J• dis
cus>ão. O engano, em todo o caso, tmuxe 
vantagens. Foram elabamdos dons pareceres, 
em vez de um. 

A Commissão de Marinha e Guerm, sem 
desconhecer o valor da p1·ovidencia arbi
trada, opinou P'!la rejeição da, emenda por 
não estar o seu objecto relacionado com <t 
materia do project.o. 

O orador colloca-se exactamcnte nessa cor
rente. Será. contra<~ emenda por não caber 
a providencia no projecto em debate. 

Tratando da proposição que apresentou ;t 
consideração da Casa, mais uma vez lemhr<t 
a necessidade de sua adopção, porque se 
trata de amparar em tempo o direito dos 
aspirantes a guardas-marinha alumnos. 
(Muito bem.) 

O Sr.Presidente (*)- Continúa a 
discussão unica do parecer n. 209 B, de 1905, 
sobre emenda o:fferecida na 2a discussão do 
projecto n. 209, deste anno, que mantem o 
direito á prumoção de guardas-marinhas 
alumnos aos aspirantes do 3° anno matri
culados durante a vigencia do actual regula
mento dtt Escola Naval, de confot•midadc 
com o disposto no art. 80 do decreto n. 3.tí52, 
de 2 de maio de lDOO, com parecer e emenda, 
cltt Commissão de :\Iarinlm e Guerra. 

O Sr. Bcl.rbosa Lhna-Peç~o a 
palavra. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Depubdo, 

O Sr. Barbosa Lhn:a.-Sr. Pre
sidente, acha-se ausente da discussão o hon
rado autor da emenda. Estou certo de que 
S. Ex., si estivesse presente, mui to teria 
que dizer em favor da. idéa consignada nesse 
additivo. 

Realmente parece-me pouco cquitativo o 
que se fez em relação á. classe ele que se 
trata, excluída por occa;ião da reorgani
zação a que mandou proceder o Poder Ex
ecutivo, em collsequencia da lei ultim:unente 
vo~ada. 

O proprio parecer da Commissão de Fi
nanças refere-se ao decreto n. 703, de 30 do 
agosto de lStJO, por força de cujas disposi
ções entraram para o q tmdro de cammis
rios dtt armadu. todos aquelles agora P.xciui
dus em consequencia da reorganização ulti-

~(·)Esta dieCUI'~O n1ío roi l'evisto pelo Ol'a"or. 
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mamento votada. Ora, de 1890 a.té á data 
:presente decorrem cerca de 15 aunos, e é 
sabido, é facto hoje incorporado em nossas 
:praxes e até em noss<t legislação que todos 
a.quelles funccionarios que contam mais de 
10 ;mnos de serviço, por occasião de qual
quer reforma. costnma.m ser mantidos em 
seus no~tos , ainda que o novo plano, a. nova 
lei e~ija requisitos divei'sos daquelles em 
>irtude tios quaes os primeiros foram admit
t idos . 

Este typo de equidade, Sr. Pre8idente, foi 
rlacio, Ll0stle os primeiros dim: da Republica, 
pelo Governo Províso1·io. 

Com eifeito, por occn.sião do decreto de 9 
de .i cmeiro tio l ~100, decreto que separou a 
Igreja do Estauo, o benemerito Governo Pro
visorio entendeu dever ua:· um modelo a se
guir, p Jr occasião da reforma e da reorga
nizaç·lto das repartic:ões public<.ts . 

Assim é q<w, separando p:n' completo as 
relações da Igreja para com o l~stado. isto é, 
deixawlo de subvencionar pelos cofres pu
blicas o serviço d<1 Igrej<1 Catholica, nem por 
isto entendeu a,quelle :~;overno, que assim 
inno•a . .-a tão profundamente, dever deixar 
de la.do os antigos funccionarios do The
souro e serventuarios do culto até aquelle 
momento proteõddo. 

X a verd<tde, Sr. Presidente, (• sabido que 
um dos artigos do decreto de 7 de janeiro de 
1890, que sep<Lrou, entre nós. a, Igreja Catho
lica, unica pri>ilegiada, do Estado, deter
m inou o que ainda hoje está em vigor, se
gundo se vê de disposição c,)nstante do Orça
mento do lviinisterio do Interior, que os ser
ventuarios da Igreja Catholica alcançados 
por aquelle decreto continuariam a. receber 
reus vencimentos. congrua,s, prehendas e 
meias urebendas, vencimento' de bispos, de 
p t•üfe:;.wr es de seminarios e outros empregos, 
<J.té que deixassem de exist ir. 

E" 0m eonsequencia dessa disposição equi
ta.tivf•, oue se lê no Orçamento do Interior a 
verba, q"ue toJos os a.ànos se reproduz, des
ünc,da, a e;;tívendiar os :;erventuG.rios do 
eultCJ catholícÕ, ver ba que, por morte de 
ctlguus de ,;s::; ;;erventua.rios, Ya.e de anuo a 
anno iicando reduzida. 

Em relação a muita,<; outras re formas que 
;-;e teem posto em pratica entre nús o mes
m o facto se t em da.do. o.~ empregados de 
m ais de l O anno.s, por occasíão de reorga
nizat;ões, são mant.idos, ainda qua,ndo não 
t euha•n os predica.dos :prescriptos pelo novo 
typo de urganizr~ção. hi o se tem visto mui
i<~.;; veze ,; na:J I·epartiçi'íes do Miníst,erio da 
Fazenda, nas repartições d.o .'rlinisterío da 
lndu."t r-i<J,, etc. Hr1 mais, Sr. Presidente : 
f,em-se a,té, pur· ocea'iião de refrwmas, e al
f.!"Umas rl e não p f.quena importítncia,, legis
h do qual!i wl hominr:s , isto é, organ izado a 

lei com um certo numero de disposições 
transitarias que facultem ao Poder Execu
i;i v o o meio e modo de collocar UlB quantos 
amigus políticos. 

Nós não podemos pretender occultar o se
gredo de Polichinello. 

Ha poucos dias, neste mesmo recinto, vo
tou-se um pequenino projecto ele lei, creando 
um loga.r, cuja. necessidade ha quem diga 
que era contestada pelo proprio Ministro da 
Fazenda, na Delegacia do Theso uro em Lon
dres. 

Pois bem, teve-se o cuidado de, reconhe
cendo a necessidade ele mais um lo>;ar no 
quadro dos empregados ela Fazendit, lnetter 
na gaveta, fechar por algum tempo, ao me
nos para aquelle caso especi:J.l, a legislação 
respectiva. 

As ,:im, não S<O mandou, como era de rigor, 
como ser ia natural, procede;• a concurso, 
abrir -concurso para, os novos funccionarios, 
que tanto mais precisão tinham de revelar 
aptidão especial, quando iam servir, já não 
aqui, na rua do Sacramento, onde a fiscali
zação, como sabemos, é a mais Ü'ouxa possí
vel, mas em Londres; era de crer que, ao 
menos se exigisse desses funccionarios <t de
monstração (lll8 se costuma exi,g'ir na Secre
taria do Exterior para aquelles funcciona
rio~ que teem de servir no estrangeiro, a 
de ;nonstração ele saber fallar o inglez, por 
exeJUplo. Não se exigiu nada disto; deu-se, 
por um artigo de lei, ao Governo, faculdade 
ampla de nomear n quem quizesse, a quem 
bem entendesse, por exemplo, de nomear um 
mec;Lico, ou outro qualquer. ·. 

Não sei por quo não nomearam algum .sa
cerqote, em condições pl'ecaria.s, sem r~ 
cur.;os de vida, que não encontrasse miss~s 
pam dizer, ou ba.ptisados para celebrar ! ' 

Podia nomear, porque, pelo artigo,ô. facul
dade era ampla, o Governo ·escolheria q11em 
q uizes ' e. ,Já se vê, foi uma arma de q uc ma i.,; 
uméJ. vez serviu-sH o Ministrei pcLra 1Jroteger 
seus amigos ! E é neste commercio clé cama
radq.gem que muitas vezes se faz i1 legis
lação e naturalmente o histofiador intelli
geutc, oã{) esquecerá este elemento para 
psych!Jlogia tle cada época, e,nota.damente,da 
época actual. 

Outro caso : fez-se aqui a reor;:ça.nização 
de uma c.}r ta repart ir,:ã.o ele Htzenda ; crea:~ 
ram-se novos emprego~. un:; t ·1ntos 1 o•, · 2°• 
e 3"' cscripturariu.~. 

Aquella r ap:1rtição resentia-se rb fal
ta de omp1•egados; ctliás , é um<L cousa 
que estú, seurlo mu.Ito not<Ldct, de alguns 
anuem a wrta pctrte, u i'a.Ha. de em progaclos, 
a fal ta ex.traor·rlinarü.t de empregados nas 
nossas repartições ; o serviço tern crescido 
c os pobr es fuueciona.rlos veem-se abarb ~tdos 
c:.Jm tanto tmlwJho ! Então, o CongrJsso 
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. acudiu a esta exigencia, e creou assim um 
grande numero de logares novos nessa re
partição do Ministerio da Fazenda. ; já. se vê, 
aempre com a clausulazinlla accommoda
ticia, permittindo que o Ministro nomeie 
pessoas estranhas, gente de fóra da reparti
ção. E, então, para um desses logares do 
Thesouro, da Recebedoria, logar que anti
gamente tinha-se a ingenuidade de acredi
tar que devia ser exercido poe quem ti
Tesse uma certa instrucção, uma certa 
aptidão peculiar, technica, digo eu, hoje 
não é assim. tem se progredido muito, 
é facil conceder ao Ministro a fa.culdade 
de olhar para o individuo, para o candi
dato, naturalmente seu amigo, e conhe.cer 
de prompto, por um facies, e por uns 
certos predicados especiaes, que elle tem: 
geito para o cargo, que tem a.ptidão p<n·a 
escripturario da Recebedori<t, ainda que fos
se por muito tempo um -pobre medico sem 
clínica, do interior, em condições precarias, 
ganhando 2$ por legua em suas visitas ! Ha 
uma reforma destas, e, nem a proposito, o 
Ministro acha logo nesse facultativo h<\bili
tações, não para praticante, porque para 
praticante, o nome está dizendo, podia ter 
aproveitado, iria praticando e poderia habi
litar-se, poderia adquirir a somma de co
nhecimentes necessarios para galgar o posto 
de secretario; mas não, era um medico, bom 
cirurgião, sabendo todos os segredos de que 
nos falia, com tanto humor, Camillo Castello 
Branco, quando descreve paginas da vida dos 
sophistas, conhecendo cataplasmas, sabendo 
fazer pílulas, etc., etc., e ahi temos um 
êscripturario de repartição de fazenda muito 
bom. · 

Vê V. Ex. qual é o criterio que tem pre
-va.Iecido em materias de reorganização de 
repartições publicas ; sempre ha um can
tinho pare\ accommodar os amigos que não 
cabem dentro das exigencias apertadas destes 
impertinentes concursos, ou por exemplo, de 
um outro :jogo q uc tenha o nome de concurso 
mas que, propriamente, não merece assim 
ser classificado porque não significa mais do 
quo uma reunião de certos documentos es
criptos. 

E&pecificando, no concurso aberto par<t 
o prehenchimento de cargos de servcn
tuarios vitalícios, não ha, propriamente, o 
que se dá com o concurso a um<t cadeira 
em uma das faculdades de ensino superior. 
. Neste ponto, sobre o qual e~tou discre
teando, vê-se que seguiu-se uma regra 

.completamente diversa: nem se abriu logar 
para nomear quem não revelasse por um 
certo crivo aptidão profissional, e, neste 
ponto só posso louvar o autor da reforma, o 
Sr. Ministro, que de alguma sorte a patro
cinou, porque sem esse patrocínio aqui refor-

Vol. VII 

ma <tlgnma -vinga; nem, por outro lado, Sr . 
Presidente, se abriu outra disposição de 
clausulas transitarias. attendendo á situação 
em que foram encontrados uns quantus f'un
ccionn,rios com mais de dez annos de serviço ; 
todos aquelles que a nova reforma encontrou 
ainda quando tinham mai& de dez annos de 
serviço foram postos á margem. Diz a Com
missão que foram eliminados e que, si que
rem continuar, devem fazer concurso. 

Es tes tinhu.m ou não dez annos de serviço? 
Foram nomeados por decreto de 1890, sa

tisfazendo as exigencias e condições daquellc 
decreto, e occuparam seus cargo;; durante 
lO annos. Xo fim deste tempo adapta-se um 
novo padrão , um novo e;;talão, para ess<t 
escola. 

Pois bem; não se attendeu a nada .disso, e 
foram postos it mal·gem esses antigos aspi
rantes a commissarius de 4" classe, conforme 
·diz o parecer quo tenho em mão. 

Não me P~•rece, Sr. ProsidontP, true haj <t 
ni~so equidade. Não é assim que o Con,.;resso 
Nacional e o Governo teem procedido. quando 
se tratou de outras reformas. Assim é que, 
Sr. Presidente, as escolas civis e militares 
apresentam muitíssimos exemplos de do
centes nomeados para regereni cadeiras com 
o direito de vitaliciedade, desde a data da 
investidura, sem que tivessem feito con
curso. 

Isto por 1orça de disposição de lei, quere
organizou nesta ou naquella outra época, o 
ensino desta ou daq uella íi:wuldade . Em vir
tude dessas disposições ficou o Governo au
toriZi1do a nomear, sem as condições preli
minares do concurso, docentes para varias 
escolas. Posteriormente, o ensino foi remo
delado sobre outras bases ; o i·ecrutamenlo 
do pessoal P<\ssou a ser feito segundo a ex
igencia anterior do concurso. 

Pois bem; não se mandou que nenhum 
desses docentes tlzesse concurso para que 
pude~se continuar na-regencia do sua ca
deira, nem em materia de ensino superior, 
nem om mataria do en~ino sccundario. 

Parece-me que, a. ser legitimo e razoavel 
o typo adoptado pelo projecto que ora dis
cuto, os connnissarins que, já tendo mais de 
8 ou lO annos de serviço, dovjam ficar em 
seus cargos independentemente desta exi
gencia. 

Assim como foram eliminados iodos esses 
empregados, porque uão t.inham o concurso, 
se deveria igualmente eliminar os doceutos 
quer <lo ensino superior, quer do ensino se
cundaria, que tão pouco deixttram de satis
fazer essa condição. 

Que se fez com os commiss<trios '? 
Diz-se: ficam eliminados at6 que preen

cham a formalidade do concurso. Qlle se 
faz com. os docentes ~ 

49 
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Continuam, sem que tenhn.m o concurso. 
Que serin. natural ? Eliminados a tê que 
façam o concurso. 

Pois, não, senhores ; todos esses consti
tuem hoje um!t caterva numerosa,da qual eu 
bem contra a minha vontade, faço parte, cuja 
vita1iceidade se reconhece, por força da lei 
que a consagrou, cujas cadeiras foram sup
primidas, ficando todos a perceber venci
mentos, sob a denomin«ção de-docentes em 
disponibilidade . 

E, o qne é mais, tola a vez que se teem 
da!lo v::tgas nas escol::ts donde foram elimi
nados esses docentes, por motivos que não 
preciso recordar-todo o mundo os conhece, 
sabe-lhes o valor político-toda a vez que se 
tem tido necessidade de }H'eencher lagares 
nes;as e~colas, teem se ido buscar outras ues
soa2, nomeadas tambem indcpendentemênte 
das esigencias do concurso, outros profes
sores, c aquolles continuam, como docent~s 
8711- disponzlJi!idadc A PEI{CEBER YEXCT:MENTOS, 
<Ü(J q::c de:;:app:trcçam li<• superiícic da 
torra. 

O mesmo. Sr. Prcs idontc. não se deu com 
esses polJres commissaríos ; só depGis de 10 
ou 12 annos de serviço foi que se verificou 
que elles não tinh<Lm certas halJíli ütçõcs. 

O SR. Bmcro FrLno- :\Ias chegar·am a 
funccionar ? 

0 SP. . BARBOSA LL\IA-:\.rlui Se di:-: (lendo): 
«foram nomeados em virtude do decri.'to 
de HlfJO» . 

Pela nova organ ização foram cnnvidallo& 
a fazer concurso ; muitos delles não so pre
~t<tr<t.m a isso, porque foram nomeados na 
constancia de uma lei que não lhes acenava 
com taes exigencias, pJr isso foram pos
tos na rua. 

Ora, o decreto, sendo de 1890, o primitivo, 
e a reorganização, do anuo passado, estão 
ahi 15 annos, dentro dos qu ,tes ê licito acre
ditar quo haja funccíonarios C ~)m mttis de· 
lO annos de serviço. 

Creio que foi attendenuo a essas r :tzões de 
ectuida,de que o meu il!ustrc collcga de ban
cada o Sr. Germano Hn.sslocher apresentou 
a emenda, sobre a qual a Commissão de Or
çamento c a Commissão de Marinha c Guer
ra iuterpuzeram o scn parecer. 
· Em todo o caso , fica assignaladi1 <J, des
igual<~ade que tem presidido o nosso modo 
de lcgu;lar em assumptos, aliás, perfeita
mente analogos c idcnticos nos seus motivos 
e nus seus tins. 

E' o que tinha tL dizer. (11fuito bem ; muito 
lur-m.) 

Ninguem mais pedindo a pa,lavra, é encer
rada,,, discussão e adiarl._.,, a votação . 

E' annunciada a la discussão do projecto 
n. 115 A, de 1905, elevando de 24 a 34 as 
quotas de gratificação armual para o inspe
ctor da Alt'a.ndega de Porto Alegre c mar
cando o vencimento de guarda-mór da mes
ma alfandega. 

Ninguem pedindo a palavra, <.\ encerrada a 
discussão c adiada a votação. 

E' annunciada a 1 a discussão do projecto 
n. 2G4 A, de 1905, concedendo a pensão do 
300$, repartidamente, á viuva e á filha sol~ 
teira do desemlntrgador Luiíl Antonio Fer-
nandes PinheL·o. 

Ninguem pedindo a palavra,é encerr<eda a 
discu >~ão e adiada a votação. 

E' annunciada. a 2a discussão do projecto 
n. 291, de 100\ <tu t Jriílando o P 1'e >i dente da 
Republica a tLbrir ao .Ministerio d :~ Fazend<L 
? credito extl'aorJiMrio de l5:4DG;j9!H p~u·n, 
mdemmzal' o cofre ele orphàos <ie igual quan
tra nelle dcpo.üta!la em 15 de dezembro de 
lliOS c pel'tencentc {< menor Alzim Pcnn<l 
qunntia esta íi'atHlulentamunto retimua dos 
CJfi'cs da Delegitcia Fiscal d.:> Tlt,!souro Fe
deral no Esictdo da Bailia pol' meio de preca
torio falso. 

1 O Sr. Barbosa. I-.i=a. - Peço a 
palavra. 

O Sr. Presidente-Ten-1 a pt~laYl'D, 
o nobre Deputa<lJ . 

o. S:r. B~1-rb~sa Lim.a {')-Sr. 
Prcsr!leute, este proJecto não me sal'pre-· 
hcndeu. Quttnílo tomo do Dia1·io Official, 
todos os ditts, pela manhã, e procUil.'O tt 
0?-dem do dia, prescripta. por V. Ex. para os 
nossos tra.balhos, vou ·~empre na quasi cer
tez;~ de encontrar nest(l- enumeração algum· 
proJecto destinado a reparar 'desfu1ques · e 
latrocinios. Isto não é mais UITI, CJ.SO a ser 
observ~t.do con~o ul!-1 typo 1espor~uico, é uma 
endemia, que .Já hoJe tomo.u o teitio verda-
deiramente epid.emico. · 

Desfalques nos Correios, nas Alfandegas, e 
concumitantemente, com a verificaçiio (lesse3 
desfa:lques, ha. a indignação de uns quantos 
P_;'ttrwtas a apJntctrem revoltados · p:tm 
tao degradantes factos, taxando-os• com os 
pessimistas, de homens que não tm'Jm mais 
confiança no futuro da Patria Brazileirà. e 
destiuos excelsos <1 que está fadado este 
paiíl unico no planeta que habihmos. 

_De modo que, Sr. Presidente, propt·iamente 
nao venho chorar sobro as ruína~ ua Patria 
nem lamentar a situação em que nos encori: 

( ' ) E~te discur>o !lio foi revist& pelo Ma dor. 
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tramas, padecendo desta triste enfermidade 
administrativa. . _ 

O S'f: .. BRicro FILHo-E' um latrocínio sem 
nome. 

Quero sómentc fazer alg~mas ob;~rvaçoes 
que o projecto suggere, á stmples lmtum. 

O projecto diz : . . 
« Fica o Presidente da Republlca autori

zado a abrir ao Ministerio da. l~azenda o cre
dito cxtraoeclinario de 15:496$99! para in
demnizar o cofre de orphãos de igual quan
tia nelle deposi tad<t em 15 de dezembro de 
1892 e nerteuceute á menor Alzira Penna, 
quantüt' esta que foi fl·aud~lent~mente ~eti
radu, dns cofr·cs da Deleg-n.cm Fiscal do rh~
som·o Federal, no Estado da D1thia., por mew 

0 Sn.. BARDOSA LIMA-0 dinheiro parece 
que tbi entregue com a maior facilidade ; 
p Jlo que diz a Commissão : 

de precatorio falsC2..» . . 
Na movimentaçao deste art1go de lm, que 

propõe á nossa ~pprovação a Commissã? de 
Finanças, dtz o rllustre relator do proJecto 
que me con!luziu à tribuna : 

«Os juros deste capital foram regular
mente pa.gos, semestral ou annr~_almente, a 
D. Hercilla Candida da Rocha, mae e tutora 
daquella m ·nor, até 15 de março de 
18:J9 · desta data, porém, em deantc cessou 
tal p:tgamento, não obstante n.s requisições 
feitas pelo referido juiz, em 19 Je dezembro 
de 1900 c ~ de julho de 1902, sob o funda
mento de que acruelle capital e os juros ven
cidos até então tinham sido pagos em 15 de 
marco de 1899, em virtude de um precato
rio (lxpcdido pelo D~. juiz de d~reito da_ 2• 
vara da mesma capll;<tl a Antonw Ferrmrn. 
de Miranda, qne se apres :JntlLra como prD-

«o Dr. l\'lanoel Ignacio Penna constitui!! 
um sc!!uro de vida ll<L importaucia ele 
i?í: 4fj5:-i;U9-1 em favor de sw:. filha /l.lúm Peon;;, . 
P or niorte elo iustit uidor , o !Jr. juiz de cli
l·cito da 1" vartL de orplülo:> déL c<Lpital d:.t 
BtLhia, m<tu:.ion recolher ao cofl·e de oepltãos 
a r~.fnrid"' quantia em I::S ri e dozemb:·o de 
1892, confo~·mc consta do conhecimento 
n. 1. 8!)8, a fls. 185, a partida n. 994, du 
caix<~ "m'a !. , e se póde verificrLr dos auto:; 
do pr3'cesso, presentes á Commissão de Fi
nau ç:tcs . » 

cura.dor de D. Hercilia Roctw.)). . 

Dahi foram pagos o~ ,juros at•2 15 ~e. c!._e
zemhl·o, em que, não obstante a reqntstçao 
feita pelo referido jui z: , isto é, _pelo da. 1" 
varu,, d~t ixaram de ser pagos os JUros. aüe
gando a Delegacia Fiscal que o ca~ital e 
jlli'o' vencidos até aquella époc ~t t rnh<J:m 
sido pagos em 15 de março de 1899, em vir
tude de precato rio expedido pelo Dr. juiz dJ 
direitu da 2a vara. 

De modo que, em re~umo, o facto ôeste: 
a imuortJ.ncüt do s~gnro foi recolhida aod 
cofres fedJracs por ordem do j niz . da 1 a vara 
de orphãos; em virtude de requisição de.;ta 
autorid .,dc sabiam regularmente, semes
tral ou annualmcnk~. os juros d .. ~ssa impor
tancia, pagos á mãe e tutora da menor em 
questão; e em um certo dia é apre.;entada 
a essa Dele.>\acia I<'iscal um precaturio, não 
do juiz ll.a 1"' vara, mas do juiz da 2• vara. 
Notc-.;e que, até esse dia, ;;em int Jrrupção, 
po1s que segundo o parecer, sempre as re
qutsições continuaram a ser fettas pelo juiz 
d<t 1" v .. ra, o mesmo juiz que mandou !'eco
lher aus cofres dos orphãos aq uella impor
tancia e era quom fazia regular·mente as re
qui:::içi:ies, não houve alteração alguma ; em 

Ora, parece q uc não sendo este o primeiro 
c<LSO vaie a pena n o·tal· que o c as ~> occ-Jrre u 
em '1 !JO~. q a e o:; fttncciunarios J:'eller;::,cs ~e
viam estar dobmdamente precav1dos comra 
a 1JOssi bili<lade de tal processo . 

V. Ex. ha de estal' r Gcorllado dos resul
tados cscaudalosos de um inquerito a q' te se 
ma üdou proceder na ~aga,!oria do Thellonr_o 
desta Capital e em VIrtude do qual se ven-
1icou que ha muito tem?o se pagav~mpe.n
sões tlcticias, ou a inJ.ivldtws que nao exis
tiam, OLl a individuo; que já tinham mor
rido, nus qu~ pJr m ;io de prJcuraçií :s fttl
sas, permittiam de além-tumul~ essas van
t agen.,; a mma dma:.t de espcr Galhoes. 

L;ste é um caso que lembro para exem
plificar ; mas ha dezenas de casos em todas ' 
as repartições do Brazil. -

Occorre um outro sobre o qual nós pro
nunciámos ha p::mcos dias aqui nesta Ca
m;u·a. Um jui~ Jedeml, não sei si em pl'o-. 
priamentc um juiz de secção ou o Si~bsú_tuto 
-no Amazonas, onfl\mhou-se nos dmhmros, 
creio 'que oriundos tambem de um seguro e 
deu as de Villa Diogo. Nós tivemos que votar 
aqui um credüo ... 

O SR. Bn.wro FrLHo-Perfeicamente. 
0 SR . BARBOSA LIMA- ... para r estitui

ção dessa importancitt que, si nâ.o m3engano, 
era uma importancia tànto mais importante 
quando se tratava no caso do interesse de 
um estrangeiro, cousa sempt•e c.JruplJCada e 
susceptiYel de complicaçõe~; mais s::l'las . 

0 SH.. BRICIO FILHO - Com elies não se 
brinca . 

um bello dia apparece um precatorio requi- O SR. BARDOSALIMA-Digo, por~anto, ~ol
sitando a retirat.la não ~6 dos juros, mas tando ao ponto em que estaYa, que .os ÍU!_l
tambP.J? do ~a:pital, e não mais do juiz da 1 ccionarios federae_s, á _guar~a dos q~ae.s es~a.o 
la, porem do J mz da 2" vara. confiados esses dmhmros, Já dev 1am es ~ar 
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dohradamente prevenidos contra taes esper
talhões. 

No caso parece que sendo um facto que 
periodicamente se reproduzia com certa re
gularidade, o fnncciona.rio encarregado de 
fazer esse pagamento, facilmente, com pouca 
attenção, com modio0re attenção, pode
rla desconfiar daqnelle que veiu afinal a 
succeder . Em primeiro logar, o precatorio 
não era do mesmo juiz; em segundo logar, 
não ú o mesmo individuo e em te~·ceiro 
logar, não eram os juros que tinham de 
1·etiral' semestralmente; a retirada era total. 
:Ni:inhuma dessas cautelas parece que fo
r1túi tomadas ; e nós vamos agora, Sr. Pre
sitló-ntc, mais uma vez votar um credito 
para que o contribuinte lJrazileiro com;inta 
em fazer sahir do Thesouro Nacional a im 
poriancia de 15:,100$ e tantos mil réis para 
indemnizar o cofre de orphãs lesado por esta 
fôrma. 

« Dos inqueritos o diligencias constantes 
dos autos 1icou provado que taes falsifica
ções foram feitas por um empregado do 
cariorio de nome Antonio Ferreira da Silva, 
cuja pronuncia, como estellionatario, fôra 
requisitada pelo Dr. procurador da Repu
blicana secção da Bahia:., 

E segue oparecer dizendo que «em vista 
das razões expostas e das constantes do pro
i:esso administrativo organizado no Tbe
.souro Federal », parece á Commissão que 
deve se autorizar este pagamento, tanto 
mais que não parece razoavel quo a pobre 
orpbã seja a pre.iudicada pela falta com
mettida. 

Pergunto eu: é só com estellionatario que 
temos de nos haver 1 Não ha responsabi
lidade de especie alguma para esse func
cwnario 1 Esse funcci.onario não responde 
pela culpa 1 Não ha acção regressiva contra 
empregados desidiosos ~ Não é um dos casos 
de re)ponder pela negligencia, pela falta 
de atteução commum no desempenho de 
suas funcções ? Si os poderes publicos ad
aptassem, uma vez por todas, esse processo de 
indemnizar ao prejudicado que não teve real
mente culpa no caso, mas em seguida· pro
movessem a acção regressiva contra os fun
ccionarios culpados e os fizessem entrar para 
os cofres com a importancia, cujo desca
minho corre por conta delles, não seria isto 
de bom aviso, não seria pratica salutar? 

0 SR . . }AMES DARCY-Deve fazer . E' im
possível que já o não tivesse feito. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Não tenho noticia, 
Na vida militar faz-se frequentemente 

isso que se chama-carga ao empregado ou 
official-por culpa de quem se desvia maior 
ou menor quantia; cnnsta a carga nos seus 
a.s,ogentameritos e elle. desconta, si· for :neces-

sario, durante a vida inteira, uma quint<t 
parte <.los seus vencimentos, e-a legislação 
militar vae mais long&-a propria .· ruina 
do militar delinquent::l, pelo meio soldo, 
paga os descontos mcnsaes da decima. parte, 
até completar a importancia que foi carre
gada ao official, em consequencia de cu.sos 
pcwccidos com este. 

Não tenho noticia de quo se tives&e pro
posto· acçào de espccie alguma contra. esses 
iimccionarios, ou que se tivesse vrocurado 
promover a chamada acçao regressiva, de 
que cogita a lei federal, contra o funccio
nario desidioso . 

Temos a este re~peito duzias de casos in
teressantíssimos, em que, estou certo, até 
ministros teriam que entra t· com quantias 
não pequenas pare os cofres publicos. 

0 SR. CALOGERAS dá um a)'arte. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Essas irregulari

dades na escriptur<tção a que allude o nobre 
Depui<Ldo trazem-me á memoria uma ponde
ra<,Jão, uma reflexão que me accudiu ao 
espírito, por occasião daquelle celeberrimo 
latrociniC> de 800 c tantos contos de réis de 
notas recolllidas que se achavam em um 
caixão na estação da Estvada de Ferro 
Central do Brazil. 

Occoreu-me, então. perguntar -a mim 
mesmo : esse dinheiro, que é remettido á 
Caixa da Amortização pela,; repartições que 
f'unccionarn nas capitaes dos Estados, c\. 
assim simplesmente enviado sem outras 
precauções 1 As notas não são carimbadas, 
não fica a via da qua.l conste a., ennu
meraçãD de todas as notas por números 
e esiétmpas, de maneira que, dado um caso 
como e&te, se po.?S<t ·w1blicar editaes, 11ã.o só 
para evitar prejuizos '\lara o ' ',I'hesouro, mas 
tamiJem para facilitar toda é qualquer in-
vestigação policial 1 \ · . 

Um ponto que tambe1~ me in1pressionou, 
neste projecto, e que aproveito\ a occaslão 
para aventar, é esta questão que está im
plicitamente resolvida : o direito privado, 
entre nós, dada a organização repLlblica.na. 
federal que adoptámos, dada 11 dualida·lo de 
justiça, está, n<L quasi ,totalidade dos seus 
casos typicos, a cargo da justiça de {LOme<tção 
dos Estttdos. •\ · 

Ul\I SR. DEPUTADO--Está na gàn~ralida\J.c. 
0 SR . BARBOSA LnfA-Sim; a. exc::pção é 

que é capitulada, por especificação graduada, 
em varios itens na Constituição Federal, 
para a justiça a cargo da União. (Pausa .) 

Paree;eu-me sempre que os dinheiros de 
prphãos, que as heranças jacentes e outras 
,quantias provenientes de fontes analogas 
(leve r-iam ser recolhidas aos cofres estaduaes, 
por isso mesmo· que estão sob a. guardad a 
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----------------------------------------------------------------------------
autoridades igualmente estaduaes ; pois, 
supponho, Sr . Presidente, que se trata de 
um caso constitucional que devia provocar o 
pronunciamento da nossa Commissão de Con
stituição, Legislação e Justiça. ( Ha vai"ios 
apartes.) 

A proposito, póde se objectar que, inclu
sive, os juizes de orphãos poderia.m perfei
tamente negar audiencia a essa circular, 
confessar que o <mtigo Ministro do The
souro, actual Ministro da Fazenda tenha. 
c_ompetencia para decidir questões' tão de
lic<tdas como esta, por simples circular . 
(Apoiados.) . 

Repetindo, entendo que seria caso para 
provocu,r o pronunciamento rla nossa Com
missão de Constituição Legislação c Justiça 
n~ seutido da elaboração de uma daquellas 
lers que cabem no art. 34 § 33 da Consti-
tuição. ' 
. P<a:_ecc-me que havia em torlo caso, I:'Sta 
lJ.lle ;tao. a levantar. Este ponto tem-me 
unpresswnado j!l ~e ha muito, desde quando 
me cot~be admmrstrar um Estu,do, tendo a 
proposlto até do .entrar em confiicto com au
toridades federaes. 
. Imagine-se que, aqui, o menos que acon
r:ece é estar correndo por conta dos cofres 
1ederaes um prejuízo que, de outra sorte 
correr:m por c:mt<t dos coü·es estadoaes ~ 
~ue~ deveria. s~r· liquid<tdo na espllera de 
M~ç,w das ~utondades estaduaes, ou riscaes, 
Oll .J ur1IcrarH1. 
. 1vlas, não é assim a acçã:) bi-p:t.rte-se- au
~onrLu. :le .i udiciar ia por um h do, isto é o 
.]UI~ d:t , la vara e o juiz rl<t 2a vm·a de or
phao~ rht,_Ba.hia ; depois <t autorid<tde da De
J.egacra !<Isca!, qne é, por su:1 vez subordi
nn.da CJ.O Uoverno ela União. 
~SR . Brucw FrLuo - Então, é o cu.so de 

r eJertarmos o projecto, 

0 SR · BARBOSA LIMA - Não direi t11nto 
porque htt, em todo o caso, um terceiro: 
que ll<!S merece toda a attenção- é a orphã 
que nao tem culpa D<J, lesão dos 15 contos~ 
tanto . 

Seria, sim, o caso, talvez de não concluir 
o. parecer tão laconicame~te, de se acldi
ctomtt' nm paragrapllO complemenhr, de
~er~m~nd~ que se mandasse promover a 
acçr10 1 egt essr v a con tr<t esse.s funccionarios 
culpados . 

U~r SR . ~EPUTADO -Para isso não seria 
prectso deliberação do Congresso. 

verá a acção regressiva. contra o funcciona
rio desidioso e culpado. 

Por outro lado, poderíamos promover, por 
meio de indicação, o pronunciamento da 
nossa Commissão de Constituição e Justiça, 
para conhecer da questão e apresentar pro
jacto de lei, sobre o qual deliberaríamos, si 
o caso fosse disso, ou dizer que o caso é 
para. ser decidido em especie, toda vez que 
~;ubir ao Supremo Tribunal Federal, que 
poderá fazer doutrina por um, dous, ou dez 
accordãos, que afinal constituam a jurispru:
dencia victor i os a. 

O SR. JAMES DARCY-Que não sejam como 
quanto a espolio de estrangeiros, a respeito 
do que não ha jurisprudencia alguma. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Valham, em todo O 
caso, as intenções com que o legislador con
stituinte nos gratificou ao redigir, com can
dura e boa fé dignas de melhor sorte, a 
Constituição Federal. . 

J ~ra o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, (~ encer
rado em 2& discussão o artigo unico do pro
jecto n . 291, de l9;J5, ficctndo adiada a vo
tação . 

E' annunciada a 3" discussão do projecto 
n. 332, de 190<1, revertendo em favor de 
D. Maria Augusta Henriques de Souza, em
quanto solteira, a pensão mensal de 8:3$, 
que perce!Jia sua finada mãe, D. Custodia 
Carolina Augusta de Souza, viuva do Dr. 
Uraz Florentino Henriques de Souza, lente 
cathedratico déL Faculdade de Direito do 
Recife . 

Ningnem pedindo a palavm, ({encerrada 
a discussão e adiada votação, 

O Sr. Presidente-Esti.Lndo adean-· 
tada a hora, designo para segunda-feira, 20 
do corrente, a seguinte ordem do dia: 

continuaÇão da votação do projecto n. 201, . 
de 1905, autoriza.lldo o Pr·esidente da Repu- · 
blíca a abrir ao Ministerio da Industria, 
Viação e Obras Publicas o credito de 40:000$, 
supplementar á sub-consignação :...._ Trans
porte de immigrantes estrangeiros ou na
cionaes p ;r mar e por terra-da verba 5a do 
art. 13 da lei n. 1.316, de 31 de dezembro 
de 1904 (3a discussão) ; 

votação do projecto n. 243, de 1905, au
torizando o Presidente da Republica a abrir 
ao Ministerio da Fa.:.:enda o credito de 
59 :100$415, ouro, supplementa.r aon. 31 do 
art. 19 da lei n. l.3l d, de 31 de dezembro 
de 1904 (3" discussão) ; 

O SR . BARBOSA Lr~A ::-E' bom consignar, 
con~o lembr~nça. Nao e que este caso seja 
typrc<!._ e mars notavel que os outros, mas é 
~ue_nao se fez até hoje. E não sei por que : 
a lei n .22l, de 1894:, que regula a justiça fe
deral, é clar::t, e lá está dito que ue promo-

Votação do projecto n. 251, de 1905, auto
rizando o Presidente da Republica. a abrir ao 
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"Ministcrio da. Fa.zend<t o credito extraordina
rio U.c 52:664$013, ouro, c 712:572$100, p<tpel, 
para a.ttcnuer ao pag<tmcnto das dividas de 
exercícios findo; ( :~a diBcussão) ; 

Votação do projecto n. 32 A, de 1D05, fi
xando o:> vencimentos dos membros da Jus
tiça Federal (1" discussão) ; 

Votação Jo projecto n. 74 A. de Hl05, 
equiparando o Tribunal de Contas a Córte 
de Appellação Jo Districto Federal quanto 
aos vencimentos , <'ts férias e li aposenta,doriu, 
dos rcs1)octivos membros (1 ''· discussão) ; 

Votação do projecto n. 287, de I 905, n.lJrin
do á rubrica sa do art. 2° da lei 11. l. :iiG, de 
31 de dezembro de 1904, um credito supple
mentu,r de 10:000$ li verha destinada, li 
compru, de liVl'OS, assignn,tura de j ornaes, 
;revistas, encaderna.ções, etc., pora a biblio
theca da Camara dos Deputu.dos, com pa
recer da. Com missão de Finanças ( 2a üis-
eussão ); · 

Votação do pl'Ojecto n. 2-!5, de 1905, equi
parando os directores elo Thesouro Federal 
aos do Tribunal de Contas pari~ os effeit.os 
de apo :.:entadoria e vencimentos ( la dis
cussão); 

mado d_o exorcitD. Dr. Augusto Jost'~ Ferrad, 
ex-medJCo da Colonia :tviilltar de Caseiros <~ 
qmmtia de 638$ do vencimentos que não {·e
cebeu (3a discussão) ; 

Votação do prujecto n. 209, deste anno, 
que ma.n~em o direito a promoção de guar
das-nmrmhas alumnos aos aspirantes do 
3° anno, m<:.t rículados elnmnte u. vigcncia 
do acta~tl regulamento da :~sco1a Na.Yil. de 
coulbrmidadc! com o dispJsto no art. 80 do 
decreto n. 3.65~, de 2 de lll<tio J.e l !JOO, com 
parecCl' e cmcnd<t da. Comrnis:;ão de ~íari
nha c Guerra (2• d.iscussão) ; 
. Votação do parecer n. 30, dJ 1905. conce
dendo liccmça ao Deputado por Minas Ge
ra~s, D,·_ Jo:"l o Nogueira Penido Filho, para 
~eJx<tl' d.e_ comp1u~eeer <~s sessões :pol' tempo 
mJetermmado (du;cnssa.o unica) ; 

Vo Gação do p<trecer n. 40, de lG05, proro
gando po1· tempo indeterminado a licença 
em cujo _go>o se acha o de-put<t(lo pelo Es
tado de Pernambuco, IJr. .r o sé :1-darcellino 
da Rosa o Silva, para deixar, de comparec<:r 
ás sessões (discussão unica) ; 

-v-o t<tção do projecto n. 217, d.estJ a nuo, 
que fixa o subsidio e ajuda de custo dos Se
nadores e Deputados na pro:dma lerris1atura 
(2a di scussão); "' Votação do ))i'Oj~cto n, 275, dp 1905, fixando 

os vencimentos dos telegrauhistas da Rep:w-
tição Geral dos TelegmphÔs W discussão) ; Votação do projeclo n . 218, deste itnno, 

Votação do :projecto n. 57 A, de 1005, ~-no fixn,? ·~\t~sidio_ ~~ Presi~.O!lÜi e Vice-Pro
dando novai' <tttrilmiçõcs n.o conselho Su- stdc~1.? ela hep~!lli ceo ~oye.wdo do 15 de no
premo da Corte de Appellação, e outras pro- 1':~m~Jlo ,~.? l~Oü a I._)cLe novembro de u:no 
"Ytdencias (2• discussão) ; (2 d!scw>~ao), 

Votação do projecto n. 192 A, de 1905 (ilo .Votação da. emenda dó Senado <W projocto 
Senado), concedendo <t pensão n,nnual de n. 64 A., deste armo, que concede ao Dr. Luiz 
1:800$ a D. Theodora AlvareB de Azevedo de Araujo BnlC(í.o, inspect.or sanitario da Di
Macedo Soares, vi uva. do Dr. Antonio .Joaquim rectorü~\Geral d(;l S<Lude Publica, nove mezes 
de Macedo Soares, ex--;juiz do supremo Tri- do licenÇa, com, ordemtd.o, pam tratar do 
bunal l.<'ederal (2" discussão) ; sua saude\(discussão unica); 

Votação do projecto n. lOü, de 1905, auto- Votação do pr0jecto n. lGG A, ele 1905, 
rizando o Governo a declarar sem e !feito 0 mandando pagar pelos cofres da União a 
decreto que aposentou o 1 o seç:rotn,rio dele- gratific<oção devida aos profissiouaes incum
gação, bacharel Arth ur de Caryalho Moreira, bidos. du. fiscalização do serviço de assist.encia 
reintegrando-o com tod<ts as vantagens do a alwnados nos estabelecimentos puhlicos 
cargo (3" discussão) ; dos Estados (2"' discussão) ; 

Votação do pro,j ecto u. 137, deste anuo, Votação do pro,jecto n. 80 A, de 1905, ocpü-
que conceele vitaliciamente aos ofíiciaes e parando os conferentes de P e 2? classes das 
praças de pret dos corpos de voluntarios da capa,tn,zias da Alfandega ~lo Rio de Janeiro 
patria , que <1ind:1 existem, ao:;j membro.;; dos <toS de ta e 2" chtssos da Estrfl.da de Ferro 
tribunaes militares em campanha, e a.os es- Central do Brazil (2" discussão); 
t.ulla:ntes de medicina contraetados para o Votação do projecto n. 273, de 1905, do 
serv1ço no corpo de saude do exercito em Senado, concedendo ao 2° sargento-ajudante 
campanlm, o soldo por inteiro de seus postos graduado Pompilio Dantas Bacellar a pensão 
n~quell~ tempo, a contar da pfLssagem desta de 30$ mensaes (2" discussão); 
ler, e da outras providencias í3a discussão); Votação do projecto n. 247, de 1905, auto-

Votação do projecto n. 109 deste anno rizando o Governo a dar ao bacharel Manoel 
que autoriza o Poder Executi;o a pagar a~ Tavares Cavalcanti o premio de viagem a 
cirurgião-môr de brigada grf!.duado refor- que tem direito (3" discussão); · 
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Votação do projecto n. l!J7 C, do WG5, rc
dacção parct s~ discussii.o da. cmencla desta
cttlla de accôrllo com o Rcguucnto Interno, 
nu. 2"' discussito do projecto n. 197, deste 
anuo, que autoriza o Presidente d<1 Repll
blica a conceder ;w Dr. Garf1cld Augusto 
Perr y de Almeida o premio de viagem <t que 
tem· U.ireito, sendo-lhe p<tga a quantia de 
4:200$, ouro, para a sua manutençãu (3" dis
cussão) ; 

Vot<1ção do projecto n. 23::3 A, de 1905, 
mandando abonar aos empregados dct Admi
nistr<tÇ!ãO dos Correios de Mimts Ueracs, a ti
tulo de <tjudtt d.c cutito, uma quantia cor
respondento aos respectivos vencimentos em 
quatro mczes, afim de se mudarem de Ouro 
Preto parJ. Bello Horizonte (2a discnHsão) ; 

Votação do projecto n. 100 A, ue 1005, au
toriz<mdo o Governo <1 augmentar na 2a di
visão do EscriptDrio do Trafego da Estrada 
de Ferro Central do Hrazil tres lagares de 
oscripturarios, com parecer da Commissão 
de Finanças (la discussão) ; 

Votaçf(o do projecto n. 228, de 1905, <tuto
riz<1ndo o Presidmrtc da Rcpublica a con
ceder um anno de licença, com ordenado, ao 
bacharel ~fanocl Joa.puim de Castro Madeira, 
pra-oic<wte da AdminiS"cração dos Correios de 
Pernambuco p<tra t ratar de smt saude onde 
lhe convier (discussão unica.) ; 

Voi.ação do projecto n. 25,1, de 1905, auto
rizando o Presidente ua Repuhlica a, COll· 
ceder um anuo de licença, com ordenado, a 
J,uiz Pinto de Mag<1lhães, fiel de armazem 
da Alí'a.ndega do Rio de .Janeiro, em proro
gaçã.o da que lhe 1oi concedida pelo Minisi:ro 
da Fazenda, para tratar de sua saude onde 
lhe convier (discussão unica); 

Votação do project o n. 282, de 1905, auto
rizando o Presidente da Rcpuhlica a con
ceder ao bacharel João Pinto Martins de 
Oliveira, procurador da Republicana secção 
do Estado do Ama.zonas, seis mezes de li
cença, com ordenado, para tratar de sua 
saude, onde lhe convier (discussão unica); 

Votação do }Jrojecto n. 240 B, de de 1905, 
redacção para nova discussão, de accôrdo 
com o Regimento Interno, da emenda offe
recida na 3~ discussão do projecto n. 131, de 
1904, concedendo a D. Elvira Lia Fernandes 
da Cunha, filha do fallecido Senador do Impe
rio Dr. Joaquim Jeronymo Fernandes da 
c_unha •. a pensão mensal de 250$000 (discus
sao umca); 

Votação do p<1recer n. 41, de 1905, inde
ferindo o requerimento em que Manoel Mar
ques Leitão pede autorização para fundar 
umn. companhia nacional agrícola com o fim 
d_e valorizar os productos uacionaes, medi-

a.nte a.s condições que estttbelccc (discussão 
unica); 

Vot<tção do projccto n. 207 A, de 1905, au
torizando o Governo a rcH.Jrm<tr o regula
mento do corpo de bomlJcil'OS, crcando uma 
oa companhia e fctzendo as modificaçi'5es re
lativas ao pessoal cousignado mt tn.bella au
nexa (la discussão); 

Votação da cmeu(la do Sanado n.o projecto 
da C<tm<tra do.,; Deputados, n. 128 A, deste 
anuo, que torna extensivas i Escola Com
mero ia! da Bahi<J,, fnndada. em 12 de março 
deste u.nno, as disposições da lei n. 1. 339, 
de 9 de janeiro ele l9U4 (discussão unica.) ; 

Votn.ção do prüjccto n. 288, de 1905, auto
rizando o Presidente da Rcpublica. a n.brir 
ao :Ministerio cb Justiça c Negocios Interio
res o credito extra.ordinario de 4:987$500 
para pagamento de vencimentos devidos ao 
Dr. Eugenio Manoel de Toledo, professor 
substituto avulso do cxtincto curso,annexo á 
1<'aculda.de de Direito de S. P~ulo, no período 
de lO de junho de 1900 <t 31 de dezembro de 
1905 (2" discussào) ; 

Votação do projecto n. 120 G, de 1905, 
redacção para nova discussão, de accôrdo 
com o Regimento Interno, da emenda desta
cada na 33 discu:>sfio do projecto n. 120, deo;te 
anuo, man<lu.ndo que fiquem fazendo parte 
definitiva do 1 o districto sa,nit<~rio dos portos 
as delegacias de sa ude de S. Francisco c 
Itajahy, no Estado de Santa Catharina (dis
cussão unic<1) ; 

Votação do projecto n. 203, deste anno, 
que equipara <t Delegacia Fiscal no .Estado 
de Matto Grosso <L do Estado do Paraná (2a 
discussão) ; 

Votação do projecto n. 134, de 1905, auto 
rizando o Presidente da Repnhlica a · conce
der <1 Francisco Roque de Azevedo, cn.rteiro 
de 3"' cln.sse da Administracão dos Correios 
de Pernambuco, um <tnno · de licença, com 
ordenado, para tra.tar de smt saude onde lhe 
convier (discussão unica); 

Votação do projecto n. 220, de 1905, auto
rizando o Presidente da Republica a conce
der um anno de licença, com ordenado, para 
trata.mento de sua saude, a, Bento Jordão de 
Souza, praticante da Administra.ção dos Cor
reios de S. Pa.ulo (discussão unica.); 

Votação do projecto n. 221, de 1905, auto
rizando o Presidente da Rcpublica a conce
der <to Dr. Amarilio Hermes de · Vasconcel
los, inspector sanitario da Directoria Geral 
de SaUde Publica, um anno de licença, com 
ordenado, para. tratar da sua saude, onde 
lhe convier (discussão unica); 

Votaçãodoprojecto n. 222, de 1905, auto
rizando o Presidente da. Republica a conce-
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der a Augusto Barbosa Gonçalve>, telegra
:phista de 4• classe da ltepartição Geral dos 
Telegraplws, um anno de lict>nça, sem ven
cimentos, em prorogação daqueUa em cujo 
goso se acha para tratar dos seus interesses 
(discussão unica) ; 

Votação do pro,jecto n. 224, de 1905, auto
rizando o Presidente da Republica a conce
der a João Felippe Monteiro, telegraphista 
de 3" clas;;e da Repartição Geral dos Tele
grapho.'-', um anuo de licença, com ordenado, 
para tratar de sua saude, onde lhe convier, 
em promgação daquella em cujo goso se 
acha (discussão uoica) ; 

Yotitção elo projccto n. 225, de 1905, auto
riz~tndo o Presidente d<t Hepnblica a conce
der um MlllO de licença, com ordenado, p<tra 
tratamento· ele sua saude. <t .João Teixeir:t ele 
Azevedo, nmchiuista de 1" classe da Estrada 
de Ferro Uentml da Br;túl (discussão uuica); 

Votação do projccto n. 255, de 1 ~)05 , auto
riz:audo o Presidente da Republica a conceder 
a ,~gostinll o Hodrigues do Prado, telegra
phhta de 8" classe ela Estrada de Ferro Cen
tral do Brazil , um anuo de licença, sem 
vencimento;;, ê" contar de 20 de janeiro de 
190(), :par:1 tratal' de seus interesses onde Ih) 
convier (di~cnssão 1.mica) ; 

Yotaçã<J rlo projecto n. 25ti, de HJO:S, auto
riza~Hlo o Pr·c~idente da. Re jlubiica a con
ceder a Fl';tncisco dr, Pauht c Silv:1 Junior, 
escrivão rl.! juizo fecleral na sccç,ão do l·;stado 
do RirJ de Janeiro, um armo de licença . com 
ordenado, para tratar de smt ~,:,;:cio onde lhe 
convier (discussão unica); 

Votação do projecto n . . 215 A, ele 1905, re
da.cção pam 3a <liscussiio do substitutivo ao 
projecto n. i.'3:'i, do 1904, que fa.z l'Gverter 
em favor de D. Ravmunrla Maia das Do1·e, 
Roch(t, vimca. do tr:nente-ccn'01Wl honorario 

do exercito Herculano Martins da Rocha, a . 
pensão mensal de 84$, de que gosa va em vida 
aquelle official (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 115 A, de 1905, 
elevando de 24 a 34 as quotas de gratificação 
annual para o inspector da A1fandega de 
Porto Alegre e marcando o vencimento de 
guarda-mór d<t mesma alfétndega (1" dis
cussão) ; · 

Votação do projecto n. 264 A, de 1905, 
concedendo a pensão de 300$, repartida
mente, á viuva e filha solteira do desem
bargador Luiz Antonio Fernandes Pinheiro na discussão); 

Votação do projecto n. 291, de !905, auto.,. 
rizando o Presidente da Republica a abrir 
ao Ministerio da Fazenda o credito extra
ordinario de 15: 496$994, para indemnizar o 
cofre de orphãod de igual quantia nelle de
positada em 15 de dezembro de 1902 e per
tencente á menor Alzira Penne~, quantia esta 
ft·audulentarnente retirada dos cofres da De
legacia. Fiscal do Thesouro t"ederal no Es
tado da Bahia por meio de premttorio falw 
(2" discussão) ; 

Votação do projecto n. 332, de 1904, rever""· 
tHOd•J em favor de D. Maria Augusta Henri~ 
ques de Souza, emquanto solteil;a, a pensão 
de ,8:3$, que percebia sua finada mãe, D. Cus
todia Carolina Augu~ta de Souza, vinva do 
Dr , Braz Florentino Heoriques de Souza, 
lento c:.Lth"dratico da FaculdtLile de Direito 

do Recife (:3" discussão) ; 
:3a discussão do projecto n. 219 A, de1905, 

gue approva os estatutos do Banco do Brazil, 
Bla.bor;Ldos pela as~emhü\a gera.! dos accio
nista.s do Banco da .Republica do Brazil n,as 
sessões de 29 de )1lho D, 9 de a:;osto do cor-
rente anuo. '-

Levanta.-se tt sess5,iJ ás \,i horéts e 5 mi ~-
nu tos da t<1rde. \ 

\ 
\ . \ 

150a SESSÃO EM 20 DE NOVEMBRO DE 1905 

Presidei1cüt rlos Srs. Paulrt Guimarlies (P1·es·idente), Alencar Guiman'ies (i• Secretari~) e· 
Paula Gttimaarães (f'residente) 

Ao meio-dia. pl"OcedG-se á cham;ula " que/ Reis, Paula e Silva, Iúdro Leit3, Teixeira. de 
respcmdem os ~r~ . Paula Guimarães, Julio Sá, Affonso Co~ta , Brício Filho, gsmeraldino 
d~ Mello; Alenca.r Guima,rães, Thomaz Ac- Bandeira, Cornelio da Fonseea, Dominges 
m.oly, Wanderley de !\1endonça, .Jo.·.quim Gonçalves, Epaminondas Gracindo, Eusebio de 
P1res, Jorge Mora:es. Lurz Domingues, Cunha Andracle, Rodrigues Doria, Joviniano de Car
Machado, FrederiCo Borges, Gonçalo Souto, valho, Felisbello Freire, Oliveira Valladão, 
Eloy de Souza, Alberto Maranhão, Pereira Neiv;t, Vergne de Abreu, Rodrigues Lima. •. 
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Paranhos Montenegro, Rodrigues Saldanha, 
Bernardo Horta, Moreira Gomes, Heredia de 
Sá, Corrêa Dutra, Americo de Albuquerque, 
Erico Coelho, Galvãu Baptista, Julio Santos, 
Mauricio de Abreu, José Bonifacio, João Luiz, 
Ribeiro Junqueira, Carlos Peixoto Filho, Da
vid Campista,, Antero Botelho, Bueno de Pai
v a, Leonel Filho, Carlos Ottoni, Rodolpho Pai
xão, Padua Rezende, Moreira da Silva, Fran
cisco Romeiro, Fernando Prestes, Paulino 
Carlos, Francisco Malta, Candido Rodrigues, 
Lindolpho Serra, C<tndido de Abreu, Carlos 
Cavalcanti, Paula Ramos, Barbosa Lima, 
Rivadavia Corrêa c Homem do Carvalho. 

Abre-se a He~são . 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O §r Alencar Guhn.arães (1 ° 
Sec?-eta?'io) procede á leitura do seguinte 

.RXPJmiENTB 

Officios : 
Do Sr. lo s ~cretctrio do ~enado, de 18 do 

corrente, transmitti11do emenda à propo
siçào desta C<tmara, que equipara os venci
mento ; do pessoal administrativo da Eseola 
de BoHas Artt~;, aos do Instituto Nacional de 
Musicn,. -A' Com missão llc Finanças. 

Do me~mo senhor, de ignn,l dat<L, commu
Itic<mdo que o Senado não pôde dar o seu 
SOU <ISSentimento à prupo ;ição desta Ca
mam, <thrindo o credito cxtrao i'[li nario de 
47:67()$707 par" pagamento a P<LiYa Valente 
& Comp . e outros, úe restituição de impostos 
sobre kerosene, em execu~:ão de sentença do 
SUP.l'emo Trihnmtl Fedeml. -Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, comrnu
nic<"ndo qttc, Hess<• data, o Senado enviou á 
sancçi'io pre;idencia l a res0lnção do Con
gresso Nacional autoriz<müo o Governo a 
conceder um <1nno de licença ao mestre da 
o!ficina da Estrada de Ferro Central do 
Hrazii Fernando ,To,;é tla Cosb.-Inteirada . 

Do Ministerio da i\'Iarinhu, de 18 do cor
rente, tr<tn->mittindo a seguinte 

MENSAGEM 

Srs . Membros do Congresso Nacional
Tendo-se verilicado que o ex-almoxarife do 
extincto Arsenal de Marinlm do Estado ele 
Pernambuco Sebastião José Bezerra Caval
canti tem direito aos vencimentos desse 
cargo de l de março até 17 de maio de 1899 
periodo em que esteve servindo na com: 
missão de inventario do acervo daquelle es
tabelecimento, venho solicitar-vos a con-

v.I. VII 

cessão de _um credito especial na importan ~ · 
cia de 770$, para attender ao respectivo pa
gamento. 

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1905. 
-Francisco de Paula Rodrigues Atves . -A' 
Commissão de Finanças. 

Do Sr . lo secretario da Sociedade Propa
gadora das Bellas Artes, de 20 do corrente, 
communican<lo que, devendo realizar-se no 
dia 23 do c;)rrente, ás 7 l /2 horas da noite, u. 
sessão magna do 49• auuiversario <la organi
zação da Sociedade Propagadora <las Bellas 
Artes, mantenedora do Lyceu de Artes e 
Oilicios, inaugurando-se por essa occasião o 
retrato do seu socio Grande Bemfeitor-o 
l~xm. Sr. Dr. Lauro Severiano Müller, tem 
a honra de convidar ao Sr. Presidente e 
mais membros da illustrada C<Lmara dos 
Deputados para assistirem a esse acto quere
<lunda todo em proveito e gloria da nossa 
civilização e da Patria.-Iàteira.da . · 

São lidos e vão a imprimir, pam entrar 
na ordem <los trabalhos, os seguintes 

PlWJECTOS 

N. 272 A-1905 

Etevtt a 9:600,~ annuaes os venámentos dos 
lentes cathedraticos e ct 6:000H os dos st~bsti
tutos e )J1'of'essures das Escolas Polytechnicv 
e ele j]f:nus e das Faculdades de 11ierlicina 
do Rio do Janeiro e da Bahict e ele Dh·eito 
(lo Recife e ele S. Pattlo; com pcwecer e 
emeilcla da Comntiss:/o de Finanças 

No projecto n. 272, do corrente anno, pede
se que se,jam elevado .. ; <L 9:600$ os vencimen
tos dos lentes catheclmticos das Escolas Po
lytechnica, e de Minas, das Faculdades de 
Medicina <lo Rio de Janeiro e Bahh c de 
Direito do Recife e S. Paulo, elevados igual
mente a 6:000~ os vencimentos dos substi
tntos e professores tios referidos institutos 
de ensino superior. 

Esses funccionarios percebem vencimentos 
marca<lo:> nos decretos ns. 1.159, de 3 de de
zembro de 1892, 230, de 7 de dezembro de 
18G4, 3.890, de I e 3.903, de 12 de janeiro de 
1901, sendo: os lente., cathedraticos das Fa
culdades de Direito do Recife e S. Paulo á 
razão de 6:000$ annuaes e á razão <la 
7::200$ os lentes cathedraticos das Faculd<t
des de Medicina do Rio de .raneiro e Bahia 
e Escolas Polytechnica c de Minas. 

Os substitutos e professores percebem 
4:200$ .cada um. 

Considerando que os lentes cathedraticos, . 
substitutos e professores, com o grande des
envolvimento da sciencia, t.eem a seu ca,rgo · 
novos estudos ; 



394 ANNAES DA CAMARA 

Considerando que a vida iem se tornado 
<:l;tra ptn•a todos, maxirue para os que pre
cisam viver com a decencia que o cargo exi
ge. obrigando-os tt ma.iores despezas ; 

Considemndo que grtmde pttrto dos func
ciouarios publicas tem tido augmcnto de 
vencimentos c os de que se t1·a.ta no projocto 
percebem apen<ts os vencimentos que tinham 
em 189.2, data da t<tbella que <tinda. vigora 
aCtU i1li!lente ; 

Con~idel'ando que esse;; funccionarios, hem 
desempenlnndo as obrigações <le seus car
gos, pouco tempo lhes resta pttra applica
çõe;; dtts suas :~cti vidadcs em outros traba
lhos, a Commissfw é de parecer que ~ejtt o 
projecto alJprovad·J pela Camara com a se
guinte emnnda : 

Fica extensivo o disposto no art. 1° <ht 
1n·esentc lei aos professores <lo Gymnasio 
Naciond. 

Sala das Commissões, 18 de novembro de 
1905. - Francisco Veiga, presideiltc .- Cor
Jte!io da Fonseca, relatol·. - Urbano Sa;; tos .
Galeao Cm·valhal.-David Campisla.- Pa!'·Za 
Ramos.-Francisco Sá. 

N. 272-1905 

O CongTCSóO Nacional decretct 
~\.rt. 1.• Ficam elevado.;; a 9: 000$; annuacs 

os vencimentos dos lentes cathcdr:aticos e a 
G:OOO$ os do$ substittrtos e professores das 
Escolas Polytechnica e de .\'Iinas e das Fa
culd:1des de .:viedicina do Rio de .raueire e da 
Bahia e de Direito do Recite e de S. Paulo. 

Art. 2 . o Fie;:;, o .Governo <tu-~oriza<lo a 
abrir os creditas neccssario; par<L a. execuçã.o 
d<t presente lei. 

_;\.rt. 3. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 19 de outubro de 1905.
Jarnes Dm·cy.-A. N eiva. 

N . 28G A- 1905 

Concede o auxilio de 150:000$ ao Estado da 
Parahyba 

(Do Senado) 

Ao Seua(lo Federal foi apresentittlo um pro
jecto de lei, mandando entregar ao Estado 
da Pa.ra.hyb<t o saldo de 150:000$ do credito 
que lhe fôra concedido pelas leis n. 120, de 
1892 e n. 360, de 1895. 

Estudawlo o as;umpto, 11 Commíssão de 
Finanças da.quelli1 casa do Congresso chegou 
á. convicção de que não havia uma divida 
da União a pagar, corno _pretendia a medida 
proposta ; mas concluiu por um projecto con
oodendo auxilio de igual importancia, para 
a ttcnuar os e:ffeitos da ~ccca. 

Em um, ou em outro caso, o que se con
cede é um auxilio: seja o decretado pelo 
art. ·!0 das disposições pro visarias da C'onsti
tuição, que mandou abrir creditas para 
occorrer ás despezas r eclamadas pela. orga
nizctção dos Estudos ; seja o autoriz<tdo pêlo 
art. 5° das disposiçüe,; permanentes da mesma. 
lei, que impõe ;t União o dever de soccor
rel-os, em caso lle Céthtmidade pulllic<t . 

Portanto, pensando embora que ao .Esta.do 
da Parahyba a~siste o direito ao pagamento 
d<t importn.ncia, que não recebe u, do credito 
1hatlo 11<\S leis cibd:ts, de 1892 e 1895 , c na 
de lO de setembro de 1893, por isto que as 
duas ultimas, posteriores <L org<1lliz<.wão do 
Estado, r ecouheceram tL despez<t já por estr.l 
e iTcctua,da e mn.nda.ram pagai-a, pensa a 
Commissão do Finanças da Cama.m qne o pro
jecto do Senallo, que alcanç;.L o mesmo resul
tado, deve ser approvttdo. 

Sala das Commissões, 18 de novembro de 
190:5.- lií·ancisco Vni_q(t, presidente.- Fran
cisco Sâ, relator.- Ignacio Tosta.- Gale{{o 
Ca1·valhal. -Davúl Campista.- Erico Coelho. 
-Paula Ramos.- Cuntclio da Fonseca.- U1·
bmwScmtos, 

N . 286- 1905 

O Congresso Nacional decr eta 
Art. l. o E' concedido ao Estado da P:.na.

hyba o auxilio de 150:000$ para tttten-der aos 
fl<Jl·vlços 1le sntt economüt int2rna, perturbada 
pelos ciTei tos d<t ,:ecc:t que a5solou o seu ter
ritorio. 

Art. 2.° Com este auxilio consideram-se li
quidados quaesquer outros quo tenltarn sido 
por leis anteriores concedidos ao mesmo Es-
~~ - ·, 

Art. 3." Revog<pn-se <ts disposições enl' .~on-
·.tral'io. \ 

\ . 
Semv.lo Pecler:::.l, 8 de 'novembro de 1905.

Joahim d'O. Catu.nda, Presidente interino . .:... 
;tlbe;·to Jose Gonçalves, lo Secrctar_jo interino. 
- Joaqttim Fen·eira Chave~, 2° Secretario in-
terino. · .. 

x. 29o-J9J:l 

[)etennina que os pat1·ues, macl<inistas, fo
guistas e 1·ernadores das lanc!ws e dema~s em
bm·caçües da lntendcncia Ge1·al dq. Gw~rn~ 
continuarão a gosm· da s vantagens do aí·
tigo 235 do regttlamento dos arsenaes de 
!J1<erra; com parece1· e substitutivo da Com
missão de 111arinha e Guen·a e parece;· iÜt 
de Finanças 

(Vide projectos ns. i63 c Hi3 A, de i904) 

A' Commíssão de Marinha e Guerra. foi 
:p.resente o p1•ojecto do Sr. Deputado Thomaz 
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Cavalcanti, que torna extensiva aos patrões, 
maclünist<1s, foguist<1s e remadores d<1s létn
chas e demais embarcações da Intendencia 
Gemi da Guerrct as va,nta,gens do art. 235 
do regulamento quo lmixou com o decreto 
n. 5.118, de 19 de outubl-o do 1872. 

O referido projeeto vem precedido de a,l
guma.; observaçõe;; feitas pelo seu illustre 
autor, que justificam a, modid<t proposta e 
com as quaes a, Commissão está de inteiro 
accôrdo. 

Considerando, entretanto, que na,quelle re
gulmncnto estão incluídas outras disposições 
referentes aos mestres, contra-me;trcs e 
mandadores das oiiiciuas do Arsenal de 
Guerra desta Capital, as quaes, J10I' serem 
providencias i~;ualmente justas, devem ser 
extensivas ao pessmtl das embarcações d<t In
tendencüt da Uuerra, como sejam por ex
emplo- as gara,ntias incluídas nos arts. 214 
e 215 do cit11do regulamento, as qmws esta
belecem que as vagas de mestres, contrJ.
mcstres c mêmdadore.-: sejam pr"enchida,s 
por acccsso gr•:1dmd c successivo, tendo-se 
em vista o mcrito proiissiomtl e o bom com
portame•lto e que só em falta, de pessmtl 
idoneo sejam ttdmittido., p<tl"<1 <ts Yél,gas ex
istentes individuas estranhus 110 cstabokci
mento; 

ConsUeram!o, pois, que a, equip~tl'ctÇ~to re
pros.mb. um principio .Justíssimo, porquatl'Go, 
onde e:dstem iguaes devcl'es, torna,-se pre
cisa ct corrcspondencia de ignaes direitos ; 
por tnào isto; 

A Commissiio de )..Iarinha e Guorr<trosolvo 
<wceita,r a i<léa contid<t no proj c do elo 
Sr. Thomaz Ca YCLlcanti, <tmpliando-C1, en
tretanto, de <.~ccordo com o seguinte substitu
tivo que olferecc á consideração da C.tmara : 

SUBSTITUTIVO 

O Congresso Nacional resolv:3 

Art. 1.° Ficam equiparados aos mestres, 
contra-mostres e ma,ndadores das officinas 
do Arsena,l de Guerra desta Capital os 
patrões, mschinist<ts, foguist;t,; e remadore; 
das lanchas e demais embarca,ções da In
tendenci<t Geral da Guerra, no tocttnte âs 
vantagens e gara.ntias decorrentes do <le
creto n. 5.118, de 19 de outubro de 1872. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
con tmrio. 

Sala das sessões, 13 de setembro de 1904.
..«l.lves Barbosa, presidente. -Soares dos San
t.os, relator. -Carlos Cavalcanti.- Otiveü·a 
Vallad<7o. 

N. 163-1904 

O projecto n. 163 A, de 1904, formulado 
pelo Sr. Thomaz Cavaleami, ibi estutlado 
convenientemente pcli1 Commissão do Ma
rinha, c Guerra., que o considera justo,á vista. 
das observações feitas pelo seu a.utor, como 
uma jm;tificação da sua procedencia c d<t 
sua nec:>ssidade. 

De facto, as explicações feita.s pelo autor 
do projecto são sufficientos parét fundamen
tar a j ustiçn. da medirht nello consigm1da. 
O <irt. 2:35 do decreto n. 5.118, do lD de ou
tubr·o de 1872, preceitua quo os mestres. 
contra-mestres, mandadoros e oporal'ios,que 
por a, v<tnç::tda idade, lesão ou molestilLs adqui
ridtts nos trabalhos do arsenal fimtren1 im
pos ,ibilitadoc> de continuar no serviço poderão 
ser dispensados do serviço com os venci
meutos correspondente.). Os patrões, nmchi
nista.s, foguistas o rema,dores dos arscnac:; de 
guerrct s0mpre gosat•am desücs vanbgens, 
e só depois du, execução do reguhmento du, In
tondencia Ger,l.l d<L Guerra, approvado pelo 
decreto n. :3. i D3, de 12 de janeiro de 1899, 
foi que o Ministro clét Guerra. excluiu da
quelles beneficios os fi>guista e remadores. 

O projecto vem r<Jp<Lrél.l' esta. injustiça. e 
êi.Ssim o reconheceu o p::trecm" d<J. Conunissão 
de Marinha e Guerra, que, para melhor re
gularizar <ts referlde!.s vanütgen~, <tpre,;cntou 
um projecto substitutivo, ttmplhndo <t idé<L 
contida no projecto do !:ir. Thomaz Caval
canti. 

A Commissão de Flna,nças, acceita,uclo tJ,S 
rctzões justiiicativ<ts dn. medida elaboradas 
pelo Sr. Thomaz C~ov;tlcanti e concordando 
com tl. mesm<<, pensa que deve ser a,ppro
Vctdo o projccto de pro.l'erencia, ao substitu
tivo d11 Commis,;ão do l\farinh<t c GuorN. 

Sala dtts Commissões, 18 de novembro de 
1905.-Fmncisco Ve·iga, presidcute.-Galeao 
CarvalhaZ, reh1tor. -Urbano 8antos.-Ignacio 
Tosta.-Cornelio da Fonseca.-Pa·ula Ramos. 
-EJ·ico Coelho. 

N. 163 - 190·1 

O regul<tmcnto ria Intoudencia e arsenaes 
de guerra, que baixou com o decreto n. 5.118, 
de 19 de outubro de 1872, dispõe que os 
mestres, contra-mestres, mandadores c ope
rarias que, por avançada idade, lesões on 
molestias visivelmente ad.quiridas nos tra
balhos do <trsenal, ficarem impossibilitados 
de continuar a servir, poderão ser dispcn
S<1dos do serviço respectivo e, neste c<1so, 
receberão o terço do vencimento que então 
pcrcelJcrem, qmtndo contarem mais de 20 
annos, metade desse vencimento quando 
contarem mais de 25 c dous terços qmtndo 
contarem mais de 30, sempre de serviço 
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e:ffectivo. A impossibilidade de continuar a, I embarcações da Intendencb Geral da, Guerra, 
~ervir pelas causas supra indica,das será continuarão a gosar das vantagens do art.235 
comprovada uor ínspecção de saude e infor- do regulamento dos arsenaes de guerra, 
mações das autoridades competentes. como gosavam os mesmos quando estavam 

Dos beneficios desta disposição sempre go- sob a administração dos · mesmos arsenaes. 
saram os patrões, n:achinistas, foguistas e Sala das sessões 24 de aO'osto de 1904. _ 
remadores da maruJ?-dosarsenaes de guerra. Thomaz Cavalca'liti. ., 
Tendo, porém, em vista do regulamento da 
Intendencia Geral da, Guerra. u.pprovarlo 
pelo decreto n. 3 . 193, de 12 de janeiro de 
189D,ficado com esta repartição o serviço 
das embarcações, (capítulo Xl do referido 
regnlamento), o Ministro da Guerra, em 

O Sr. Presidenl;e-Não ha. orado
res inscriptos e, si nenhum Sr. Deputado 
quer usar da palavrn,, pn,ssarei á ordem do 
dia. (Pausa; ) · 

aviso n. ll , de 8 de j<weí ro de 1902, dirigido o Sr. Bricio Pilho _Peço ~t pa4 
ao intendente geral d<t Guerra, declttrou lavra. 
que aos patrões e machinistas das hmchas 
da repartição aínd~ assistia o. direito ~s van-

1
1 o Sr. ]:>residente _ Tem a pala

tag.ens do n,rt. 23êl, acn~1a c~t~do, n?-o 1.n- . vra 0 nobre Deputado. 
clnmdo, por<~m, em tal d1sposiç<1o os fogurs-j 
ta!' e rm~nn,~ores das mes~:nas. . 1 o Sr. Bricio Filho vem á tri~ 
. Ora, sr 6. JUS~o, ,como na~ se. pode, con~es-1 buna sob .a. impressão das notichs publica
tar, ~u~ os n~e~~res,. conti?-·:t,t.cstre~, m,m~ 1 das ~elos ;:ornaes d!'L vespera ácerca, da cxi~ 
dadm;s e op~r.a_J~~ ,~as officu.m., ,tep~a~n .t~es j genma parn a explicação de hydrometros em 

. vantaoens, é J usttsstmo _5111 L o~ f o,., UJstas. e varlos estabelecimentos e notadmnente na. 
remadores d<1s embarcaçoes da Intendenc1a I e'cola publica da rua da Gloria 54. 
Geral da Guerra tenham tambem estas van- . . 
tagens, como tinham <tté aquelltt época. E 1 O facto t.; da ordem da9.uelles que mero
tanto mai~ justo é este beneficio aos refe-1 cem severas censuras. St~'va elle para ;uos
l'.i.dos mat·ujos, quando ü sabilio que clle.;; l trar ao .9ongress? <t n.e~csstdade de revogar a. 
te em um serviço muito mais pes~ilo do 9.ue ?'spo~t.çao .da le.t extgt~tdo ? ~~~o ;~<1q~wlles 
a. mestranç<J, 0 operarws das officm<Ls, Ylsto -.LPlln.relho., em alguns ramo, de ne.,; ocw. 
que, emquaoto estes trabrtlham oito horas A medida foi pela peimeiea vez prilpostit 
por dia, aq uelles ftcam no ~erviço durante em proj e~to orçmnentario, .merecondo d0sde 
todo o dia, ;nuitas vezos di .,, e noite, ützen,lo o peimeiro munento forte impu.'\uação !)or 
mesmo suas refeições dul'<t!lte o tr.ab;dho de parte do . orador· . iVIaís tarde pr0te.;rdeu-se 
conducção marítima de pessoal u material, tmpor <t generalização do seu empre7o, mas 
do qual fctzem não só o serviço de embarque de;mte de tenaz resistencia offerec:ida, o Go
e desembarque, comJ o ele conducção por verno teve que recuar e passou umn pro
terra, par<L o respectí v o destino~ Para elles posta, alargail.do um pouco a espher:il> da 
não ha domingos nc'm dias feri~tdos, traba- acção permittid~ pela emend<~ primíil~va, 
lham desde 1 d) j a,neil'O até 31 de dezembro mas não indo tão lonl\e como .era ;1, vontade 
de cadt anno, sem interrupção. governamental. A;;;sinl, a ado~ção do me-

Em Yista de tae;; conüiçõe;, é justo, justis- didor tornou-se obrig<LtO\ia. par<L os estabele
sLno que t.aes f'unccionarios gosem das mes- cimentos commerciacs e ·~ndustl'i.aes que se 
mas vant<1gens dG que gosam os mestres, p.tilizam de agua em abU:~ldancial. 
contra-mestres, mandadore.; e operarios da~ Os hydrometros entre n'ós não \teem pr~ 
ollicinas do Arsenal de Guerra. vado bem. São apparelhqs caros e func 

Pensando, pois, que os poderes publicas cionam detestavelmente. A nossa cidade, 
devem proteger a bons servidores e gal'i1n- cercada de morros por quasi todos os lados, 
tir-lhe . .;, no caso de invalidez, os meios de sempre que chove recebe a agua barrenta e 
subsistenoia, compensa.ndo-lhes assim o.> !3sta, passando pelos apparelhos, os inutiliza. 
serviços prestados á causa publica e míti- Quasi sempre o edificio onde a dif'ltribuição 
g ando de algum modo os dissabores prove- da agua é regulada pelo hydrometro, fica 
nientes dasituação affiictiva a que irrernedia- sem o precioso liquido pouco tempo depois 
velmente ficarão sujeitos si não tiverem tal ftO emprego de semelhante apparel'ho. 
amparo, venho trazer á consideração da A distribuição da agua em abundcmcitt é 
Camara dos Deputados o seguinte projecto condição essencial da hygiene. Sem isso não 
de lei: ~possível conseguir excellentes eondições sa-. 

. ;nítarias, por muito que se matem mosquitos 
O Congresso Nacwnal decreta: ratos, pulgas, etc. Ora, fornecer a agua pol' 
Artigo unico. Os patrões, machinistas, l;rn.edida, cobrando pela dóse gasta, é reduzir 

fogtlistas e remadores das lanchas e demais o consumo ao mínimo, mormente no meio da 
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·classe pobre onde a economia é· levada ao 
extremo, nesta hora de amarguras e diíii
culdades. 
· .Tá basta que a Directoria Geral de Saude 
Publica redu :.~a ao mini mo o íbrnecimento das 
caixas de agua em virtude do :>eu i)rocc~so 
de calafetar os reservatorios, sob o funda
mento de evi tar a reproducção dos culicidlos. 
Tres a quatro vezes no mez o pessoal mata.
mosquitos invade as casas e armado de pa
pel impermeavel, gomma e brocha vae ca
laf'ectando as caixas. A primeira porção do 
liquido que cáe começa a comprimir o ar 
na parte superior da caixa e depois da queda, 
de certa quanticlade do liquido o ar fica por 
tal modo comprimido que impede o escoa
mento 1hL agua pelo tubo que vae á c<tixa. 
E' o me.;mo que acontece com o 1'Lmll do 
:pharm:.tccmtico, que .deixa de tiltr,,,r em vir
tude do ar comprimiú.o na parte superior da 
garrafa, tanto que para evitar esse incon
veniente o maniputador colloca um pedcLÇO 
de papel d.obrado entre o tubo do funil t:! o 
gargalo da garrafa. O certo é que dep ~>is da 
calafectação da hygiene as caixas recebem 
muito menos agua. Parece que as autorida
des sttnitarias, absorvidas com a. matança 
~eral.da~ ~tegomya.s, nem mais se recordam 
ae prmmpws elementu,res da physlCa. 

Em fim, é a Directoria ,de Hygieue por um 
lado a diminuir a agua c a Repartição de 
Obras Publicas uor outro a difficultar a dis
tribuição por mêio do hydrometro. 

Agora a exigencia já não se extende uni
camente aos estabelecimentos particulares ; 
chega tambem ás repartições publicas. 
Coube a vez a uma escola publica primaria 
municipal. 

Ao que parece, vamos entrar no regimen 
de desconsiderações e rivalidades entre re
partições municipaes e federaes . O abaste
cimento ela. n.gna é serviço de natureza 
municipal. Abusivamente está. sob a tlepen
dencia da. t:nião e esta. leva a sua absorpção 
ao pomo ú.e cortar os oncamLmentos cln 
c<1sas •lo iilstrucção . 
, O occorriclo com a escola da rua da Gloria 

é eclificante. Na manhã de sabbado dous em
pregados da Directoria de Obras Publicas 
appar.eceram no referido estabelecimento e 
;previnimm a digna professora de que ti
nham r ecebido a incumbcndia de cortar o 
encanam~nto da agua, por úüta de hydro
metro . Nau valeram as ponderações da res
ponsavel pela regularidade dos tl'aba.lhos na 
escoln., não calaram os conselhos para que 
fossem ievar o caso ao conhecimento da Pre
feitura, antes da execução drt ordem. Retor
quiram que· cumpriam instrucções de seus 
ooperiores o metteram mãos á obra. 
. A professora, não desejando proporcionar 

4> supplicio da sêde, na quadra estiva! quQc 

atravessamos, ás innocentes creanças, sus
pendeu as aulas, no que andou bem. Cal
cule-se agora. si a exigencia se generaliza ás 
outras escolas e si as directoras são fbrçadas 
a pra.tic<tr o mesmo processo, isto no fim do 
anno, qu~Lndo o; exames batem á porta. 

A-; escolas que t emo.> já são poucas pttra a 
nossa extensa população. Si agora vem o 
Governo e obriga o fechamento,estamos bem 
arranjados. 

E dahi quem sabe ?· Talvez seja melhor 
impedir a diffusão da instrucção, Os lettra
dos conhecem seus direitos e deveres, obser
vam as transgressões da lei e condemnam e 
reprovam os maus governantes. (.l11uito bem; 
nwito bem.) 

ORDEM DO DlA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero l.·g<tl pttra se proceder ás votaçõe~ 
uas materias constantes da ordem do dia, 
p<Lssa-se <.i materüt em discussão. 

E' annunciadtt a 3a discussão do projecto 
n. 219 A, de 1905, que approva os estatutos 
do Banco do Brazil, elaborados pela assem
bléa geral dos accionistas do Banco da H.epu
blica do Brazil nas sessões de 29 de j alho a 
9 de agosto do corrente anno. 

O Sr. Rodolpho Paixão-Peço 
a, palavra. 

0 SR . PRESJDENTE-Tem a palavra O no
bre Deputado. 

O Sr. l.~oclolpho Paixão- Sr. 
President :), chamado quasi nomin11lmente a 
este debate, não posso deixar de cumprir o 
dever de corresponder á vontade dos orado
r ~~ que appelbram para tts minhas opi
moes. 

Não venho, naturalmente, á tribuna para 
demorar a discttssão, ou para perder terri
po; pois que todos sabem nesta Casa quenão 
tenho pot' norma protelar a marcha dos as
sumptos importantes. Não posso, entretanto 
deixar de manirestar as minhas opiniões: 
sempre quo ella~ devam ser ouvidas pelos 
meus illustres collegas e pelo paiz. 

Sr. Presidente, nada direi a respeito do 
projecto quanto ás suas conveniencias ou 
inconveniencias. 

.J.á d ~i o meu voto ao mesmo projecto, 
allas forçado pela interpretação dada ás 
emendas <tpresentadus pelo illustrc ~·apresen
tante de S. Paulo o Sr. Galeão Carvalhal 
entre elJas algumas que, na minha opinião' 
d~viam se~ acceitas e ás quaes, entretanto: 
nao poder1a dar meu voto, visto S. Ex. ter 
declarado que essas emendas formavam um 
orpo ou, antes, um .verdadeiro projecto com, 
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a outra }Jartc dos artigos dos estatutos apre-, nos depaupera ; ao contl•ario, tenho-o na conta;. 
sentados á consideração do Congresso. de medicamento negativo, incapaz de tra-

No couer da discussão do prqjecto,entre ou- zer melhoras ao e>tado enfermo do paiz, 
tros oradores, o illustre representante do Rio perfeitamente demonstrado pelas lamenta
Grande do Sul, quo é um apologista do fundo v eis condições em que elle se encontra, como 
de res_c(ate, dechtrou quo S<tbia haver nesta se póde verificar no interior .. , 
Casa opiniões contrarias ás de S. Ex., entre 
as quaes a minha; pois que S. Ex. me con
siderava, nem só contrario ao fundo de 
resgate , como ao fundo de garantia. 

I-louve, necessal'iamento, equivoco d<t parte 
do illustre representante do Rio Grande do 
Sul; porquanto, inimigo do fundo de re>gate, 
nas CU! 1diçõel actaaes uo paiz, sou um dos 
maiores apologistas do fundo de garantia, 
fundo este que eu considero como dos me
lhores crea.dos em 189!). 

Condemno o fundo de re.:;gate, e já tive a 
infelicidade de apresentar um pt"ojecto neste 
senti !lo ... 

0 SR. IllOR8 iltA liA SILVA-Infelicltlade 
porque l 

O Slt. RoJJoLrno P.-l.r:~;\.o...L. ... porque seme
lh:.wte projccto mf~recen a CO!H.ler[ma.ção c:om
pleta d:1 Com missão de Finanças; rmw, 
apezar disto, continüo a maotor· <õ minha 
opinião, de que o fundo de re',:giti;e é comple
tame.ltc nocivo ao paiz,nas condições actuae~ 
da n(Jss:t vida economic:t e financeira. 

Não estou f<ira, <tbsolutn.mente, do terreno 
da discussão; porc1 ue a l'eforma do Banco da 
RepnlJiica foi apresentada com o intuito de 
regularizar a taxa cambial, intliHo comba
tido pelo illustre representante de S. Paulo, 
tendo corno consequencia essa l'eorg<mizaçã-
a melhoria do nosso cambio internacional, 
que é producto de varios ü~ctores, entre os 
qaaes o illustrc relator do segundo parecer, 
o Sr. Uavid Campista, consider<.\. como mais 
importante-o fundo de resgate. 

Trata.-se, por conseguinte, de um problema 
complexo, ao qual estão prm:os diversos 
assurnptos, como o referente 110 funrlo de 
res;5ate a que sempre preste[ e continúo 
aprestar a maior attenção. 

Apoiando o projccto relativo <],OS estatutos 
do bancu da Republica, não quj:lr isto dizer 
que eu esteja de accôrdo com o il~ustre repre
sentante de Minas e com a maioria ou quasi 
unanimidade da Commissâo de Finanças da 
Gamftra e muitos illustres colleffas, os quaes 
cons1demrn como solução unlca do pro
blema economico-financeiro a queima con
stante do papel moeda, essa inpinero-1nanio. 
reinante, sem quo se cogite do saccedaneo, 
no dia de amanhã, desse meio circulante, 
sangue mâo, sem o qual, todavia, o orga
nismo economico e financeiro do paiz não 
sedesenvolverá. 

Não .considero o fundo de resgate o medi
camento proprio para cornbatel' o mal que 

0 SR. BARBOSA LIMA (i1·onicamente)-Não 
apoiaúo. E a ;\.veniúa~ 

0 SR. RODOLPHO P AIXÃo-Considcro me
dic::tmeuto negativo, porque, na minha 
opioiãJ, nãr> temos p1pel-rnoeda em excesso,. 
desde qne a moeda em circulação (não 
temos outra sinão o papel) é inl'el'ior ás 
necessidades do paiz. 

Isto tem sido provado pela im:orensa e 
nesta Cas11 por varios Srs. Deputados, entre 
outt•os o Sr. Francisco Bernardino, que, em 
importante disctu·so, se toruou rcho das 
qneix<tS da bvoura, , que agoniza. á mingua 
ele dinheil·o, ü. mingua do instrumento- ca
nihl, vendo-se por isso olJI"iga.da a i'eC3ber 
â rnocd<t estmngeir<t, ou me;mo a nacknal, 
á custa da dcprccütç~u completa. d• ... s seus 
prucluctos. 

Já tive occasião de apresentm· um qu,td ro e 
cihr o pa.rcccr de economistas e fin'lnceiros, 
provando que a nos:,a circulação •;) inferior, 
pe1· capita, <is necessidades do paiz. l'. u ar~ 
gurneuto op·1osto a essa dernonstraçã· . .) foi 
que as no~sa.s condições economicas nào eram 
as mesmas da Europ<t e dos J<;stados Unidos 
rl0 sorte, onde a p:;rcentagem de nume-
ra'rio é maior . · 

Ess'l a.rgumentação, purêm, é contrapro
ducente ;· po :que,.a levar-se em co:1t:-t u.s con
dições espectacs çla nos,;a terra, deviJ.mos 
ter maion, quantili<Lde de meio circul<tute, 
per capita, \do que '{:lSSe ·: paize·s da Eur.,pa. e 
::t Americ.:t <lo NOl'te; nos quaes o credito está. 
de ;envolvido,, o &yst cirn:1 b:1.ncu.rio tem attin
gido <1 perfeição c onde lla outrus meios para 
o aproveita,ncnto completo da moed u. , tor
naudo-:t, pvr conseguinte, menos necc;ssaria 
para. a:; transacções. 

Como fez ver o Hlustrc Sr. Vieira Suuto, 
em uma das mais bdlas e importantes con
ferencias rcalizatla& nesta Capi~al, as condi
ções do nosso paiz são inteiramente favo
raveis il maior porcentagem, per capittt, de 
moeda, porquanto o Bra~:il pos&ue irnmenso 
t.:Jrritorio, é carente de communiçações, 
lucta. com um systema ile credito defeituoso; 
e parto da ::ma população (o; cqlonos estran
geit·os) guarda nu mealheiru as pequenas 
economias que faz, il espel'a de um dado 
momento para as enviar á mãe-patl'Ia. 

O Llustre relator do parecer contrario ao 
pro.ectu relativo a extincção do funJo de 
resgate não feriu este pomo importante. 

S. ~x. não me convenceu de q uc este paiz, 
comqua.nto tenha menores trans<~.cções do 
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que a Inglaterra, F1•ança, E~tarlos Uni.dos e 
outros, possa dispensar mawr quant1dadt~ 
do moeda. 

s. Ex. não apresentou um só argumento, 
não apresentou algarismos que viessem des
truir a opinião por mim sustentada nesta 
Camara e defendida por varias economistas, 
entre os quaes o illustre Sr. Dr. Vieira 
Souto. 

Eis a r<tzão por que, Sr. Presidente, man
tenho a minha aflirmativa de ser o fundo 
de resgate um fundo nocivo <í vida eco
nomic<t da na.ção, um fltndo que deve ser ex
t.incto. Por isso, quando n:1o queiram drenar 
a renda desse fundo para a amol'tização dos 
emprestimos internos, ao menos quo elü• seja 
creditada ao fundo de garantia, que é, a meu 
ver, repito, um dos melhmos, um dos mais 
proflcuos creados no Bmzil. Longo estou de 
subscrovor a opinião do illustre roproson
tn,nto de S. Pcmlo, mt~smo porqne nào pos6o 
eoncobor como S. Ex . nvan<;~asso uma propo
f'i(:ào, qmü "· que está no seu parecer-de 
nào concurTel· em n:tdil, osw fundo nara mc
llwl';\r as condieücs financeiras dÕ J}(tiz. 

Senhores, adoptr111clo a doutrina- do quo 
a liaixa elo cambio nào t\ produzida só
monte por um f<.1ctor, est<tndo neste particular 
de aer;ôruo com o illustre repreRen ;ante de 
J\'Iinas, convcmcido de que Vé~rias ,,ão as 
causas que podem U.etePminar <t baixa ou 
<tlta do cambio, entre as quae.) a bahwça 
internacion:ü de S<tlclos e dcbitos, cu me 
colloco do baixo deste ponto de vista e.11 po
sição diu.metralmente opposta !iqnelht em 
que se collocou o illustre representante de 
S. Paulo. 

Pois, de um paiz que f<tz deposito de ouro 
no estrangeiro; paiz que augmenta o seu en
caixe metallico, encaixe aliás desf<tlcado pelo 
milhào fornecido <W Banco dtt Republíca ... 

0 SR. BlUCIO FILHO-Neste ponto, apoiado. 

0 SR. RODOLPIIO PAIXÃO- ... de um paiz que 
pôde armazenat' certa somma de ouro, que 
deve augmentar,annualmente,até attingir a 
cifra nocessaria á passagem para o regirnen 
do papel conversível, para o regimen me
tallico ou do bilhete de banco p<tga vel á vista. 
ou ao portador; de um paiz que consegue 
esse resultado pôde-se dizer que não au
gmentou o seu Ci'edito ? Si o credito deter
mina a alta do cambio, si o credito faci
lita as operações, si abre a porta a em
prestímos que podem ser applicados, produ
ctívamente, tem razão o illLtstre Deputado 
em dizer que o fundo de garantia nào con
corre para elevação d:1 taxa cambial? ! Cer
tamunte que não. 

Mas, pergunto eu: será esse o factor 
mais importante,será aquelle que descerra o 
porta larga par<;, o almejado regimen metal-

lico, ou do papel-moeda conversível? Não. 
l~u considero como o mais important.e desses 
factores a b<llança intcrnacion:ú entro os de
bítos e os srüdos do paiz. 

A doutrina que sustento e que nada tem 
tHl ver com a celebre b<tlança do commer

cio, a qual deve ser recolhida, como bem 
disse o nobre Deputado por Minas (1·e{ere-se e,o 
Sr. David Campístct), a qualquer museu <1r
cheologico,é,na minha opinião, uma doutrina 
quB assenta sobre bases seguras e indcstru
ctivei.'; o que se pôde provar com argu
mentos solidos o convincente;;. 

Um paíz que prodtlz muito, que pôde 
reduzir ~. ouro a su:,t producção, fazer face a 
todos os seus compromissos no exterior, não 
sô de importação, como tambem de remes
sas de ca}Jitaes-remessas que, como S. Ex. 
sabe, pt,is representa. um Estado omle existe 
grande numero de colonos, tomam di versas 
formas; um prtiz que satisfaz aos compro
missos resulí;antes da stn importaçTto c re
messas de capiüws para pa<;amento dos juros 
dc.t di vida oxtorna; um }niz q !W, feitos todos 
esses 1ng-ame'1tos, recebe o saldo em edpecie, 
precisa procnrar moeda-ouro, p;·ecisi0 com
pnu· C<Lmbüws, em exces:::o, e ''; rumetter 
p:1ra o exterior 'I E, desde que cessa a pro
cura immoderada do cambiaes ou de moeda 
mctallic<•, pôde o cambio permanecer abaixo 
do par e chHgar á taxa, de 5 5/8, como a 
ti vemos em 1898? E' po,sivel que, nã;> ha
vendo essa procura de cambiaos e de ouro, 
o carnbw pormaneç<• entre 5 5/8 e 12 di
nheiro.,, durante longo espaço de tempo, no 
correr do qual prodorniném tn.xas intimas? 

Creio que a resposta allirmativa a essas 
perguntas seria negar a principal lei da. 
Econo;11ia Política. 

Realmente, si não ha necessidade de re
messas, si não ha necessidade de moeda 
motallica para satisfação de debitas, como 
é que o cambio permanece muito abaixo 
do par?! 

Todas as transél.cções feitas no paiz podem 
ser realizadas por intermedio do papel-moe
da. inconvertivel, não havendo necessidade 
deou1;ro instrumento para se ultimarem essas 
tramacções; sendo assim, o· cambio só po
deria oscillar sua vem ente, apresentando 
apenas uma curva de leve sinuosidade, 
cujos pontos de inflexão ora estive,;sJm um 
pouco abaixo, ora um pouco acima do 
eixo dos XX, cu~·va esta que representa, 
nos pa1~es de reg1men metallico, variações 
deterrmnadas pelo maior ou menor debito 
de uma :praça para com a outra, peio íi•ete 
do dmhCiro; emtim, por certas circumstan
cía.s que os nobres Deputados conhecem 
melhor do que eu. 
_Mas uma ~,urva de taxas descontínuas que 

dao verdaderros saltos mortaes, que de 18 
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passam a lG ou menos e vice-versa, cuj<t .de
pressão attinge até 6, 7 e mesmo 5 5/8 pence 
por mil réis, como tivemos occasião de ob
servar em março de 1898, uma curva tal 
não se comprehende, quando não existe de
bito no exterior. 

0 SR. BARBOSA LIMA-E.ntão deveríamos 
reemittir? 

Ü SR. RODOLPHO PAIX7\.o-Não quero agora 
que se reemitt<t, mas condcmno a incineração 
que se fez. Teria sido muito melhor que se 
tomasse o alvitre, como ·fizera alftm o Sr·. 

Portanto, a condemnação da doutrina refe- Murtinho, no ultimo anno de seu Governo, . 
r ente á balança internacional dos debitos e recuando no caminho que havia seguido
creditas, é uma condemnaçãoque não se basêa que se tomasse o alvitre sabio e prudente 
em factos; mesmo theoricamente fallando; os du remessa dos saldos para Londres . 
argumentos contrarias não podem convencer Desdequenão se quizesse collocar esse::: 
um espírito que esteja acostumado, como saldos nos bancos estrangeiros - <tlvitre 
ostá o do illustre Deputado por S. Paulo, a que não devia ser acccito, na minha. opi
cstudos Qconomicos. n~ão-teri<1 sido melhor que se r eforçasse 

Os honrados ex-directores do banco estão o fundo de garantia; mesmo porque, aipçht 
plenamente de accôrdo com o meu modo sa.ngrado como foi, representaria, em todo 
de pensar quantu çw fundo de garantia e o o caso, no momento actual, uma somma. 
distincto reprcsontantc de São Paulo não dirá, respe:ita.vel, que, dia a dia, <.Lttgmen tando, 
certamente, que esta opinião seja simples facilitaria a P<Lssagem para o re-gimcn me
aflirmação theorica; porquanto se trata de tallico. 
dons eminentes homens do commercio e b<tn-. o SJt . PRESIDENTE_ Havendo nume
quoiros, famili arizados com estes assumptos ro, peço a v. Ex. 0 obsequio de interrom
e que vivem, dia a dia, n;palp<tndo as condi- per 0 :-;e u diseurso, ;tfim de se proceder ás 
ções do nosso mercado . 1 votações . 

Que dizem os Srs. Castro Maia e Custodio 0 SR. RoooLPIIO PAixÃo-Obedecendo á 
:de :Magalhães ~ Dizem o seguiijte: ordem de v. i~x;, , interrompo aqui 0 men 

· «Nenhum correctivo, a nosso ver, sobre- discurso. · 
leva em importancia e efficacia a formação Attrel1·0 · ·e reforço do fundo de garantia em ouro, o Co~parecem mais ?S .. srs. . , . 
qual certamente muito contribuiria para a Amor1m, Hosannah de Ohveua? Pas~os ~~
valorização gradual do nosso :papel, dando- ra.nda, Carlos de ~oyaes, Indw .do B;ra:z1l, 
lhe a estabilidade que as tral}sa.cçõos com- 1Urba!1<~ S~ntos, Christwo Cr_uz, D1as V1m~?-· 
·mercütes reclamam. » Bezernl Fontenelle, Franc~scu Sá, Ser0 10 

, . Saboya, Celso de Souza, Medmros e Albuquer-
Ell~s fc:zem :ver, tambem, que a ?a~xa do que, ·R_ereira ·çle Lyra, Angelo Neto, Ray

cambw nao ~mxa de depender. da d1fferença mundo \ de M~a.nda, Tosta, Felix Gaspar, 
do.~osso debito e do nosso credito no extran- l!:ugenio~Tourinho, Satyro\:Qias, :Uves Bar
geno. . . bosa, Tol~ntlllo dqs Santos, Marcollno Moura, 

Isto que~· d1zer, porv~ntum, Sr. Presidente, Galdino Loreto, S.â Freire, João Baptista, 
(!Ue en S~FL. um [tpologiSt~ do P~tpel-;noeda, Belisario de Souzà., Francisco Veiga, Este
IJ.Ue en.q_ueira que este pu.1z contmue uurante vão Lobo, João Luiz Alves, Calogeras, car
mrlefinulo tempo, dtu·ante ~>.eculos até, sob valho Brito, Wenceslíw Braz, Galeõ:o Car va
u peso do eno.rm~ e lrrcduct1vel massa de l11al, Bernardo de campos, Ferreira Bmga, 
papel de cur~o forçado~ José Lobo, Alvaro de Carvalho, Hermenegil-

Serei, acaso, um apologista· dcts emis- do de Moraes, Costa Netto, Benedicto de Sou
~>Ões sem freio? Serei, porventura, um ad- za, Carvalho Chaves, Eliseu Guilherme, Luiz 
ver;,;ario da conversão ou da passagem de. Gualberto , Soares dos Santos, Gl3rmano Has
nosso regimen d.efeituoso para o reginwn slocher, .Tames Darcy e Campo3 Cartier. 
metrdlico, para o regimen do papel-moeda Deixam de compa.recer clom c;wsa. parti
.banüu.rlo , conversível <i. vista c ao portador~ cipad<t os Srs. Pcreim Lim<~ , Enéas Martins, 
Não, não o sou! I-Ia um limite que não Raymunclo N<•ry , Arthur Lemos, Rogerio de 
póde ser ultrapassado ; não çle:;;ejo, ab >o- Mira.nda, José Euzebio, João Gayoso, "\rlindo 
Iutamente, que se emitt<t mai~ papel; mas Nogueim, Trind<tdc, Simeão Leal, José Mar
tambem não julgo dcmasiad<t a somma do cellino, Maütquias Gonçalves, Nioreira. Alves, 
papel existente. Ao contrario, é insuffi- Estacio Coimbra, Pedro Pernambuco, Arthm• 
ciente, Cl p:trece-me que os cento e tantos Orhmdo, Domingos Guimarães, Leovigildo· 
:mil contos que foram queimados e que pro- Filgueir,~s. Castro Rebello, Bulcão Vianna, 
·duziram estas cinzas que estão servindo Prisco Paraizo, Garcia Pires, Augusto de 
para sepultar as nossas iud.ustrias e, sobre- Freitao, Pinto Dantas,,Leite Ribeiro, Bulhões 

. tudo, a nossa lavoura, deviam 13sta.r fazendo Marcial, Fidelis ·Alves, Silva Castro; Beza- . 
par·te .du. circulaçã?· .. mat, Alfredo Backer, Henrique Borges, .Pe-
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nido Filho, Fra.ncisco Bernardino, Carneiro 
de Rezende, Bernardes de Faria, Adalberto 
Ferraz, Henrique Salles, Manoel Fulgencio, 
Nogueira, Lindolpho Ca.ctano, Olegario Ma
ciel, .Tesuino Cardozo, Valois de Castro, Re
bouç<ts do Carvalho, Arnolpho Azevedo, 
Eloy Chaves, Leite de Souza, Azevedo Mar
ques, Rodolpho Miranda, .Joaquim Teixeira 
Brandão, Bernardo Antonio, Abdon Ba.ptist<t, 
Marçal Escobar, Angelo .Pinheiro, Victorino 
:Monteiro, Cassiano do Nascimento e Alfredo 
Varela. 

E sem c<tuS<t os Srs. Antonio Bastos, Vir
gilio Brigido, Thomaz Cavalc<mti, .Toão Lo
pes, Eduardo Studart, João Vieira, Arroxellas 
Ualvão, Eduai'do Ramos, .Tose Monjardim, 
Irineu Machado, Nelson de Vasconcellos, 0,;
car Godoy, Augusto de Vasconcellos, Cru
vello Cavalcanti, Carlos Teixeira Brandão, 
P<wlino do Soum, Fr11ncisco Botelho, Viriato 
Mascarenhas, Bernardo .Monteiro, Astolpho 
Dutr·a, Lamounier Godoii·edo, Camillo Soares 
Filho, Sabino B11rrozo, Olyntho Ribeiro, Ca
millo Pratos, Cost,a Junior, Amar·al Cesar, 
Aquino Ribeiro e ,Jnvenal Miller. 

O Sr. 1~residente- Havendo nu
mero legal p<tra se proceuer ás votações das 
matcrias enccrmdas, peço aos nobres Depu
tados que occupcm os seus logares. (Pausa.) 

E' annunciada a continuação d11 votação 
do projecto n. 201, rle 1905, 11utorizando o 
Presidente da Repablica a abrir ao Ministerio 
da Io(lu~tria, Viaç~ão e Ob1•as Publicas o cre
dit::> de 40:000;~, supplementar· á. sub-consi
gnação-Transporte de immigmntes cstra.n
gciroa ou nacionaes por mar o por terra -
da verba Ga do art. 1:~ dt~ lei n. 1.316, de 
31 de rlezembro de 1904 (3a discussão); 

Procedendo-se <t votação reconhece-se te
rem votado a favoe 86 Srs. Deputados e con
tra nenhum. 

O Sr. ]::>residente- Não lm nu 
mero. 

Vao-se proceder â. chamada. 
Procedendo-se â. chamada. verifica-se te

rem se ausentado os Srs. Frederico Borges, 
Eloy de Souza, Pereira Reis, Paula e Silva, 
Teixeim de Sâ., Esmeraldino Bandeira, Ray
mundo de Miranda, Tosta., Rodrigues Lima, 
Erico Coelho, .Toão Baptista, João Luiz, Ca
logeras, Carlos Ottoni e Rivadavia Corrêa. 

O Sr. Presidente - Responderam 
â. chamada 98 Srs. Deputados. 

·Não lHt namoro para se proceder ás vo
tações. 

Vae se continuar a; discussão. 
A lista d:J. porta accusa; a presenç<~ na 

Casa. de II2 Srs. Deputados. Peço aos meus 
illusti•es collegas a fineza de compa.recerem 

Vol. VU 

amanhã e se conservarem no reciutho. afim 
de ser aliviada a ordem do dia do> 49 pro
jectos que dependem de votação. 

ComparecBm ainda os Sns. Dunshee de 
Abra.nches, Anizio de Abreu, Abdon Milanez, 
Domingos Mascn.rcnhas, Vespa.ziano de Albu
querque e Diogo Fortuna. 

O Sr. Presidente- Continü<L <1 
3" discussào do projecto n. 219 A, de 1905, 
que <tpprov<t os estatutos do Banco do Brazil, 
elaborados pela assemblda geral dos accio
nistas do Banco da Republica do Brazil, nas 
sessões de 29 de ;julho a 9 de agoeto do cor
rente anno. 

Continúa com '~ pahtvrtL o Sr. Rodolpho 
Paixão. 

O S1•. Ro(lolpho Paixão (conti· 
nuanrlo) - Sr. Presidente, na defesa da dou
trin<L da balança internacional do debito n 
credito das nações, devo ponderar que o H
lustre Deputado por S. Paulo, o Sr. Galeão 
Carvalhal, que é um dos seus inimigos mais 
encarniçados, procurou combator tal dou
trina, <ttacando-a de fi•ente com os proprios 
darlos fornecidos pelo Sr.Ministro da Fazenda, 
que, comquanto estej<t tambem atacado de 
incine;·o-manüt, em todo caso,· não é tãó 
radical como o illustre Deputado por: 
S. Paulo: 

Diz S. Ex.: 
«Apropria tabella. , inserta no relatorio, 

mostra que esses famosos saldos foram os 
seguintes nos annos mencionados : 
1901..................... :C 19.244.000 
1902.............. ... . . . . . ~~ 13.158.000 
1903..................... ;L 12.676.000 
1904................. .... f:, 13.722.000 

No fim do anuo de 1901 o cambio estava 
na casa dos ll c presentemente o vemos em 
alta, chegando mesmo a ultrapassar durante 
poucos dias a taxa de 18 d. » 

O nobre Deputado está. equivocado. 
S. Ex. não sommou ao valor da expm•ta

ção a importancia do ouro que entrou no 
paiz em virtude dos emprestimos. Sabe, per
feitamente, o nobre Deputado que o producto 
da exportação, reduzido a metal, representa 
uma certa quantia, a que se devem sommar 
as parcellas, tambem em moeda metallica, 
que entraram na mesma occasião. 

Feito isto, nota-se que em 1901 o saldo foi 
de f:. 12.544.990; em 1902, .\: 7.858.038 · em 
1903, .\: 7 .975.3G1 ; em 1904, f:. 9.478.'740, 
em 1905, subiu a ·S:: 23.300.000. 

Isto qucl' dizer, Sr. Presidente, que o 
~aldo em our? foi augmentando e, que, por 
1sso, determmou a melhora relativa, quo 
temos obser•vado, da iaxa cambi~l, nestes 
ultimas annos. 

51 
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Senhores, ningtlelllq\tC i' o excqsso de );i<tple p]:eciado, de que precisam para. desenvolver 
moeda, como I!ihgtHJ)n q ucr o excesso do <~ i)ro'dúcção c . niejhora.r as condições da. 
proprio pt~pol convol'divcl, á vista. c ao po1·- ·su;t lavoura oú indnstrht. 
tádor. .No . interior do Brasil, onde tts varia.ções 

Os illustr:>s rcure 'CHÜ~ntes de l\fiúâ.s e São dó. cambio nãó so fctzc]h s.mtir como nas 
Paulo conlleccni peri'Jittunopte a scLmc.ia grá.rides pra.ças do littoml, t~ crise de mnne-
economica; sa.bem que a. sup3ra.bmidttncia do i·ario é trem'enda.! . . 
meio circnl<mte produz a .. crise, quer este Alli, ;;abc-se, apena.s, q ~t'c pc~pel inconV'ersi
meio circulante sqja cpii~ti'tuido de pttpel vel,q'úalqner 'que elle seja, é de alta vantn.gcm 
moeda., moeda Ii1et<lllica oü bilhntc de banco P')r<t o desenvolvimento da producção. Pa.m 
conversível, á vü;'t01 c :~o porta.dór. . o lltvrador dos sertões, tanto f<tZ que ~el110 

O ·excesso de uuúwrú.rio, ·coliw det1i.ol1sü·a.m tlíu:a que o cambio desceu a 5 ou a. menos 
to(los os economista~. o:t rlú<tsi i;(H\o.• qs eco- dirlhoiros por mili·éb, oa qac:;ubiu além 
nomista.s de escol, pru(inz, ünínediú;bmcntc, de 27 . . O preço do :;alario não <.l.'.tgmenta, o 
a carestia. dos pruU.u!:Ls nos ni.crc:tdos, a. aluguel Llo; ctút'\pos, da tcrr,1. de 'cultúra. são 
a.lta dos preços; p6is <Í uu it ofl'crt.ti. ·aa, n1ô6dtL os niesmo!; cmlim, todas tt> necnssida.dQs sã.o 
augmeni;audo, os objoccos vcntl<~ v eis attingcm, : regula:dis, de accôrdo c'om ü. lei dit offert<t 
11a.tura.lmente, mu.~m pt~eço. · ·e dá pl;oét:n'<t .. 

Esttt carestht dos JH'Oducto; cltiuna. o~ de . Si os sal<tl'ÍOS dos . ti:ahitlhttdoro.~ hMxam, 
outros merca.rlos , que vi:io procm·;u·. aqnelle haix<t'iamh():Ú o preço do milho,do <trroz, do 
onde se deu a abund:tncitt do ]neio circu-· feijão, do totlos os .~n·tigos,de consumo, som 
Ja.n te. . que se leve e1'n coui;it <t .Y<trütç,ào d<t t<tx<t 

t;' verdade que, mi~is tM'll'\ o equil1bl'io se c.l:Wbial; por•ruc O)oS<t vü'ri<tção .sô podo ser 
dá., equilíbrio este qne, dizem os economis-· ·conhecida ntjS . grindcs mm·cados, oridc q 
tas, torna-se nl.ai; üteíi no; paizC.~ de 1;egí- dün·ütmonto alfixil.da. 
nien metallieo. . . . 1 .Portanto, o ínte~·íor do p:tíz :>oJfre de modo 

Vê-se, póis, que não ü ~ô . o excesso dn' atro::; com esstt ba.ixa. . . 
papel-moeda que yroduz crise ; a crise é· O nobre Deputado por S. Pa:ulo quer qqc 
.produzida pelo excess.o de meio. cit·cttlaute, i so ,qneime papel inoedtt inconversiv'el até 
quer s~ja elle COJBtituido de mo.~da-p1.pel · ú. ultimn. cedula. ; mas S. Ex. não apresentá 
ou papel dd curso íbl'çado; facto que te- osúecedaneo para. esse papel qtteimado. Vol~ 
mos observa.do entre nós, que foi assi- tarr11fos ao regimen da troct~ do p1·oducto 
gnala.do pelo Sr. Dr. Vieira. Sonto e o eJtá. por prpfi.ucto, ou então doiuterntedia,río for
sendo toüos os día.s. mi1üo de busiós'ou da. mocdn. de couro, como 

Ninguem nos dir:í., sonhore;, que os nrodn- se usou na Russüt! 
cios da nossn. la vom'.<t. cstã. o sendo vond.idos a · · 
altos preços ; ao cóntri1rio, venJos que os 
pr_incipaes artigo', , mesmo aquelles que são 
destína.do.3 ao consumo no ]Ju.iz, . e até os 
indispensaveís á sua população, v 0mos que 
eJles estão sendo . vendi.dos }JOr p1'eços irri
sorios. Os cerou.es, o proprio assucm>, os pro
duetos da. nossa indusi:ria c todos o.; ma.is, 
sem querer fallar no caft\ cujo consumo é 
quasí todo feito no exterior, to.Los os nossos 
principaeB ~rtig~> de exportação O\[ de con-:
;;m~o no parz estão soffrendo uma. baixa de 
preço medonha ! 

Porünto, onde c .s:t abunda.ncía de moedt\ 
que ap1;egoam cs illust'res . ap~logistas da. 
doutrimt contraria á qvosu~tenio ~ 

Si a leÍ du. o1Ierta e <la. proeuri:t não r .. tlhi1, 
si tal abundaneia se manil'estasse, não 'es
taríamos com os príucipa.e::; generó~ d~ co.n
süino entre nós reduzidos p. preços que não 
compensam os g<tstos da prOdueção. . . 

A crise l' tamanha., qüe mn, todqs os pon
tos do interior, Sobretudo Iios sertões, de 
O~Jde a,r; rilerca.uorias não 'pode:in sfir rtran
dadas para os gr<tndes mercados, o c~a.m.or 
é geral, chega quasi ao desespero; p::~r ü;so, 
pedem todos o llapel, mesmo ·esse papei de-

0 StL GAU~ÃO 0ARYALHAL-~ão está. isso 
no meu parecer. 

o. SR. Rop,oL. P.· no PArxÃo - . Qna.l foi'{~ paiz 
do mundo que fez a tra:ruição de Um r 'gimen 
para. outro 'POI~ ~ e>se. próeesso preconizado 
pelo nobre Deputn.do ~ 

O S:R. GHBÃo CAR\_'ALIIAL\ - Em todos 
elles não houve outro rec,urso si,liP,o o resgate. 

O SR. RonoLPào PAr:ti\o- Os\factos pro
Y<ún o oontra.rio. A R!lSsia, com o seu 
enorme stoch do ouro, muito superior ao pa
pel em circulação, a.'inda não teve coragem 
de p.1ssar pa;m o regimen metallico. A Ita.
lia, a.peza1· de . ter encaixe de ·ouro capaz 
do . chamar •~ troco a.s slias notas, levou 
tc:mpo a. pô1• em execuç,ão a medil:liJ. de que 
se tru.ttt, e, depois de o ter feito, viu, poucos 
annos tlnpois, a consequcncia d tL i.noppo,·tu
nídade do acto. 

xiís :Estados Cnidos n.s cousas passa.ra:m-se , 
do outro morlo. Começamm pela amorti
za.ção dos díverso.stitulos da clivída íiltc,rna, 
ineltitirt que ta;mhem, prppuz a Camara; mas 
se verificou que tàl:i.lv'itrc rião produzia os 
resultados · almE>jitdos. 
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A rrrande republi:c<t teve cxces~o de ex- para <:L!limar um pouco ma h; a conversa que 
portl'ção, que a enricrueceu ;, pms. nelh~ .. s~ estamos entretendo. 
não tratava de exportar ma1s e 1mp(~HM O SR . .JoviNIANO m:: CARVALHO- E~tá. dis-
menos; a questão era de exportar ma.ts do cutindo brilhantemente. 
que import<tr e enthesourar a ~uoeda cxcc- o SR. RonoLP!lO PAIXÃO- O que eu quero 
dente. Assim entraram no rcgtmen. metal- ó, que se desen~olva a producção de modo 
lico, sem necessidade do resgate gmdual de que possamos satisfazer tot<tlmente ao nosso 
papel-moeda. . . debito no exterior. 

Quero que se reforce ·O fundo de garan~1a, 
que se faça 0 encaixe, como 0 re7: a Rus.sH1 ; Um pi1iz que não produz pa,ra satisfazer ao 
n1as não desejo qu·e se decrete, 1mmed1ata- seu debito, m<trch•L para a ruína. 
mente a conversão : devemos melhorar as Sabe-se, perfeitamente, que do nada nada 
condiçÕes do paiz, porque sem ~roducç~o se tira, perdoem-me o logar commum. 
suflicient:;, sem que a sua economia esteJ<t Um 11aiz que todos os anno; tem debito no 
regulad.a, assente sobre bases durado1_1ras, estrangeiro; um paiz que tem de pagar a 
não poderú elle enti·ar, segnro, no regnuen estranhos wmma que represente toda a 
metallico. sua fortuna, é um :paiz perdido! 

0 SR. BARBOSA LIMA - Ahi , perfciü~- 0 Sn.. VERGNE Dl~ ABimu-Esse argumento 
mente. não procede, porque a nossa exportação tem 

o Srt. RovoLPHO PAixXo-E' o que fez a exceclido a importação. 
Italitt a cuid<t fazer a Russia. O SR. novoLPIIO PAIXÃo -V. Ex. agora 

A passagem de um regimen para outro t ocou em um pento a que eu não querüt che
!lepende d.a-> c~n.dições economic~s. financei- gar. E ;sc <trgnmento ó falso no nosso paiz; é 
ras e até pohtwas de unut naçao, afnu de justamente o contrario disso que estamos 
que <t medi<lit não se torne perigosa. vendo. Nós t emos importação de marca-

Desejo o dcsenvolvimen~o da ~avoura, dorias superior <1 nossa exportação; mas o 
para augmentar· a nossa r:1q uezn., Isto é, o~ P''oclucto desst~ export<tção ... 
nossos pro(lucto ; ~xpottavms. o SR. VERGNE DB ABREt:- Isto é defeito 

0 SR. VERGNE DE ABREU- 0 P'1pel-moeda da nossa moeda. 
não crea capital. O Sn.. RonOJ,PHO PAixÃo- ... não chega 

O SR. Rooor,PHO PAIXÃO- O papel-moeda pttra fazer face ao valor da importação em 
tem crcado o pouco de riqueza que pos- ouro, ao pagamento dos juros da nossa di
suimos. vid<t no estrangeiro, á. remessa de dinheiro 

Jme data de 1821 ; vem do tempo do rei de colonos, etc. 
D. João VI. o Sr. Ministro da Fazenda fez um calculo Qual foi, pergunto,a ontr<t moeda que 
ti vemos~ Foi essJ papel, disse 0 Sr. custro deficientíssimo; S. J..;x., apenas considera os 
Carreira, que produziu pouco de riqueza. j nros da divida ·externa e os lucros das com
que possuímos; foi esse papel depreciado, pauhias estrangeiras remettidos para a Eu
esse sangue mâ.o que se ach<t inoculado no ropa, anri.ualmente · 
organismo do Brazil, que nos deu estradas S. Ex. se esqueceu de um factor impor
de ferro, telegraphos e outros melhora- tanto- o dinheiro que os colonos remettem 
mentos. e que sóbe <1 som ma de milhares de contos e 

o SR. VJ>R.GNF: JlE ABREu-Pot· este argu- o que os viajantes transportam nas malas; 
mento de v. Ex. ainda teríamos a escra- as cncommendas que se fazem na Europa e 
vidão. escapam ao fisco; os fretes das embarcações 

que tra.zem ·mercadorias, etc.; porque, como 
O SR. Rooor;PHO PAIXÃO--'Perdão; cu fui se sahe, dcpend.cmos em tudo, ou em quasi 

contrarfo á e::cravidão; fui um dos aboli- tudo, do estrangeiro. E&sas parcellas, .som
cionistas mais <~rdentes do i3rasil. Libertei madas ao valor em ouro da importação, 
escravos; escrevi obras de propaganda e representam um resultado superior ao pro
não poupei e>tbrços em bem d,t ·causlt aboli- dueto ouro da nossa exportação; quer dizer 
ciortista. que o paiz ainda não produz o necessario 

O SR . BAltBOSA Ln.rA-Apoiado. 
O SR. RoDOLPHO PAIXÃo-Mas, é preciso 

que se desenvolva a producção. 
· Como V. Ex. sabe, discuto sempre terra 

a te1•ra. 
Não tenho a preoccupação de fazm· dis

-cursos brHI:iantes; apenas cito ' ~sses -factos 

para fazer face aos seus compromissos no 
exterior. E' uma questão de patriotismo ; é 
uma questão de providencia collocal-o em 
condições de produzir, senão demasiado, pelo 
menos tanto quanto seja preciso para fazer 
face aos seus comp.romü;sos. . 

0 SR. VERGNE DE ABREU dá um aparte, 
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O Stt. RonuLPHo PAtxlo- Todo o indi
viduo que con~ome meti:> tlo qne produz, 
marcha para <t ruína ... 

0 SR. BARBOSA LIMA- g• um prodigo. 
O SR. RoooLPHO PAIXÃo- . .. () um prouigo. 

E' como o herdeiro do ricu.ço, que dissipa 
u. íortumL que lhe é legau<L c depois vc'm 
esmolar nu. pra~~:t publicu.. 

Si formos j uguhtndo a nosslt industria, 
ab<mdonaudo a nossa lavoura. c desprezar
mos os recurso~ natura.es rle que dispomos 
ma.rcharemos, f<tta.lmente, pa.ra a ruína com
pleta da noss:t mtcionalidade. 

Um pa.iz que não s<Lti$faz aos seus com
promis~os é um pn.iz que está. u. pique de 
naufragio. · 

V. Ex. conhece o exemplo d<t Tm·quia c 
do Egypto; sabe <L que condições cheg<tram 
aquelles pu.izcs. 

O SR. VJ·~rw:-m l!E ABREü - Xós não chc
gai·cmos até lá. 

O SR. RonoLPIIO PAn.:;\o-Não digo que 
chegaremos até l<l; poucos terão tão se
gur<t fé no futuro de 1nossa. patria quanto 
cu. Não ha motivo pa.ra flcs<Lnimarmos. 
Quando todos veem as noss<ts causas atra
ves d~ um prisma negro, c~nfe.>s_o que não 
as VQJO por um roseo, porque IHW sou um 
optimista ; mas u..,; vejo ftt.rayés de pri.;;nut 
C<tpaz de produzir imagrns nítidas e de ale
gres córes. 

Mas esse papel, que t.1m siuo o f,Lctor da 
nossa vida. economica, não direi d<t nossa rh 
qucza, porque nã.o somo~ <~ind<L um povo 
rico, que nos tem proporciçmado algumas 
va.ntagens, sob o ponto de vi;;ta material e 
moral, esse papel depreciado que, em 
França, por occasião dos assignados, attingiu 
a uma deprecütç~ão coloss;tl, ,a.o ponto de se 
comprar o lottis cl'or de 24 libras por 7.200 
de v<.tlor nominal; esse papel9ue, mt Austria, 
attingiu a enorme dep:reciaçãp, senuo o agio 
do ouro 1.100 °/o; esse papf1l cujo valor 
real em outros paizcs tem descido quasl 
que u. zel'O, no Bmzil jMnais SJftl.·eu tama- . 
nha uepreciaçã.o. 

A maior depreciação que t ivemos foi de 
79,Hi 0/ 0 , quando o ca.mbio clpsceu <LO ponto 
mais lJaixo que se tem observado na nossa 
historia ca.ml>ial. 

0 SR. VERGNE DE ABREU-.J\Ío tivemos de 
quebrar o pn.drão rrionetario, nuando ... 

O SR. Rt>DOL?no PAiXÃO - O nobre Depu
tado queira perdoar-me o interromper o 
:;eu aparte ; mas a queln·a do Iiadrão foi uma 
inf\tntílidade ! 

Foi ~lla uma fantn,sia: si se r1ucbrar hoje 
o padrao monetario, as causas sllrão as mes
mas, desde que se continue no regimen do 
ClJl'SO forçado. 

A maximu. depl·cchtção rtue tivemos, como 
disse, foi de 79, lG %, qun correspoude <Lo 
agi o do ouro de cerca de :380 % • · 

A depreci<tção do papcl-moeua não póde ir 
além de cento pot~ cento. .· 

E' verdade que em um relatorio _d<t Fu.
zend<L se diz que, em dada (~poca, o papel 
teve unut deprcciaçã.o de mais de cento c 
t;wtos }Wl' cento em relu.\,\ão ao ouro. 
, E' simples equivoco; porque o pa}>Cl nã.o 
pódc ter depreciação que p~\sse de 100 % ; a 
depreciação, chegando <t lOO % , reduz o va
lor nominal do papel inconvertivcl a. zero. 

O Sn .. VJmGNE DE ABREU d<i. outro aparte. 
0 Sn. RODOLPIIO PAIXÃO-O u.gio póde 

subir indefinidamente, mas a dep:·eciação nlio 
pbdc ir além de lOO •; •. 

O <tgio é rc1'0rente ao ouro ; u. deprecia
('io <l perd:.~ que o valor nominal do papel 
soíl:'re com relação ao cambio. 

Outro ponto em qu3 e;tou em des<tccórdo 
com o illustre l'epresenta.nt.e de S. Paulo é 
quanto <1 cobrança de direitos em ouro. 

Entendo que esta cobrança tem concorrido 
paru. <L mclhorüt do cambio. 

Jma alast<t o C.overno do merca.(lo ; pelo 
menos os cheques são comp1wlos paulatina
mente, lle accórdo cõm as necessidades da 
épomt. 

Discordo, p::n•tanto, de S~ Ex. quanto a 
este ponto e entendo que o illustre relato!• 
da Commissão <Lndou. bem, não acceitando a 
emenda do digno Dep~lt.ado em tal sentido. 

Devemos procurar tprlos os meios de al'as
t.ar o ,(l'Overno do mercado de cam bio, ohe• 
decemlo á lei basica da .l~conomia. Pvlitica -
da o1fe;rta e d4 procm·<t. \ ' 

Voltó1 ao casàd:a. .queimrodo p~~~eL Si este3 
fiwtores1. como QIZHL, da balança mternacio
nal dos dçbitos •c\saldos, da cobrança do.~ di
reitos en1 ouro, ·· do fundo ue garantia in
fluem, ou 'toam influido para. melhoria do 
cambio, <t queima do papel o tem, por sua 
vez~ 

Era o que queria que o honrado Deput<~do 
me dissesse. 

Não tam, <tbsolutamento. Obsct•vando-se 
<~lei do Sr. ~Iurtinlw, lei que jit discuti por 
diversas vezes nesta Casa, vê-se que os re
sultados delta, em dous aJ~nos consecutivos, 
for<tm completamente diff~rentes dos quo se 
e~iJ?ravarn, e, de ta.l1~1odo; que, quando <L 
dtfferença. da taxa devm ser pc~.ra mais, era 
para menos e quando se espe.-ava ·que ella 
f0sse para menos, era para mais. 

Asstm, (vê a Camara que 'estou fortale
cendo a minha opinião, de rendendo-a ·com 
dados numericos) se póde verificar que du
ran~e ~ .exercício de 11101, o valor da e~por
taçao 101 de ~ 40.021. 993-chamo a attenção · 
dod meus illustres collegas par<t este ponto ; 
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e que, em 1902, desceu a ~ 3G.437.45G, 011 0 SR . VERGNE DE ABRIW- Por falta de 
menos ·5::. 4. 184. 5:i7. moefh ou de trn.balho '? 

O SR. BARBOSA LmA-Mas alti a emnne- O SR. RonoLPIIO PAIXÃO-- De trabalho. 
ração das parcellas 1ui complotlt, não sue- Si uiio ha. dinheiro. como o 1il.zendciro vae 
cedeu como li O· caso a que V, Ex. se refe- pagar o trabalhador? Si elle vê seu_ pro
riu ? . ; . duct.o apodrecido nns tulhas, porque na o ha 

O Sr. RonoLPno PAIXÃo-As cifca.s foram quem 0 eompre '?! . . 
· Quando não lm dinhmro, o comumo dl

i.iradas da o:>tatistica commereial, organi- minue; 0 fazendeiro e 0 indnstrial não pódem 
:r,n,da sob n, tlirecçã.o intolligeni.e elo Sr. Vi- exportar seus. prorluctos, porque niio tf;em 
leman . meios de conducç>ão barata ! 

O papel moeda variou om cerca dCJ Portanto, Sr. Prfisidente, cada vez me 
5.000:000$; a taxa cambial fornecida pela for- convenço mais de que semelhante . doutrina 
mula foi de 14 .33 no primeiro exercício ci- uãoé uma doutrina verdadeira, é theoria 
tado, e do 12.945 no segundo, dando a diíl'e- · falsa, manifestarnente erronoa! 
rença p<tra menos, neste, de I . 385, ao ])asso 
que as taxas médias oíticiaos foram de l1.40ü Não desejo q'lw se augmente o papel-mo
e 11.956, accusando uma di~cordancia sen- cela; mas quero que se não cp1eimo mais esse 
f' ivel, sendo qno, quando a tax<L devia ser papel, quo se não prive o povo deste r·ecm·-
mais alta foi mais baixa o vico-vm·~<t. so que elle precisa. 

Em 1903, a taxa, pela türmnla, devia ser .- Isto nã.o é sonho de um phantasis~a. 
do 13.13, ao pa~so que foi de 12 pence. porquanto já nfio estou em idade do phant~-

0 mais curioso, porém, é 0 caso do exercício sias; ~~ um pen.;amouto quo cada voz mars 
do 1902, em que diminuindo bastante <.L ex- empolga o meu espírito, fortalecido peln 
portação para urna quantida.de pouco men01• observação dos factos, pela observação des
de papel, o cambio roi a menos; 0 que prova apaixonada e sem interesse. 
quo a lei não e:-::prime o facto eeonomico em Feitas estas consirlorações em · defesa da 
questão. doutrina que cu sempre sustentoi com a 

Melhor argumento, Senhores, ahi està- maior convicç,ão (posso estar em erro, mas 
não me recordo si a observa~'ão tlgura no (\ convicc;>ão mi-nha), com a maior siuceri
parecer do Sr. Galeão Carvalhal ou no rc- de, visto me parecer que ella é a verda
latorio do Ministro da Fazenrla-: queima- deira, que nenhum maleficio trarít ao 
raro-se m:;is 2.000:000~ e o cambio desceu paiz, antes rea:Js beneficios, feita cst<L de
em vez de subü•! · t'esa, repito, r.nü·o agora, propriamente, no 

Oh ! Onde est<l. a corrclaçiio entre a assumpto do rehttivo ao Banco da Republica. 
queima do papel-moeda e o quocionte l'e- Como já. disse, acceiio o projecto ; mas 
presentativo !lo augmenio da taxa cambial ~ tinha. intenção de votar por algumas emendas 
Pois, si qwtnto mais se queima, mais a taxa do illustre Deput<ulo por S. Pa ulo, emenda~ 
desce e f,lllando não se queima, ella sóbc, que, julgo eu. dm·iam merr.cfir a. appro
como se wm obS!ll'l'ado entre n1ís, que dr.- va('áo ou, ao mmws. parecer ftwora,·cl do 
vemos conelnh• '~ illustre relator, cuja cnmpetencüt no as-

E', pois, facto provado, S'll' ert•onea a sumpt.o torlos nós roconhecemos. 
lloutrina que attribue <1 queima do papel- Antes disso, direi, Sr. Presidente, que mais 
moeda o augmento da taxa cambial. de uma vez, desta tribuna, me tenho ro-
. Poder-s~-hía admiêtir· a queima do papel ferido aos rombos formidaveis abertos 
wconvertlvel, quando í'osse provado, exube- pelo Banco da Republicano Thesouro Federal. 
rantemente, d.eanto de alO'arísmos ce1•bs E, }Jara nã.o avançar proposiçõe3 infuno 
ibrnecidos pelas ostatisticas~n?.io essas esta.: dadas, tenho sempre est.uuado ou procura<l
tisticas ineomplebs que tmnos - que o estudar a vida ingloria flesso instituto de 
pn,pel em oxcessivo. crodito. 

Mas, quando vejo que todos os pro.!nctos da Como sabemos, esse banco vem, desde 
l<~voura e ~utr?s b:tixaram de preço, TJOrqne D. João VI, passando por diversas translbr
TI:L? ha mew cu·culaute su!Iiciente ; quando maçõfis, uté chegar ao actual Banco ria 
VeJo que a procura de .numerario é cada vez Ropublica; l10i estudado; como disse, a 
~ai? r e m~nor <t s!m o1ferta, porque elle vida dosse instituto, rcspigando em balan· 
dnmmw, dt<t a dm ; f[Uamlo presencio cetes e rnlatorios os prejuízos, ou an tes, 
todos estes liwtos, e sou daquolles que sahem os favores e auxilias pecnnia.rios prostaf!o,; 
doste cent.J·o, dest.a capital formos<L, e a elle pt~Jo Thr~onro. 
march<tm att~ aos sertões longínquos do Assim é que, no primeiro accôrdo que o 
Bmzil ; quanrlo ouço um clamor constante banco celebrou com o Governo, nota-se Joga 
por toda parte ; quando Vl.';jo os tmbalha- que elle reccben como i'avot• 14H . 028: lRO$ ... 
dorr.-: da roça procnrando serviço aqni... uma cifra ütscinadom! 
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Esta. quanti<t, l'ecebüb do lo accôrdo, collo
eatla. <~juros bem ba.ixinho, de ô o 1 o ao anno, 
porque eu nã.o pJsso admitti'r tltle um 
l1.111coqualquur f:c~.ça no Bmsil operações as 
quaes, em média, não lllü dêem esse resuit<t
do, teria. produzido at.,• hojt' 153.9-iG:I O~~'il-JO. 

. , " . dr ::2.1. Gi:.ii :500~000. Essa. quanc1a, posta a ren e 
o mesmo juro, purque esf?e capital não ficou 
morto na caixa. do banco, teria produzido 
14.148:877$500. 

Ao mesmo tempo, o l.nnco recebcú in
demniza.ções d.o T ht"\..':()lll'O pela. cn~saçiio 
da. sua faculd <ule emi<:sha., no 'aloe de 

Emfim ; 1-ejamos o seguinte quadrJ, que 
orgaJlizci, dos favores c amdlios pecunia
rios rocebido,; do Governo pelo B;wco da Re· 
publica do Brazil drscle a sua fundnção ~té 
hoje: 

Difi'erença a lkvor do baJlco na. convN'São d .s lastros .••................ 149.028:180$000 
Juros de 6 •j. ao anuo sobre e.sta import.ancia., a.ccumulados semestral-

mente. a contar de ~3 de setembro de 1893 a 81 de outubro de 1905 
(24 semestres, arredondada a cili•a) ..... ' ...... ' . . . . . • . . . . • . . . . . . . . 153 '946: 109$940 

Indemnização ao banco pelo lucro cessante da sua faculdade enüssom. . . 21.667:500$000 
Juros respectivos, :~ contar de 18 de maio de 1897 a outubro de 1905 

(17 seme:>'tre.s, a.rredJndrrda. a.citi·a.) ....... , .. ...... .•. . .. . ... . . . .. . . 14.148:877$500 
Dsvida geral em março de 1900........................ 65.732:878$368 
Di1•eitos creditor ios do Thesouro so1Jrc o Bancu Hypothe-

cario. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.853: 248$1t2 
Din da de bonus ...................... , .... ,.......... 80.000:000$000 

I -------
185. 586: 126$550 

A deduzir: 

Pagamento em dinheiro........................ . ...... 25.000:000;500 
Idem de quatro letiras, a prazo de G, 12, Hl e 2-! mezes, 

descontadod os juros a\~cumtllados de () •;. ao 
anuo .................... , .............. : ......... , 2.3.231:865$017 137.354 :261$533 

Juros do ô % ao anno deste sal•lo, com <wcumulaçõe3 
semesiraes, a eontrtr de março de 1900 a 31 de 
outubro de 1905 (ll semestres, cifi•a redonda) ....... . 

Depreciaç~ão do.> titnlos e propl'ledndes transferidos ao 
Govnrno em virtwlc do <Wcorrlo de 18 rle maio de 
1897 (relatorio alJl'esentarlo aos accioni.'!tas na. re
uniiio ordína.ria de l!jü2 pelos directoros O. de Almeida 
Magalhães e R. tlc Castro M<tya, pag. G8) ........... . 

• Juros accumulados desta qua,.ntia, a contar· àe maio de 
1897 a 31 de outubro de 1905 (17 semestl'es) ......... . 

.Juros de 4 "/o ao anno solJre os 10.000:0008 nu•necidoa ao banco pol' 
conta dos 25.000:000.) de que tr:Lt.n, o art. 5o da lei n. 680, de 20 de 
setembro de l!JúO, im})Ortancia. aquella que estll v-encendo ;~ % ao 
anno, em VflZ de !j "/o, taxa por mim aàoptarla neste cornp1lt:' de 
auxilias e favorils pecuni(trios r.tue o instituto d·~ credito ora con ~ i
dorado tem recebido rlo Governo Fe:le ·a.l1lesde a una í'IIwlação ai~! ;í, 
data presente (i) ..... . ........................................... . 

.Juros de 6 °/o ao anno, accumrrl:.tdos semest1•almonte, que devia pnrcel)er 
o milhão esterlino forneeí rlo pelo fundo !le g:wa.ntia para t.r;:um;wr,õm; 
cambiae•:, sob a. t<tx<t média. de 12 7/32, em úutubro ele 1900, ou Hejarn, 
aiTedonda.ndo a cifí•n,, 10.591:8:30$, i't tax <L de !2 l /4 (I O ;JemetN!S) ..... 

Jmportancin recebida do H11nco Hypothecario ........... : .... , ...••..•..• 
.Juros accumulados de~:~ta importa.ncia, a. contar de nw,I.'ÇO de H:oo tL 

31 de outubro de !90S (ll )Jeme,~tres), cifra re(londa .....••. , ....... . 

52.744:036$42ÇJ 

1 o . ooo: ooo . .::.oo9 

0.530:000$000 

2 .lfl0:0110~000 

1. ~zoo :H W$084 
:1.1300:000$000 

1 . 340: 000$000 

Tol;a.! .•. ,,. , •....• , •••... , .••. , . , .• , , , , , , • , , , , , , , , , , , , , , , , Gtí(J, 71Jf}:i'i7'7$4c!~ (', 
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Levo em conta o.s .i lU'o.:J accumula.dol'), somestt•a.lmantc, sob a tax'1 do G "/" ao a.nno, do 
ca.piüú rcpreseátativo dos f<wores WlCIUÜtríos quo o Banco tem obtido do Governo atri esta 

i data. porque, si eHes . fo~&Jm êtpolic:tdO eLO l'BS(.fittO <la divida intot'llit, diminuiriam 
, os encargos do Thn)>ouro em mais de 28.000.:000$, pJe exei•cieio, e aimht yortpte, si a dire
etol·ht do Banco; nos p;wioclas assignalados pelos Srs. Custodio cl ,l ;\Iaga1ha.es e Castro Ma.y<t 
·e que níio abrangem <t administriÇão lwno.~tlt o cu,ni;elo>J!. (lo mninento lmt;,:i!eiro Dt'. At~ 
, !btl:i.q Penna, uã~ tivc<SiJ (li:sipado eis!\ oilOl'I!lO c<~pit~tl, tet:üt refory ~d~ o :wtivo do gran~e 
. mstnuto de credtt >, c.mclmrh o resg,ite das uBcrtpguos di3 .~ "f., o dtstl'riJmclo l'egulares dt
videndos aos se tis de.weiitueados accioai:Stl\S, eatre os q uaes se eücontr.tm pobt'ClS vi uvas o 
orphios colhidos pela formidcwel b:tni:ú1rrot~. de 190'). · · · 

Si ao menos, coúw ficha 'de · c<>rLsolaçao, a. coottt nov<t apresenbsse, aM agora, lucros pro· 
missol'ios de dividendos e situaçi:io rebtivttmente 1b1•ptda !. .. 

M:.ts, pot'<jllC illi.tsões, si os bétlailcctc:; ultirnos attost[t!l1 romlta.dos desanimadores !leSte 
particular ? · 

Os defensores uccrrimos da vüht oificial do Banco da Rcpublica não admittem o 
computo dos juros aceumulado:> relúivos a .Js milhares o milhares de contos que o 
Governo lhe tem olferecido, de mão boijadn, como si elles rcpres(mtassem um verdadeiro 
capital morto, im,produciivo, de:>tinarlo ci. cobertura dos de(icits annunes provenientes 
de pessimas liquidações oti fL vor[iCíiüide canina do::; granúo$ e pequenos jugadOl'es dtts 
ruas e da bolsa ! · · · 

Pois bem; para semelhantes financeiros, mais n,migos do banco felizardo que dos 
interesses do p<tií:, (lu 9rganizei o seguínte quadro, que accusa o prejttizo do Thesourq, 
sem jtwos simples ott composto~. · 

Di1feronça a favor do b<~nco na conver.)ã.o dos lastros .•............. 
Indemnização pelo lucro cossa11te da facrildaüé emissora ............ . 

149.028:180$000 
~1.667:500$000 

d~·ojuizo resultn,nte d<J. liq1üdaÇ[í.o dtt divida g~ral, da div~da de bomts 
o da ce:são dos <lireitos creditqi•ios do Banco Hypothectirio ....... . 

Depreciação dos titulo~ · e propi·iodades ·Lransferidos ao Governo em 
virtude d() accorqo de 18 de mitio de 189.7 ....................... . 

137 .354:261.?533 

Impo~t~ncia · rceobida do Banco Hypothec~rjo pe!ft quitação da stw. 
rhv1da ao ThcsUI'O ....... : . ........... ; ........................ . 

10.000:000$000 

:) . 500 : 000$000 
321.549:941$533 Total dos f<tvore~;: em eapit<~L ........................ ~ ........... . 

«(t) Verifiquei depois que é 11161101' a impor~1\11CÍa relativa aos juros accumulados dos 
i0.009:000$ de crua se tçata, p_çn·quaqto 2.0.00:900$ foram fornecido·s pelo 'rhesouro no 1° sé~ 
mestre do 190i, ::1.000:090$, 110 ~o sel,(t~stre do do mesmo a uno, e ri.OOO ;OOO$ rw actual pe~ 
rio<lo governamental da Repuhlica.» · · 

O Sa. V8IWNE DE ABtu:u-V. E.-:. rsl.;t ccm
tando os .i uros como encargos clp Tlwsoiu'o 
tq.m!Jem '( ·· · 

O Sa. H.o.nor.Pno PAIXÃo--Como ('avor feito 
ao banco. · · · · 

_O SR. VImG~\1·; I>E Ann8r- Acilo q1w n?i.o 
srw favorB>. · 

O SR. llonoLPHO PArxÃo-TQnho aqui cal
CJllos ao sabor de V. Ex. E<toú dizendo que 
O ballC_9 l'~~ebcu C~Sf'l[> i'i!.VOres, OSS<: c(Lpit<tl, 
que nw fi<;ou morto ; não digo que o b<1nco 
ftcasse dilventlo ao Tltcsouro. · · 

Dep:JiS ele ützer a, sorri m~t d 1ssas pru•ce!las 
t.od::ts, <b n:mminar o e.~t.ri.do''de rlli!la :t quq 
~hegott o banco, von perguntar o que elle 
íe2 <les~a som ma enorme ·rJ ui1 J'ecehcra 1lo 
Governo, addicionadtt uo;; .Jitro;;;, mínimos, 
que ella deve ter rendido. · 

0 SR. BRICIO FILHO-O que perg-unto 6 o 
que ello vaü fctzer dos novü> aüxilios 1pw 
v a. mos dnr, · · 

()SR. Vqw~c DE Ammu d;i um aparte. 
O SR. l~ÇJIHJI.I~rJó PAixÃo ~ Nü.b estou di

zendo q~olé o ThesJm•ó devesse' escripturar 
psses juros con'todebitJ do ba:ncJ. Digo ·que 
os eapit.aes nilo s'i\.o mortos, qüe cites proúu
clpz(lm j UL'os, j;atlto cru e, no fii.n de pouco 
tempo, t ·.~u' SC,jú.m esses .i!ll'Oi'Çuni capital 
!lit)?lie::t, trip!if::t, · <Íll<cdrnpfiéU:, etc. · "' 

0 S~:t. fiHICIO (''JÚTO ~ Qu:i.riqÓ Ó c(].pital c; 
do Governo~ <l{L-se ó cqnt.ràrio. · · · 

O Sa. RorJOr.ruo P,uxÃo ~ Temos de consi
d~rar, n.l.1'lll de ontr::ts pn.t•cq_Jhts, a deprecia
çn.o dos t1tulo ;, etc.; qu<tndo fiz meus· ca:lculos, 
em l!lOO . me oscatloli ü;to. · 
~E!l ~ahüt que es;ês titnlos e proprieqades 

n1w rqpresentavam u valor pelo rltHtl tinham 
sido entregues; 'j{t o disae ' <;~.qui l.lma vez o 
u Sr. Crnvcllo C<~valCânti, ein apart€l, con-
cOI·dou comm~go. . · · · 

Mas ~ão I).Valiei ~s;;e prejuízo. 
Os d1rectores do banco, os · Srs. custodio 

de Mag<).lhães e Cá.sfrq Ma.ya; o avaliam, 
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porém, em 10.000 contos. E' quasi nada, mas 
acceito esta cifra. 

o SR. B:Rrcro FJLHo-V. Ex. em quanto 
avalht ~ 

O SR. Ronor,Pno PATXÃO-Acceito os 10.000 
contos. 

0 SR. BrtrCIO FILHO-Mas n.cha que (\ 
mais. 

O SR. Ronor,pno PAlXÃll-V, Ex. bom 
sabe o que foi o aect•vo recebido em virtude 
do a.ccôrdo de 1897; mas acceito os 10.000 
contos. 

O Thesouro, afinal, em virtude ·do 
accôrdo de 1900, passou partt o ba.nco üm 
milhão esterlino, desfi1lcando o fundo de 
garantia, que, pela lei que o creara, não 
podia ser deslalcado em mais da metade da 
sua importanciu.. . 

Esse milhão esterlino f·li entregue ao 
cambio de 12 1/4. Eu agora não levo em 
conta os juros desse milhão. 

O Banco Hypothec<trio deu ao da Republica, 
para q~i~ação d~ sua clivitla para com o The
touro, .3 •• )()0:0005000. 

Finalmente, lemos uma somma de cerca 
de 557 mil contos de rt~is, no 1 n caso, repre
sentativos dos favores, capital c juros, que 
o lJanco recebeu do Governo, desde a. sua 
fundação até esta data e, no 2° caso, do 321 
mil e tantos contos; s6 de capital. 

0 SR. VERGNE DE ABREU-Acpo que não é 
justo accumnlar entre os favores os juros, 
(Ha outros apa-.·tes dos 81·s. Davk{ Campista e 
R1·icio Filho.) 

O SR. RonoLPI!O PArxÃo-Ma.fl, pergnnto: 
si o banco tiver dn pn.gar n.gQrn. o milhão 
esterlino? 

0 SR. VERGNg DE ADRF.U-E' q mesmo mi
lhão, e nadll. mais, porque não rrudon. 

OSR. DA YID CA111PIS'I'A -E' obrigado a pagar 
em ouro. (Ha outros apm·tes.) 

O SR.. RoDOLPno PAIXÃO-Eu reduzi isto a 
papel, como o reduzira o Sr. Calogoras. 

O SR. DA vm C.uiPISTA-Não flO pôde re
duzir a papel. ( 1'1·ocam-.~e vario.ç {lpm·tes entn 
os S1·s. Ve?'!JIIe de Abreu., fl1·icio Filho e David 
Campista.) 

O SR. RonoLPno PAIXÃo-E' iiT)possivel ar
gumentar-se, empregando calculos, por esse 
modo. Quando apresento um algarismo, os 
nobres Deputados me dã1 uma i.jltlnidade de 
;~partes, de íürma ·que não posso qontinuar. 

Eu ,jíL disso que tenho calcnlos feitos ao 
sabor do cada um. · 

Repito, ainda uma vuz: não co.(lto os juros 
como prejuízo para oT!tesonro.Aponas affirmo 
haver o banco obtido do governo grandes fa
Yores e que, si olle col!Masse toqas as quan-

tias recebidas, do mão beijada, si não en
chesse a sua carteira com titulo> impresta
veis, si não tivesse saldallO dividas,acceitando 
em pagamento as suas proprias acções depre
ciadas, podia ter conservado esses 557 mil c 
tantos contos, const;tntes r lo 1 o quadro. 

O banco recebeu, portanto, do Thnsouro 
321 mil o tantos contos em pnr·o capitn.l; 
mas dizem os Srs. Custodio do Magalhães o 
Castro M<Lya qnc t'ol'am a.pena~ 2HO.OOO:OOO.~. 

Voritlca-->c no calculo destos Sr.~. que nã.o 
foram computados os 40 mil contos da di
vid<t do Banco Hypothecario c a parcclla 
de 1.768: I:H$983 relativn ao desconto <las 
quatro lettras, a prazo de 6, 12, 18 e 24 
mezes, para paga.meuto de 25.000:000$000. 

E' quanto n. isto que o meu calculo di
verge, apresent<tmlo a dilferença para maiS 
de 41.549:941~~33. 

Desejo que fique bem entendido o seguinte: 
não atfirmei que .o Thosouro houvesse entrado 
com 557 mil contos para a. caixa do Banco; o 
que ou disse foi quo oThesouro havia entregue 
um certo capital ao Banco, o que este o devia 
ter empregado em transacçõcs as quaos, ao 
monos, rendessem. G %, em média; e nin
guem póde · ilizer que isso m·a impossível 
em um paiz como . o nosso, onde se toma 
<linheiro, como ou tenho tomado, a I % ao 
mez, para cobrir O> meus pequenos deflcts ; 
não a.o Banco da Republica, estabelecimento 
que jamais teve negoCio comigo, mas a.o 
Banco de Credito Rmtl de Minas Geraes, cliri
gido pelos honrados mineiros Drs. Fernando . 
Lobo o Joã.o Rib~iro,a cuja. honestidade, zelo 
e maxima compotencia dev.~ o citado banco 
n. sna prosperidade e solideZ. , 

o Sn.. BARBOSA LnrA-Ahi se diz quo OSSf\ 
capita11bi d'istrihuirlo om divideorlos, o qne 
ali<ls ê. nm Cl'ime. · · 

O SR. Ronor.Pno PAIXÃO- Não quero qne 
se me attribnam um calculo phantastico ; 
o quo eu quero-dizer é que o capital devia 
ter produzido bom resultado, mas o qno 
vimos foi a banca-rota. 

Hão de permittir e.,;tn. minha franqueza.. 
Apoio o <1overno sinceram(lnte, mas o meu 
apoio nunca lbi cego nesta Casa. ; desrle que 
aqui entrei, sempre Í·ive opiniões proprias ; 
apoio o Governo e estou convencido de que 
elle não tem parte alguma nisto que estou 
censurando e está animado dos melhores 
intuitos quanto á rclorma. do Bil..nro. 

Por isso mesmo ,; que devo mostrar o 
que tem sido esse estabelecimento de cre
dito, o que aliás ost1t na sua historia, .ill não 
dos tempos da Republica, mas dos seus 
primeiros diás, no reinado de D. .João VI: 
ha oH e sido sempre um auxiliar do Governo, 
diznm, mas tem passarlo por diversas rrie-



SESSÃO EM 20 DE NOVEMBRO DE 1905 409 

thamorphoses, ' unmuo, p:Jrélll, ' resultados 
11egativos. 

Bem sei que estes estudos são enfadonhos ... 
O SR. Barcro Fn,no-São interessantes. 
O SR. BARBO!';A LmA- g necessario, pela 

natureza do assumpto. 
0 SR. RODOLPIIO PAIXÃO-O Sr. Galelo 

Carvalhal apre3entou algumas emenda.> que, 
parece-me,devia.m ter sirlo aproveit<trla.s pelo 
relator do Commissão. 

Reputo necessaria muita pru1lencia em 
rela<;>ão ao est<1bclncimonto que sn proc-tu·a 
mais umtL vez reorganizar. 

Discordo, porém, quanto aos vales de IOO$, 
em ouro, concessã.o que reputo de grande 
interesse para a vid:t economica do paiz c 
sobretudo para o commercio. 

Es;es vales nã.o representam papei-moeda; 
pois, como sttbemos, o caracterist.ico do papel-
moeda é nã.o vencm' juros. · 

Os vales vecm augmentar as transac<;>ões, 
mercantis, sobreturlo desta praç-a, que precisa 
de dinheiro para se de;atogar um pouco. 

Quanto aos em)wcstimos hypothecarios, 
seria nm erro si o Banco nã.o os pude.~se 
fawr. 

Neste paiz, em que gra.nde parte 1la for
tuna public:t assenta sobro bens immoveid, 
não se emprestando solwe hypothecas, sobre 
que se vae cmpre3tar '? E o Banco, que se 
organiza, não só para auxiliar o Governo, 
como tamhem par:t. acce!erar a entrada 
no regimen metallico, não pode deixar de 
prestar auxílios á classe que mais concorre 
para a consecução des.>e deside1·atton. 

Discordo completamente do illustre re
lator quanto ao pt•ivilegio rle emissão. Não 
julgo prndentc que, com tanta antecipação, 
se dô tal privilegio ao Banco do Brazil: 
quem nos diz que cUe h a de tira.r proveito 
da reorganização projectada ?-

0 SR. VERG:-!E DE ABREU-E' uma pro
m~ssa. 

O SR. RonoLrno PAixÃo- Como est<i. nos 
estat.tltos, não é promessa, e sim privilegio 
concedido. Por que esta clausula?- Não po
derão, p:1rventura, appwecer outros bancos 
q ne oft'ereçam maiJros vantagens ao Tlle
sonro Publico?-

Pol•qne encraval' nos estatutos esse com
pt•omisso ou privilegio?-

. Isto é questão séria. Talvez mais tarde 
dê o meu voto para que o Banco tenha esse 
privilegio;, porém, agor,1., não o dou. (Tro
cam-se apw·tes.) 

Perdã.o; VV. El~xs. deixem-me argumen
tar, pois dcs~jo tornar. hem claro o meu 
pe.nsamento. · 

Vejamos: o Govflrno resolve decre·car o 
regimen do papel-moeda conversível; mas 

Vol. VII 

/ 

nii:o quer assumir a responsabilidade da 
emissão. O papel emittido não será do The
souro ; ser;L papel bancario, tal como a~on
tece na França, Inglaterra e outros pa1zes, 
onde vigora semelhante regimen. 

Resolve, p:>is, o Governo entrar em con
t.racto com o Banco: estar;í. elle nessa époclt 
em condiçõe.> de apresentat· vantagens para. 
assumir tamanho encargo e entrar no goso 
dos proventos col'relativos ?- · 

Nós somos, acaso, tão pessimistas, desci'e
mos hnb da villa cconomica. e financeira 
de nossopaiz, que nã.o possamos suppor .que, 
no dia de amanhTt, um estabelecimento de. 
credito se levante parallelamente ao Banco 
do Brazil e se colloque em condições financei
ras muito supe;·iores ás deste banco ?-

V. Ex. s:tbr., Sr. Presidente, que a emis
sã.o !lo papel-moeda produz luc;.·o. W um 
negocio bom; podem se fundar h:tncos que 
otfereçam vantagens superiores ao Thesouro, 
e este nã1 as poderá acceitar, porque est;t o 
privilegio cons~tgra.do no; estatutos. 

Dirá o Banco: « Ou v. emitte papel-moeda 
com a sue1. responsabilidade, ou V. entra. no 
rcgimen ba.ncat•io c !JUCm gozar[L do privi
legio serei cu ? » 

Não ha fugi e da h i. 
0 SR. BRJC!O FILHo-Esta é a questão. 
O SR. Ronoi,PIIO PAJXÃO- Sr. Presidente, 

vou concluir a minha desalinhavada oração. 
(Nao apoiados.) Sempre ·que trato desses as
sumptos financeiro~. faço-o 1:om receio, por
que, realmente, é uma audacia. 11enetrar 
nes3a seára, em que poucos, muito pGuco~. 
podem colher bom~ fructos ; mas, em todo 
caso, valham os meus intuitos e o meu pa
triotismo. 

Concluindo, !lil'ni: apontam-se os males, 
mas é preciso que se indiquem os remedios, 
como pondera o illnstrado Dr. Vieira Souto 
em sua citada conferencia, de 26 de setem
bro de 1901, sobrJ a situação economica elo 
Brazil nessa occasião. 

Não acrfldito que a medici-na curadora. 
de nossas enfermidades economicas seja a 
queima do papJl-mocd;t inconvertivel. Ella. 
esttt, parece-me, no reforço do fundo de ga
rantia; na economia elos dinheiros publicas; 
no augmento da nossa renda, sem que o con
tribuinte s~ja, ainda, sobrecarregado de im
po:;tos pesadissi mos. 

0 Srt. BARBOSA LIMA-Quer, em snmma, 
tuclo que não temos teito ainda. 

0 SR. RODOI.P!IO PAIXÃo-Quero que Se 
olhe para nossa lavoura, que clllt seja prote
gida realmente; quero, alfim, que se arvoro, 
de vez, a handtlil'a proteccionista, quej:.t foi 
desfraldada nesta Casa por mim e por outro.q 
companheiros, ha annos atr<ís, e que .hojo t! 

5? 
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uma bandeira larga, defendida valorosa
mente, a c.uja, sombra se abriga uma verda
deira legião de ardorosos combate ntes. 

A protecção que se deve ;L lavpuru. c ás 
indnstrias indígenas não ti SÓ <L d,e t :tri fas 
ttdnaneiras razoaveis, é a prptocção solJ Y<t-
rjos pontos de vista : , 

Precisamos de vias de coinmnnicn,ções, 
pois que sem, elln,s as riquezas não poderão 
circular. 

Precis:tmos de trm1sporte bo1~1 e baratJ, 
que o não temos, Aind!l, agora r,~cebi queixa,s 
do meu Estado, onde grande p :n•to das es
tradas de ferro, como a Oéste de Minas, co
bram fret;;s que tornaln impvssivel are
messa de certos pl'oductos aos mercatlos con
sumidores. 

A Oéste de Minas ten1 uma tarif<t muito 
exaggerttda, onerosissima; é uma es:.rada 
que asphyxia a lavoura c o commercio de 
umtt extensa e riquíssima região do Minas 
Gel'aes. 

P1•ecisamos isentar toda a nVJ.teria prima 
q~w possa ser manufacf.ttrdda no pLiz; pre
cisamos dar entrada aos mach1inismos mo
d_ernos e levar mestres ás fazenqas pmt erí
Slnarem os lavradores a cultivatJem a tel'l'<t; 
precisamos estabelecer campos (iH demonstr(].
ção, facilitn,r o credito e a volumF a corrente 
immigrn,toria que, como todos n(ls S<tbemos, 
foi QLiasi que estn,nca,da, quando é certo que 
rwnhum paiz dq mundo neces~ita m.tis de 
lmLços do qtw o 003So. (H a (livei'$OS 'ap[tdes.) 

Precisamos, finalmente, ele protcccionismo, 
em termos: impostos rn,zon,veis, propaganda 
activa e intelligcate de novos proce~sos, ensi
nando-se am lavradores e industi'jaes os meios 
dfl obt~rem prod ncçã.o melhm' e 1úenos ca.ra .. 

Feito is '.o, s~m exaggeros tle escola, enca
remos o futuro com inteir;~ conlianGa; por
que os horisontes litt noss(l. pakta. aiucla nãp 
são tão negros qüe IJOS despsperpm ; ao con
trario, vejo algo,através das nuvens que por 
ahi p:1.imm, que nos indica poetJ vw~ t.o e se~ 
gurQ; que nos diz: O Brazil In. de <tttingir 
o logar, a pasiç~.o emi11nni;p. que lhil f,Ji 
do:;tinarl<~,_no plaiJCÜt qun h<t'J.itp.rp?s. (Jfni~o 
b~tm ; mtHlo be;n, O Ol'ar]or e mi.tt to compn
m:entado,) 

Veem á Mela, são lidas, apoiaçlas e po.;;tas 
conjunctamente em discu:3sã.o, n.~ seguint~'s 

K\1 1-:'<'ll.\S 

Ao Jli"O)eclo n. 219 A, de 1.905 

Ao al't. 1", p::t.mgeapho unico. Digacse: 
O_ Govern? applic_ar:í os _di ~i~cn.dos das 

a.cço .~s do !ll,e3ou:ro a rJcon~tLtutR<tO do fundo 
de garadt~a. ct•,en..lio pela. Ie1 n. 581, de 20 de 
julho de 1899. 

/w art. 2n. Diga.->e: 
Ao mesmo fundo será recolhidq, mt pro

porção dos empr,lstimos feitos ào Banco da 
ltepublica e;l} virtude dn, lei n. G89, de 20 
de setmnbro <l "l 1900, o w·oducr.o. intcgl'r\1 da 
n,liena(~ilo d;ts r..:dín•idab n,cçlies, qun,ndo. Qlla~ 
rorem alienadas. 

Sn,la da> sessõe$, 20 tle novell\IJ~'o de 1906. 
-Rodo!pho Paü)ao. · 

O Sr. P~~e$i~e~te- Çontinún. a 
3~ discussão ~o projectp, n: 219 A, de 1905, 
que approva os estatuto:> dp Banco do Brazil, 
elaboradoJ:> pela as~embléa geml dos accio
nistas do B:mco (la Republica do Brazil nas 
se.>sõo> de 29 de julho <t D de a.go."to do cor~ 
re!1te n,nno. 

O Sr. Moreit.~a ela, Silva- Peço 
lL pn,la v-!>n,. . . . . . . 

O Sr. P:;-esiclente-Tem a Nlavra 
o nobre Deputado. 

OS~·. ~.Ioreira da Silva começa 
pedindo qne a Cama.ra. per .~oe a insisteucia 
c:>m que discute o assumpto <.In. reot'ganiza
ção do Bltnco da Republica, embora 86 venha 
reproduzir os lt!'gamentos com que sqstentoll 
o debate por occn,siãp da 2a disctis~ão. A 
questão que se pren:ie (L íJemelhante reforma. 
é'~aquellas que devem iqspirar o maior zelo 
a Ul\1 representante da Naçãq~ O Banco ua 
Repnhli~f} cessn, do existü;, liliuida-se, e ~~ 
sub3titui'í/-O itnl~ediat:pne!lte p01' otltl'O, qu~ 
accr,ita c~ \~e:l_ espiJlio para. C1fpital e r~-insti
tue-se. b'.'vot;, lll'lll n.ssoomça:q 1JttllCamt. que 
deSfl.?P fl'ec~ para il{LI' logar i outJoa que ap-
parece. \' . .. · 

O capit<Ll :;orial do pl'imeirv banco, is~o 1\, 
elo Banc:l dn, Re;lllblica do Be<Lt.il, nos é total
m ont() desconhecWp. o que se · garante em 
f'tte3 da mensagem do Sr: PrtHi,!ente da Re~ 
pttblica e dos est.at.nto; e actas da mesmo es
tabelecimento de ceedito. S ~tbe-st~ . comtndo, 
que o · novo bn.nco vae tnr o 'capital de 
70.000:000$: 22.50.} 000-i; do \Cspolio do banco 
Mtcrioe. pcrtenc~ntes nest'J.\ parte n,os accio
nista.s; 22.5'10:000;~ do mes1no espolio, mas 
pertetJCentcs tw (iovorno, parcellas estas que 
sommam 45.000:000*, ao$ qitaes se,junt:Lm 
25.000:000$ ele uma nqva t.li[:ltrilmição de 
c.apit:LI. que seríL clmmado á. ·pl•qpot'Qão das 
nece;;id.adcs, o qne signific:t qiie o capital 
nã.o ::;erá em~ctivamentc intugrJ.do , e sim 
Sfmi. feito por chamn,da, c poSSfY.e lmente com_. 
pleta.do, si lot• eonveniente ao futuro banco. 

Descr3ve então o orador a rl1ttneirn, como 
S!3 í'órmn, o primeiro quinlül.o de pt'opriedade 
tiOs (),,CCiOllÍSÜS; iÍfllllOOStr<lOdO q lle UO ac~i 'TO 
d.e 57 .1)00:()00$ dtt conta. antiga. dO Banco 
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da Republica c de seu passivo de 33.000:000$ 
chega-se ao activo re<tl de 1:3.000:000$ 
verificado pelos accionistas e pela proprin. 
directoria actual. Tendo alguns accionistas 
solicitado do Governo o augmento deste ca
pitnJ de 1:3.000:000$, este re>pondeu que 
pelos privilegias e pelos favores governa
mcntaes de que o ba.nco gos<tV<t attendia ao 
appello offerecendo mais 7. 000:000$000. 

Esses privilegias e liwores eram e são de ;
conhecidos, exclama o orador. Com que di
reito o Governo presenteia os accioni.;tas 
com 7.000:000S;? Os motivos devem vil' ao 
nosso conhecinicuto, é preciso conhecer os 
fundamentos de tão grande liberalidade con
cedida sem a prévia, annuencia. do Congres>o 
Nacional. Mas, não parou ahi o exercício da 
franqueza ! Os accionistas não tic:wam satis
feitos com os 7.000:000~, e nova supplica 
dirigem. O Gowrno att.ende-a, condescende 
outra vez, o1ferecendo mais 2.500:000!\; 
sem nenhuma justificação ! Ah! é que o Ge:. 
verno fez essa concessão aos accio.çüstas para 
que estes não procurarssem conhecer do 
n:odo por que geriu o Banco tla Republica de 
1900 a 1905! 

Durante esse período de gestão governa
mental o Banco da Republica cr,)OU uma 
conta que se chamou nova, e ella compre
hende todos os capitae> mencionad.os mh lei 
de 1900. Ignora-se si essa ronta deu lucro ou 
prejuízo; tudo induz, por1~m. a a.tlirmar que 
o prejuízo foi grande, Ora, o Governo por 
meio da avaliação que pretende fazer entre 
os acciunist:J.s e o Thesouro, a conta f'oi ape
nas avaliada em 25.000.000$, quinhão com 
o qual entra para a nova sociedade, mos
trando O orador qtiC O capital novoquc en
trará para o b~nco em reorganização será 
apenas o do Thesouro. 

Comtudo o orador dá 11 sua acquiescencia 
para que se constitua o Banco do Brazil com 
o capit11l de 70.000:000, tal como se men
ciona nos seus estatutos; mas in&ist.e aindJ;L, 
nào obstante a maioria enorme que appro
vou os referidos estatutos em 2"' dtscussão 
sobre o trecho do seu 1trt. 1°, · P parte, lle
clarando, sem oft'ensa aos Srs. Deputados 
que lhe deram o voto, que não comprel1en!le 
como se possa instituir · direito novo derro· 
gatorio de todo direito anterior, de todos o;; 
princípios a.cceitos e em pleno vigor em to
das as sociedades organizadas. 

O orador não comprehentle u. prescripçào, 
n. favor do Estado, de cinco annos. Compre
hende a pre>cripç:ão de seis mezes 1 2 4 5 
lO, 20, 30 annos, <t proscripção im~rim6rial' 
a prescripção que extingue o direito, má~ 
t~bsolutamente não comprehende como um 
instituto de credito que negociotl, que rece
beu bens alheios, que transigiu sobre direi. 
tos, que um banco de d0posítos, venha a 

ter a faculdade dll não restituiJ~ os bens 
alheios om seu poder ! E' preferível na op;
nião do Ol'ador não se acreditai' na verdade 
de tão absueda disposição, e si ella continuar 
victorio.;a nesta Camarít, ella pm·mittirá 
que nãe se julgue bem dos representantes d<t 
nação. Este ponto não pócle admittir trans
acção alguma. 

Contitinantlo na analyse do projecto de es
tatutos, chama o orador a attenção dos seus 
pares para o ponto relativo ao privilegio de 
emi:;são que se pretende dar. A questão dou
trinada sobr.} este particular, si permitte 
!livergerlCia, é fóra de duvida que a Con
stitiiição estabeleceu a pluralidade bancaria. 

Os estatuto; do banco tambem não devem 
sei' approvados por urna lei nacional, con
stituindo nesta conformidade outro absurdo 
a disposição que gaearJte o direito de modi
ficai-os, depob; de approvados pelo Congresso. 
Emb,ora as modificações sejam feitas de ac
eôrclo com o Governo, este quando approvar 
ou não ttpprovar us est.atutus na assembléa 
dos accionistas o faz na qualidade de porta
dor de 112.500 acções e com a iniciativa que 
tem na qualidade de presidente e director 
cambial do banco, mas nunca na qualidade 
de poder publico. 

Depois de outras considerações, termina o 
orador insistindo no seu modo de pensar o 
repetindo que o que se vae praticar é um 
grave abuso de poder, é um attentado con
tra a Constituição e todos os bons co!>tnmes 
jurídicos. (1lf1.1ito bem; muito bem.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto con
junct<~mente em discussão o seguip.tr, 

SUBSTITUTI\'0 

Ao p;·o}eclo n. 219 A, de 1905 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. L" Fica o Poder Executivo autori

zado: 
a) pagando, nos termos da lei n. ôR9, de 

20 de setembro de 1900, e do accôrdo, de 
16 de outubro do mesmo anno, as inscri
pções ainda não re~gatada; do Banco da 
Republica do Brazil, a transferir o activo, 
em liquidação, deste ln.nco, ao Banco do 
Bra.zil, que o receberá pelo valor de 
20. 000: 000$ em acções ; 

b) concedendo aos actuaes accionistas, 
como eq ui ta ti v a comp:msação dos prQj tJizo~:: 
da conta antiga, unia parte dos lucros da 
conta nova do Banco da Republica do Brazíl, 
a ent_rar com 2.500:000$, om dinheiro, pitra. 
valor1zar as acções do mesmo banco, ele
vando assim o seu activo a 22.500:000$000: 

c) tomando para o Thesour.o Federai 
12.GO~ acções . elo Banco do Bra.zil, repre
sentativas de 22,500:000:!;, 11 rea.lízal' com a 
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primeira entrada de 20. %_ e o rcsta21te ca
pital com os kms, dtrmtos e acçues da 
conta nova do Banco da H.epublica do Brazil, 
que forem nece.;;sai·ios pttm completal-o, 
conforme verificar ; 

Os demais directores serão tle eleição da as
scml!lé<i. geral dC's accionistas. 

O presidente e o director d<t carteira cam
bial terão cada um vencimentos iguaes aos 
que tiverem cada um dos directores eleitos 
pelos a.ccionistas. d) ajustando préviamcntc a.s co?-dições, a 

pCn· (t disposição do Banco do B1•azt! os saldos 
qne tenha disponíveis em qw.tlquer das De
]eCl'acias Fiscaes nos Estados; a cmprest.a.r, 
em Londres, tt carteira cambirtl do Banco 
do Brazil, aül um milhão 1le libras ostor
linas; a dar ao mesmo banco o direito de 
emittir cheques-ouro para satisfação dos 
impostos aduaneiros ?B~ toda a Repub_lic~, 
e bem assim o de emtttn· notas converttvms 
ti vista, íbrnocida~ pela Caixa do Amorti
Z<tçiio, irocebendo para esse tlm deJ.IOsitos de 
ouro com o titulo de moeda legal o conser
vando sempre esses depositas ü. disposição do 
portador da nota para garantia da. emissão. 

Art. 2. o O Banco do Brazil ficar<t respon
savel ao Thesouro Federal pela restituição 
da somma que o Poder Executivo adeanta.r 
para o pagamento das ins(~l'ipçãos não res
gatadas, dando em caução, pát•a garantir 
sua responsabilidade, os bens, direitos e 
:tcç1ões do Banco da Reptlblica tio Bl'<tzil, que 
por es;c motivo ficam sob a gqstão exclu
Riva do presidente do Banco (lo B1-;•,úl, ató 
que seja completamente r .eali:-ada a rest~
tuiçã.o. Cessará, porém, este r1gtmen provl
sorio logo que entre o Poder Es;ecutivo e a 
tiirectoria tio B<tnco for coavencionadtt otrim 
garantia do debito. 

Art. 3.• Ce:;sado o regimeu provisorio da 
secção da conta antiga, o Banco qo Urazil, si 
constituir um fundo especial com o producto 
das liquidaçõc> quo passarem da earteira 
antiga. e o mnprcga: exclusivamente em 
a.polices-ouro da divida nacional, intern:1. ou 
externa, poderá mobilizai-o expedindo vales, 
nunca inl'eriores a 100$, a prazo pã.o maior 
de 60 dias, com o juro que íb1• cqnvenciona
do, comtanto quo a somma total de taes 
vales em circulação. em moeda corrente do 
paiz, nunca exceda . a oito decimos do dito 
fundo pessoal, segundo a cotação

1 
não exce

dendo do valor verificado pelo conselho 
fiscal. 

Os valos serã.o snccados contra a t.hcsou
ra.ria do banco e assignados pelo presidente, 
por um dos directores eleitos pelos accio
nistas e pelo thesoureiro, que os acccitarít. 

O presidente, dirnctor e thcso1lreiro que 
a;;signarem um vale fôra das exigencias 
deste artigo, serão sujeitos ao crime de que 
trata o Codigo Penal nos arts. 24Q c :;?41. · 

Art. 4." Serão da livm nomeacíi.o e dc
mis~ão do Poder Executivo o prf:!~Ídonte do 
Banco do BrétZil e o director ine~1mbido da 
cartêira cambial, que será o substituto da
quelle nos seus impedimentos temporario~. 

Art. 5.• E' o Poder Executivo autorizado 
a. abrir os cre1litos nece>s<triC's p<tm :t ex
ecuçij.o desta. lei, 

Ari;. G.• Revogam-se as disposições em 
eontral'io. 

Sa.la dcts sessões, .20 de novemiJro de 1903. 
-,1. Jfm·cira da Silva. 

O Sr. Presidente- Nli.o ha. mais 
oradores inscriptos ; si nenhum Sr. De
putado quer m:ar da palavra, vou cncerc·ar a. 
discussão, 

a 
O Sr. Bt~rbosa. I .. hna- Poc;o 

palavra. 

O Sr. Presidente-· Fica a. dis
cu8são adiada. pela 'hora c com a pala vr<t o 
Sr. Barbosa Lima. 

Tendo dada a hora,, designo para amanhã. 
a seguinte ordem !lo dia: . 

Continuação da votação do prqjccto n. 20 l, 
de HJ05, <tutorizando .o Pt•esidcntc da. Re
publica a ahl"ir ao Miriisterio da Inilust.t-ia , 
Viação e Obras Publicasq credito de 40:000$, 
SLtNplementar á sub-cont:;ignação - Tmns
port<:l de immigrantes es~fangeiros ou na
cionaes por mar e por tet'1~a-da verba 6" 
do art. 13\dfl: lei t\. 1.316, d0,3 ! de dezembro 
de 1904 (3a\discussão) ; \ 
. Votação 'do projec._to n. 24a, de 1f.l05, au
tot•iza.ndo o f3residhntc da Repuhlica a :thrir 
ao Minisi;erio da Fazenda o credito de 
59: I00$415, ouro, supplemcnt,ar ao n. :'li do 
art. 19 da lei n. 1.316, fle 31 do dezembro 
de 1904 (::la discussão) ; 

Votação do projccto n. 251, de 1903, au
torizando o Presidente da H.epuhlica a abrir 
ao Miniséerio da l<'azenda o credito extr<wr
dinario de 52:664$073, ouro, e 71~ :572$100, 
papel, para attonder ao pagàmento das di
vidas de exercícios findos (8 • &iseussão) ; 

\. 
Votação tio prQjecto n. 32 A. do ID05. fi

xando os vencimentos dos m embros da .Tus-
Fcderaltiça (I" discussão) ; ··. 

Votação do projecto n. 74 A, fle \),905, equi
parando o Tribnnal de Contas á.' Côrte de 
Appellacão do .[)isi.ricto Fodm•al quanto aos 
veucimentos, <ts féria~ o (1. aposentadoria dos 
respectivos membros (la discussão); 

Votação do prqjccto n. 287, de 1905, 
abrindo tí. rubrica ti" do art. 2• da lei n. 1.316, 
de :-li fle dezembro de 1904, um credito sup-
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plcmentar d~ 10:000.~. á verba de:;~inada á 
compm de hv1·os, ~sstgnt~tnr<~ de JOr~aes, 
revistas, encadcrna(}oe.>, etc., -par<~ a htblo
thcca da Camam do> Deputados, com pare
cer da CommissfLo de Firmllça~ (2" discussão); 

Vot<~~·iío do projecto ri. 245, de 1905, equi
p<~rando _os dtrcctores .<lo The::;ouro l<~ederal 
aos do Trtbunal de Comas para os c1fmtcs de 
a.po:;eniadorht c vencinwnto:; (i" discussão); 

VotaçKo do projecto n. 2i5, de 1905, fi
xando os vencimentos dos telegra.phistas da. 
Reparti~~ão Geral dos Telegmphos (la dis
cussão) ; 

Votação do projecLo 11. 57 A, de l!J05, dan
tlo novas attribnições ao Conselho Supremo 
da Cô1·to de Ap1mllação o otüra~> providencia:; 
(2" discussão); 

Votação do projecto 11. llf2 A, de 1005 (do 
SP.natlo), concedendo a pensão allnual de 
1:80ll$ a D. Theodora. Aivare::> de Azevedo 
:Macedo Soares, vi uva do Dl'. Antonio Joa
quim de Macedo Soares, ex~uih do Supremo 
Tribunal Fedem! (2a discussão); 

Votação do projecto n. 106, de 1905, auto
rizando o Governo <L declarar sem offeito o 
decrdo que n.posentou o I o secretario dele
gação bacharel Arthur de Carvalho liiorcim, 
reintegrando-o com todas n.s vn.ntn.gcns do 
cargo (;~a discussão) ; 

Votação do projecto n. 137, dc~te anno, 
que concede vlt<tliciamente aos olliciae> e 
praças de prct dos corpos de voluntarios d<t 
p<ttria, que n.inda existe1~1, :ws membros dos 
tribunaes milita.res em campanha, c aos es
tudantes de medicinn. contra.ctados para o 
serviço no corpo de sa.ude do exerctto em 
c<tmp;wln, o soldo por inteiro de seus postos 
naquelle tempJ, tt contar da passagem desta. 
lei, e dá outras providencias (3o. discussão); 

Votação do projecto n. 109, deste anno, 
que n.utoriza o Poder Executivo 11 pn.gn.r ao 
cirurgião-mór de brigada grn.dm~do ref'or
nmdo do !.Jxercito, Dr. Augusto José Ferral'i, 
ex-medico da Colonüt Militn.r de Caseiros, a 
quantin. deô38$ do vencimentos quo não re
cebeu (3" discussão); 

Votaçãodopl'ojecton. 20!J, deste anuo, que 
mantém o direito á pl'omoção do guardas
mn.rinha.s alumnos aos n.spira.ntes do 3• anno, 
matriculados durante a vigencia do actual 
reguln.mento dn. Escoln. Naval, de confor
midn.de com o dispo.;to no art. 80 do decreto 
n, :3.052, de 2 de maio de 1900, com parecer 
c emend<t da Commissão de Marinha e 
Guerra (2" discussão); 

Votação do parecer n. 39., de 1905, conce
dendo licença n.o Deputado por Minas Geraes 
Dr. João Nogueira Pcnido Filho para dei:mr 

de comparecer ás sessões por tempo inde
terminado (discussão unicn.) ; 

Votn.ção do aarecer 11. 40, de 1005, proro
gandopor tempo indet mninn.do <~ licenç<t em 
cujo goso se acha. o Ueputado pelo Estado de 
Pernambuco Dr. Josê Marcellino <la Rosn. e 
Silva p<tra deixar de comparueel' <t:> sessões 
(discussão unica); 

Vota~'ão do projecto n. 217, deste anno, 
que fi .'\!~ o subsidio c n.jL1da de custo dos 
senadores c Deputn.dos na proxima legisla
turn. (2~ discussão) ; 

Votação de p1•ojecto 11. 218, deste anuo, 
que fixa o suh>idio do Presidente e Vice-Pre
sidente da Republicn. no período de 15 de 
novembro de l90G a 15 do novembro de 1910 
(2a discussão) ; 

Votação da cmend<~ do Sem~do ao p1•ojccto 
n. 64 A, deste anno, que concede ao Dr. Luiz 
de Araujo Bulcão, inspectoi' sa.nitario ·da 
Dircctori<•, Gemi de Sa.udc Publica, nove 
meze; de licença, com ordenn.do, Intra tmtar 
de sua saude (discussão unicn.); 

Votação do projecto 11. lôf:i A, de 1905, 
mandando pa.gnr pelos cofres da. União a 
gratificação devid<t n.o.> profissionn.e.> incum
bido.;; dn. fiscalização do serviço de assistencia 
n. n.lienados nos estabelecimentos pu blicos dos 
Estados {2"' discus~ão) ; 

Votação do projecto n. 30 A, de 190:5, 
equiparando os conferentes do l" e 2" classes 
das en.patazias da. Alf'a.ndega do Rio de Ja
neiro aos de l"' e 2" classes dn. Estrada de 
Ferro Central do Br<tzil (2"' discus.;ão); 

Votn.ção do projecto n. 273, de 1905, (do 
Scm~do), concedendo ao 2" sn.rgento-n.judante 
gmduado Pompilio Da.ntn.s Rtcellar a pen
são de 30::; mensa.es (2a discussão); 

Vot<lção do projecto n. 247, de 1905, n.uto
rizando o Governo a dar ao bacharel . Manoel 
Tavares Cav<tlc.tnti o premio de viagem a 
que tem direito (3" discussão); 

Votação do projecto n. 197 C, de 1905, 
redacção para. 3a discussão dn. emenda des
tacada, de accôrdo com o Regimento Interno, 
na 2• discussão do projecto n. 197, deste 
anno, que n.utoriza o Presidente da. Ropu
blica a concedm· ao Dr. Ga.rlield Augusto 
Perry de -'?-l~eida. o premio de viagem a 
que tem . d1rcnto, sendo-lhe paga. n. quantia. 
de 4:200$, ouro, para. a sua. mn.nutenção 
(3a discussão); 

Votação do projecto n. 238 A, de 1905, 
manda~do abona.r n.o~ empregados dn. Admi
nistraçao do l Correios de Minas Geras a ti
tulo de ajuda de custo, uma qun.ntia corres
pondente o.os re:specti vos vencimentos em 
quatro meze;, afim de se mudarem de Ouro 
Preto para Bello Horizonte, (2"' discussão) ; 
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Votação do :pro,jectJ n. 160 J., de 1905, <tu- credito cxiraordinario de 4:987$500 para pa• 
torizaodo o Uovérno a augmentar na 2a di- gamento de vencimentos devidos ao Dr. Eu
visão do esc1·iptorio do tratego da. Estrada genio Manoel de Tolcdo, professor substituto 
de Ferro Central do Brazil tres logares de i).vtilso do extincto curso annexo á. Faculdade 
escdpturario:; , com parecer da Commissào de Direito de S. Paulo, no periodo de ll3 de 
de Finanças (1" di;cu;são); Junho de HJDO a 31 de dezembro de 1905 

Votação do projecto n. 228, de 1905, auto- '(2" discussão) ·, 
riz<1ndo o Presidente da H.epuulica <t con- Vot.:'tçào do p1•ojecto n. 120 G, de 1905, re
ceder um anno de licença, com ordenado. ao dacção para nova discussão, de accôrdo com 
bacharel Manoel .lo:.tquim de Castro Ma- o Regimento Interno, da emendJ, destacada 
deira, praticante da Administração dos Cor- na 3a discussã.o d,J prqjecto n. 120, deste 
rcios de Pernambuco, para tratar da sua anuo, nlitnd<tndo que fiquem fazendo pat·tc 
saude onde lhe convier (uiscussão unic<t) ;. definitiva do 1° districto sanituio dos portos 
Vo Gt~ção do projecto n. 254, de 1905, auto-; as Delegacias do Saude, d~ S. Fr;wcisco e Ita

rizando 0 Presidente da R.epuulica a . cc'J:nce- jahy, no Estado de Santa Catharina (dis
der un1 anno de liccnç~a, coút ordenado, a:' cússão uniM) : 
Luill Pinto de Magalhães, fiel de ármazem! Votação do projecto n. 203, deste auno, que 
.d<t Aliandega do Rio üe Ja.neit·o, em pl'oro-1 eqTli'[!al'<t a. Del<>gacia Fiscal no Estado do 
.gação ila que lhe íbi coucellida 'pelo :rviinistro Matto Grosso á no Estado do P<traná (:!."' dis
. dtt Fazenda, pam tratar de . sua s~wdc onde! cussão) ; 
lhe convier (discussão U:nica}; Votação do pt•ojecto n. 134, de 1905, auto~ 

Votação do projeeto n. 282, d!'J 1905, <tido-\ riZí.mdo o Presidente .da Rcpublica a. conceder 
rizaudo o Presidente da. ReptilJlictt a collcc- a Francisco Roque de Azevedo, carteiro de 
der ao bachari!l João Pinllo Martins de O li- 8"' classe da Administração dos Correios de 
veira, procurador da Repuhlicaj na secção do Pernambuco, um anuo de licença, com ar
Estado tlo Amazonas, seis mores de licença denado, para tratar de sua saude onde lhe 
com ordenado, para tratar de S~Ja saude onde eonvier (discussão -.unica) ; 
lhe convier (discussão unica); ·. . Votação do p1•ojecto n. 220, de 1905. auto-

Votação do projecto il. 240, B, de 1905,' rizando o Presidente da Repilhlica a ·conce
redacção para nova discussão, de accôruo der um anno de liceu9a, com ordenado, para 
com o Regimento Interno, da emenda offe- tratamento de sua sa11de, a Bento Jordão de 
recida na-3" discussão do projecto n. 131, dei Soulla, praticante da A(lmiriistração dos Cor-
1904, concedendo a D. Elvira I,.ia l!'ernandesi ·rl(}ios do Estado'de S. Pau.lo (discussão u.Iüea). 
da ~unha, filha .do í'allecido Sernador do im-

1 
Votação do projecto n .. 221, de 1905, auto} 

per10 Dr . . . Toacrnm .Jeronymo J~rna_ndes ~a:. rizando\ o Pres~d~~te da R:~publica a conce
Cu~ha, a p:msao mensal de 20P$ (discussao: der ao Dr. AnHl.l\1110 Herme:s de Vasconcellos, 
unwa) ; inspectOl\ sanitaJ;iO da Direçtoria Geral de 

Votação do pal'ecer n. 41, ~e 1905, indo- Saude Publica, 1,11'{1 anno de licença, com iw
riudo o ~'~que!'imeuto ell?:. qu~ Manoel Mar-, dena~o, p~a t,r~tàf ~e sua saude onde lho 
qiles Lmtao pede autot·1zaçao para fundar convlCI' (dlScussao unwa) ; 
uma conípa~bia :nacional ·agrjc~la, . colil o Votação d~ projecton. 222, de 1905. auto
tl!fi de valom~r_os produ?tos n~croD:a:~s, ~'-e- Tizando o ·Presidente daRepublica a conce
dia:nte a,s condtçoes que estabelece (dbcus~ao der a Augusto Barbosa Gonçalves, telecrra
umca) ; . phista de 4a classe 'da. Repartição Geral 

0
dos 

Votação do p1•ojecto ii. 207 A, de 1905, To1egraphos, um anno de licença, sem ven
autorizando o Governo ·a reformar o regtílü.- cimentos, eiíl prorogal,ião daquella em cujo 
inehto do corpo de bombsiros, creando uma goso se acha para tratar dos seüs interesses 
6• companhia e fazendo ~Ls mqdiflcações re- (discussão umca) ; \ 
lativas ao.pesso~l consignado na tabclli.t an- Votação do projecto n. 2~(!, de 1905, auto
nexct (1• di~Ctlssao) ; . rizando o Presidente íla Republica a conce-

Votação da emenda do Senaqo ao pro,:ecto der a .João Felippe Monteiro, . telegraphista 
da Camara dos Deputados, n. 123 A, deste de 3• classe . da !{c partição Gw·al dos Tele
anna, que torna cxtf'nsivas {L Esc.ola Com- graphos, um anno de licença, comordenado; 
mercial da Bahia, fundada em 12 de março para tratar de sua saude onde · lhe convier, 
deste anno, a.<> disposir;ões da lei n. 1.33\J, de em prorogação dáquella em cli,io goso se 
9 ·de janeiro de 1904 (discussão pnica); acha (discussão uníca;); 
. Votaç~odo J?rvjecto , n .. 2S8, g.e 1905, ·~utO., .votação do yrojecto n. 2.25, de _1905,'auto

l'Izando ·o Presidente qa Rcpubhca·a abr1r ao 'rizando o Prestdentc da ·Repubhca a coi:).
Ministel;io da Justiça 'e NegociQslijttlriores d ceder um anno 'de Jicençà, coúJ ordenadb. 
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potra trtttamento dr~ süci. .s<~Udt\ ú . .Joio Toi- Votn.ç?io do pi.•Jjecto n. 264 A, de 1905, 
xeit'ét de Azevedo, ümch~msta de P cl<1~Seda concedenuo <L pensã.o de 300$, r cp:tl'tida
Estradtt de Fc'I:'I'I) Centi·al do Brazil (rliscussã.o mente, <~ vinva c filha solteir~t do descm
uni'ca) ; . ·. . . . b::trgador Luiz Antonio Fernanrles Pintteiro 

Vobção dó prqjectó n. 255, 'de \0J5, rmto- ( 1" discussão) ; 
rizando o Presidente da Rupllblica a coa- ' Voktç,ão do projecto n. 201, de. 1903, auto
ceder a Agostinho Ro(lr.iglle> do Pútdo, tcl!3- : rizando 0 Presidente da Repuuhea a abrn• 
gr.Lpllisttt de 3: cl1.<süd<t , Estr<~d ;t de Ferro ao Ministerio da Fazend<t o credito exiraor
Central do Braztl, üm anuo de hce.tc,,a, sem ditrario de 15 :49GS9V4; para indet:l'lnizar o 
vnncimentJs, '~contar ele 2J ([C janeil:·o de cofre de orpilãos de igual quant.ia nelle 
1906, pant tratat; dos seUs inteL'CSSeS onde deposib(l;1 em 15 ({C tle~etübro de 1902 . C 
lhe convier (disca .sio miic .t) ; pertencente ü. lll(l!lorAlzn·;~ Pcnna, quan,tu~ 

Votttção do pro.:ec:to u. 25f:i, de lVO), auto-, est<~ t'!·audulcnta.mente retn·ada dos cofres 
rizando o Presidente du, H.epubllca u,conceJer dà bele'ga;Cii Fiscal dó 1''heso:ú'o Fetleral rio 
<t Fraucisco do Paul<t e Silva Junior, escrivão Esta'do d11 B<tlüà por meió de precatol:·io fctlso 
do .Tuizo Fedem! d:t secção do E:.ütdo cló Rio (2~ discussão) ; 
d~ Jttner~'o: nn~ a.n~o ~e .l~ce~çad, comdor~e- Votação do projccto n~ 332, de 1004, re
Jlado? par.t tu!ar de tm.t s.ttl c on e JC vei:·tendo em favor de D. Maria Aurrusta 
convwr (drscussao umca) ; . . . _ . HmTriqu-es de Sou·za, emquanto SJltcii'i'a, a 

Vo~aç(Lo do projeJb ~- ~lo A, ct~ IV~·>, re- pensão mcn:'lal de 83$ que percebia smt li.
<lacçao P<tm :)" drsvussao do :;ubstltuüvo ao: nad it nl.ã.e D. Çustodi<t CJ.rólina. Augusta 
projecto 11.238, de 1904, ·que fa.~rcverte~·em de Sóuzu,, ~iuva dó úr. Braz Florentiuo Hen
n~. vor de. D.. Raymut~dt~ l\iar1a f '. '.~s .. ~o ... r:~s . riqlles (10 so,uza, lCJite cathedratic? . da _Fi).
Rocha, ':"lU Vil. do tcnentc:-co~·onel ltonorauo cüldadé ·de Direito do Recife (3" drscussao); 
do exercrto Hcrcuhtno 1\brtms da Rocha, a : . . 
pensão 1üen~al de 84$, de que gosava mú i . Coutinun.ç·ãp c!,a 3~ dis.cussã? . do . proJecto 
viela aqucllc officiitl (:3 .. discó.o;são); ' n. 219 A, iic 1DU<:>,. qne à:pp!'Ova os estatutos 

- . . . ' . ,.. . . . · · · . .., ! elo Banco do Brazrl, elaborados pela assem-
. . v~taçao dO,JJrOJ~Cto 11 • F;) ,A, dp l99,J: bléa geral dos ~ccionista~ do Banco da. Re
cle~a.n~o de A a 34. as quotas dqrrattfi . publica do Brazll nas sessoes de ~9 de JUlho 
caçao :J,!Jnuu,l para o wsp.3ctor ,da Alí<!'ndega a !J de agosto 'do éori·ente anno. 
de Porto Alegre e n'larcar'lcio o ~·enc1mcnto: . . 
de gmtl'da-mór dá mesma altl~n:dega (1 a dis-: ... Lcvà:Uta-se á sessão ás 4 horas e 15 mi-
cussão) ; : nutos da tarde. 

l5'P SESSÃO EM 21 DE NOVEMBRO DE 1905 

P~·esidencia dos S1·s. Paula 'autma1·aes {Prcsidc.rite), Jttlio de lJ..feUo (lo Viée~Presidente) 
c Pmtla Guimarães (Presidente). 

Ao meio-dia p!;oceclc-se á chamada, a que( tcnegro, Rodrigues Saldij.nha, Moreira Go
respoúdêm os Srs. Paúlà . Guimat•ãcs, Julio mQs, Galdüw Lór'eto, Iler'edia d'O Sá, Correia. 
de Mei!o, Alencar Güinutrães, 'l'hóinaz Ac.:..: Dutra •. Fidcli;s Alve;, João Baptista, Ga1vão 
Cioly, Wanderley de Mê"ndonça, Joaquim' Baptista, Mauricio de Abreu,FranCiseo Veiga, 
Pire >, Leonel Filho, B~) J ·nardo Hodn., Liliz .José Boni:facio, Carlos Peixoto 'Filllo, Bírano 
D0iningue~. Cunha 1\facbaito, Dias Vieira,! de Paiva, Carlos Ottoni, Rodolp!w . Paixão, 
Anizio de Ab1•eu, Sergio SctJjoya, Gonçalo· G<1leão Carvalhal, Moreh•a da Silva, Ber
Souto, Abdon Mfl<tnez, lzidro L(~itc, Teixeira nardo de Cam'pos, Francisco Romeiro, For
de Sá, Affonso Co>ta, BriCio Pilho, Cor nono: nando Prestes, Fe:·réira Braga, Eloy Chaves, 
da. Foris2c<t, Arthnr Orlando, Domingos Gon-. Paulino Carlos, 1<'rancisco Malta, Alvaro de 
çalves, Angelo Neto, Epaminondas Gracindo, · Càrvalho, Cttndido Rodrigues, Hermanegildo 

. }3.aymundo de Miranda, Joviniano de Car- de Mol'J.es, . Costa Netto, Lindolpho Serra, 
valho, Felisbello Freire, Noiva, . Garcia Pn'es, Candido de Abreü, Ca:rva'lbo Chaves, Paulà. 
Satyro Dia';; Alves Bttrbosa., Paranhos Mon- . Ramoil., Barbosa Lim&, James Darcy, Vespa-
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siano de Albuquerque, Diogo Fortuua, Cam
pos Cartier e· Homem de Géu·valho. 

Abt·e-sc a sessão. 
E' lida e sem debat() approvacla. . <t acta 

d<t sessão antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

O Sr. I ... eonel l:<"'ilho (se1·vimlo de 
Jo Secretm·io) procede á leitura do :;eguintc 

EXPEDIE~Tg 

OJticio do Sr. 1 • Secretario do Senado, de 
20 do corrente, communic<tndo que o Senado 
adoptou c nessa data enviou á sancção pre:;i
dencial a resolução do Congresso Nacional, 
autorizando a <tbertura do credito cxtraor
dinario de ;;o: 000$, pam oceorrer ás despc
za:; com a Conunis~ào Bra.zileira, Internacio
nal da Tuhet;culose, em Pariz. -Inteirada. 

Requerimento de Vict::Jr Varella, tclegra
phista do 1" classe, pedindo um anuo de li
cença, com ordenado, para tratamento de 
sua saudc.-A' Com missão de Petições c Po
dere.> . 

Fica sobre a mesa,<tté ulterior deliberação, 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional r esolvo: 
Art. l. • Fica elevada de 1$ a di<~riq, que 

actualmcnte percebem os serventes d<~ Di
rcctol'ia dn.s oliicinas de ma.chirms do Arso
mtl de :\'l<trinha da Capit;d Federal. 

Art. 2. • Revogam-se a.~ disposições em 
contrario. 

Sala. das scssõe;;, 21 de novembro de 1905. 
-Heredia ele Sâ. 

O Sr. Candido Rodrigues
Sr. Presidente, poucas palavras direi para 
justificar o pro.;ecto que vou submctter á. 
consideração da Camara.. 

Em uma das minhas via.gcns a S. Paulo, 
empregados do Correio chamarn.m <l minha 
attenção para a po . .;ição des~·antajosa em 
que clle~ se acham relativamente ao~ 
seus companheiros de outras repartições, 
que percebem uma gt•atificação addicional 
de 20 "/o, conforme os a.nnos de serviço que 
contam. 

Nestas condições se acham os empregados 
da Estrada de Ferro Central do Brazil e os 
empregados da Repartição Geral dos Te
legraphos,- fizeram-me cllos ver, c não 
ha.via., não ha razão para que se abra exce
pção a C$Se favor aos empregados daquella 
importante re;partição, yois, como V. Ex. 
saoo, não são de modo algum inferiores os 

serviços prestados pé~los empregados· dos 
Correios d;t Republica; a mesma. ordem do 
importancia, o~ mesmos sacriticios são 
exigidos de taes emprega:los, hnto quanto 
são dós empregados dos Tclegraphos c da 
Estrad<t de Ferro Central do Braz i!. 

Em ta.es cJildições, tive de estudar o 
;•.s:;;umpto c convenci-me dtt pt·ocedencia 
desh reclam;tção, que tl.tzcm os empregados 
do Correio de S. PJ.ulo, 

V. Ex. sabe <t imporhncüt da.quella re
par~içio, que é, dentre todas as repartições 
do Correio da. Republica., a que apresenta 
maior saldo e a que faz menor despez<t. 

Entendi-me com o chefe daquella reparti
ç,ão, zeloso funecionario, o Sr. coronei Oro
zimbo, c ouvi deste a contirnutQão da. ,iu:>
ti{:;t da reclamaf)ão q uc me fizeram os :;eu~ 
snbordinn.do~. 

Aqui chegamlo, Sr. Pt•e>idt:nte, pt•ocm·ei 
aprescntu.r um projed<> de lei; fazendo san<1r 
essa injmstiça, collocaudo no mesmo pé de 
igualdade os empro:<ados do Cort•eio com o> 
da Repartição dos Tclcgraphos e com os da 
Estmda de l~erro Central do Brazil. 

Entendi-me a respeito com o illustre rela
tor da Commissão, o Sr. Tosta, e ti v e o prazer 
de ouvil• de S. Ex. que, quer do director ge
ral dos Correios, que tanto se recommenda 
pelo seu zelo na alt<t direcçi'i.o desse serviço, 
q.ue~· do Sr. Ministro da. Viação, jã. tinha 
ouvtdo os mesmos concettos e que, -nestas 
condições, elle, na sua pusição de relator do 
Orçamento dn. Viação, apresentaria no seu 
parecer autorização ao Governo par•a concc-
4er aos empregados do Correio a mesma 
gratificação addicional que a lei permitte 
<fOS empregados da .Estrada de Fcrrv Central 
1'1 aos ~~a Repa,l'tiçã.o dos ~elegraphos .. \ · 

A' vista de3ta declaraçao, Sr. Presrdópte, 
~ada mais me restava .a fazer sinão aguar
dar os resultados do trà,halho de S. Ex. 

Infelizmente, ac<tbo dà. ler no~jornaes que 
a illustre Com missão de 1\inanças. 1·ejei.tou a. 
medida proposta pelo illustre relator da Com
missão, sob o pretexto de 1.qtte ed.uma me
dida. de caracter permanente e não podia ser 
incluída em lei aunu:t. · · 

Bffccti va.mcnte, Sr. Presidente, parece-me 
l!J.Uito procedente esta ob:'lcrvação, e, á. vista 
dclla, julguei-me no dever de vil· apresentar 
Upl prq;ecto, sanando a injustiça a que a.qa.bo 
de referir. · . '\ 

Ao enviai-o á Mesa, peço a V. Ex. ós seus 
lJOns oiTicios, parLt que elle seja iin~lediata
mente remettido <i. Commissão de Ftrianças, 
cspel'ando que, tt vbttt das mn.nifestações 
dQsta na reunião par~. a lcitlll·a do relatorio 
dq Orçamento da Viação, seja o projecto 
es·pudado e sobre ellc emittido immediata
m~nte parecer. 

Tenho concluído. 
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Fica sobre a mesa, até ,ulterior deliberação, da República do ·Brázil nítheSS5eB''d~'-29 tlê:-i' 
o seguinte .i ulho a 9 de agosto do éorrénté" ailiiô~ 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. o Ficam extensivos aos emprega

dos da Rep:1.rtiçã.o Geral dos Correios da l{e
public<t, os t~wores de que gosam os empre
gndos da Estrada de Ferro Centl'al do Brazil 
e da Repartiçã.o Geral dos Telegraphos nos 
termos do disposto no n. 1 , das observações 
geraes do decrr to n. 2 A l 7, de 28 de de
:-:embro de lSf:l4, e d<t lei Jl. 1.191, de 28 de 
junho de HJ04. 

Art. .2." Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sa.la das sessões, .21 de nolietnbro de 1905. 
-- Candido Rodrimtes .-.T. A. iVeiva.- Fe1·-
rei1·a Braga, v • 

O Sr. Neiva- Sr. Presidente, ape· 
zar de conhecer a solicitude de V. Ex. 
prin~ipalmente tra.tando-se de negocio justo; 
maxrme de <tJsumpto relativo ao Estado 
que temos a ventura de rap1·esentar nesta 
Camara, animo-me a vir (L tribuna para 
pedir a V. Ex. a tlneza de dar para a ordem 
do dia de amanhã, vi.sto já ter sido publi
cado hoje, no Dim·io do Congresso, o parec,3r 
~a Commissã.o de Fi~an_ças sobre o pmjecto 
fundmnentado pelo drstmcto Deputado pelo 
Rio Grande do Sul, Sr .. James Darcy· esse 
projecto <t que tambem alliei o me~ hu
milde nome, apresentando a bem elaborada 
representação dos dignos lentes da Faculda
de de Medicina da Jlahi<L e sendo desse pro
.1ecto a que me refiro, o outro signatario. 

Faço esso pedido com a devida instancia 
attenta a urgenein. q ne ha,para que tenha ess~ 

, pro.;ecto, que tornou o n. 272A, o mais rapido 
andamento, o que está. implicitamente re
conhec_id<2 eomo nece ;sario pela propria 
Conumss:w, que nnanirnemente o acceitou. 

E' o qne trmho a t:olicita.r de V. :~x., conscio 
de 9-ue, bondoso e justo como (\, não terá 
duv1da em a.eqniescer ao meu iustificado 
~ili~. • 

O Sr. Preshle:u-te - Com satis
fação acquiesço ao pedido do nobre Deputado. 

ORDEM DO DIA 

0-f',"1r. JL""resLle:n:te- Não havenuo 
numero logéõl para se proce:ler ás vohções 
das materias constantes ela ordem do dia 
passa-se <'t ma teria em discussão. ' 

B;' atmunciada a continuação· da 3"" discussão 
do projecto n. 21D A, de 1905, que appt'ova 
os estatutos do Banco do Brazil, elaborados 
pela assembléa geral dos aceionistas do Banco 

Vol, Vll 

o Sr. Pre@liden .. te-"Te11l ài'pitlà.vrtt.• 
o Sr. Barbosa Lima. 

o Sr. Barbosa :Ulm:a;;.:...sr. Prti-' 
sidente, autor e primeiro· signâ.tarid M reJo 
querimento com que levantei uma qrie~t8/6 
preliminar e prejudicial em rela'çãb á· rooi'i. 
ganização do Banco da RepubHca,. cà~me,' 
ao reabrir-se a discussão sobre este magn0' as•' 
sumpto, vir defender, ainda: que, não reite.c. 
rando aquelle ?'equerimento, os funda.mé~'' 
politi?os, jurídicos, maraes em qué, o·as~ 
sente r. 

Dir-se-ha que se trata de materiit: veri.; 
cida, pois que a Camara julgou nãô · d!ilfêr. · 
dar seu assentimento áquelle requerimêntó';: 
Direi, replic[!.ndo, que ao apreseniar''esse·~ 
requeri mente, rompi o deba\te; ministi-aiidô' 
assim a quan:.os divergissem de mfilhai :hu'"'·, 
milde opinião, ensejo e opporturli:dade·:larga· 
para combaterem o mesmo reqtiêr'ilneriiW.' 

A Camara está lembrada de dqu.e ·o niêtt 
discurso não havia merecido por· pát'té' ô.ó 
honrado rel~ to r e mesmo- ainda por pà:çt! ·do ' 
leader, réplica nem exame de especie'aP-
guma. . 

Hontem asseverou-se que não havía. ó qué · 
tomar em consideração, nem . no · rOqúer'i-' · 
mento em si, nem no discurso corri· que o 
fundamentei. Só depois de haver tomaM à. ·· 
palavra para illustrar o debàte e eselliré~e:r 
o assumpto que motivo 1 o hcirirà;dO ántor·Mi' 
VOtO em separado é qLd; elll Virtude de ré'!~ 
terados appGllos do noiJre Deputado' de' Par:..· 
nambuco, o Sr. Bricio Fillio, acudiri ao· 
debate, illustrando a tribuna, corri gra:tidé·· 
prazer para todos nós, o illustrado retaWr·do··· 
projects cuja 3 .. discussão hontem se iirlcfdu.· 

Lembro-me, Iembm .. se tambern a camâra: · 
naturalmente de que J honrado relator 'r(3.:. · 
ferindo-se de passagr m' ao meu reqtieri
mento, acertou qu~ 0sse era assurnptcfcôí# : 
o qual quem se dev1a occupar· era o hotiradcf 
leader. Fiquei na espectativa de quê';' iio · 
correr da discussão, que se prolongou ·n,ão· 
pequeno numero de dias, me fosse'•d:l.tto' o 
prazer de oavir a refutação quê ao·honr:1do 
learler approu vesse rrvtivar o meu reqdért• 
mento. 

Assim não acontecei!, porém, Sr. Préili
d_ente. 9 debate encerrou-se sem que e~ 
trve,;se trdo a fortuna de ouvir b hdnrcitío 
Deputado por Minas, leader da 1llai0ri~ não; 
leader de um partido. · ' · · 

Em hora opp0rtuna, · eti IIl:e p~rfuliti'tei:' 
analysar mai~ de pertb 6 alcanc:ê," ptlli#C'4 
~e3sa expressao tomada ao parla,mlintati'S:i'$' · 
rnglez, o le~d:er-ship o que sempre "supptl~ 
na. me:gma. hn{iuagem pairla'rrtellta'rtlw'bergô 

tia 
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desse systema politico, dons vocabulos qne 
se contrapõem no presuppe>sto da existencia. 
de dons pa.rtidos que se eq uilibeam. O lea.der · 
ship quer dizer o rneneu1·, o conductor de 
uma maiori<L repre >e ntada no governo por 
um gabin3te re>ponsavel, e o guiiio de umn, 
minoria arr Jgimeutada em tomo de uma 
bandeira, valendo por uma oppo <ição no seio 
do mesmo regimen parlamentar. 

Até lá, emquanto o de;dobrar do meu dis
curso me não conduza a esse ponto, direi, re
atando, Sr. Presidente, a exposição da,; con
dições em que no > encontramos aqui 1JO 
correr da 2a discussã:J que, encerrada esta, 
no dia em que no primeiro Jogar dos pi·o
jectos a serem vobdos, figurava o ela re
organização elo Banco lia Republica, na hora 
do expediente, o honrado leade1' tomou a 
palavra para fazer aquillo que não quiz 
fazer no correr da discussão, isto é, para, 
encerrada a discussão do ass11mpto, clis
cutil-o; ou seja para discutir o requeri
mento que havia levantado um;~ preliminar, 
um'l. prejudicial, m~ fundttmentação elo qmtl 
eu tinha largamente dissertado, como posso, 
sobre o assumpto e enl'echatlo no pro,jecto 
de que é relator o nobre Deputado pol' Minas. 
E o fez o honrado leacler sem proposito 
faço-lhe essa ju.;tiça. Fel-o de tal modo que, 
ao ultimar as suas br illuontes consiUeraç3es, 
me não ficou um minuto siquer pam a con
tradicta e a, réplica, que é dos bons cos
tumes, do bom usJ, proporcionar-se, per
mittir-se ao adversario, maximrJ quando este 
tem de terçar armas com um autagonio;ta 
do valor, do peso, d<t siguiticaçãopolitica elo 
illustre leader. 

V. Ex. e <t Casa se recordam do qne immc
diatamente, após ás ultimas palavras do 
honrado Deputado por Minas, pedi eu q ne 
me fo-;se dttda a p~l.lavr ,t para oppor a cun
tradicta á3 considerações que cahtram fundo 
no animo desta Camtu'<t, em virtude da > 
quaes, ea creio, foi rejeitado o requerimento 
de que era eu o primeiro signatario. 

Sr. Presidente, JerJmias Hentham, além 
do granJe numero <b obras que escreveu 
sobre assumptos o: mais variados, enten
dendo propriamente com a actívid1dr. jurí
dica, deixou um opusculo suggestivo e 
curio.so, cujo titulo, desde logo, dá hem 
idéa do e~côpo co!lim;tdo por aquelle not<~
vel pnblicista inglez. Chama-se es1e opus
culo « Sopbismas Parlamentar l!S ». 

Deu-me a curiosida,le de <ondar lendo e~te 
folheto e ahi achei mais uma vez confirm~•do 
aquillo que já er,• o re.>ultado da observação 
vulga.r e que anda de alguma sorte consa
grado em um rifão latino-Não ha nada de 
novo sob o sol. 

Entre este~ artificios da vida. parlamentar 
1\VUlta. aquelle que, pedindo !JL?pirações i\ 

col'tezb c :1 m'b,mida.dc que devem reinar 
no seio de nnH a~sembléa culta, vae tão 
lo;uçe tJUO de algum:~, sort-.1 de;llgurJ. a ver
dade. 

DÜ'Ci, Sr. Presidente, que, a meu ver, eu 
fétl'ia acto de hypocrisia. st não revelasse por 
completo o que me pareceu ter prevalecido 
na votação daquellerequerimento. 

E' certo que a pa.lavra do talentoso Depu
tado é mais que suíficiente péora modificar 
opiniõe:: arregimentadas e conduzil-ciS á ba
talha decUv<t-a votação. 

Mas, <t meu ver, é mais certo ain<la, que, 
ainda CJU<tndo o talentoso Deputado não lwu
vesse, (• ultima hora, abrillmnbdo os nossos 
trabu.lhos cJm a sua paütvra fulgente, ainda 
assim, a um aceno de r egente, a votação 
seri<1 a mesma. 

Não vae nisto o deslJrimor que estaria em 
desconhecer o a.lto merito e o alcance da 
palavra convincente do digno Deputado, 
mas não fosse o digno Deputado leader, não 
estivesse identificado com a maioria, ima
ginasse, por uma hypothese extrema, que 
se encontrasse no posto em que me achJ 
agora, e veria que todo o . encantJ, que 
toda a magia, todo o vigor logico, toda. a 
dialectica cerrada que o põe em tamanho 
1destaque nessa assemhléa, o voto não seria 
modificado, a votação seria, a mesma, .condu
zida. apenas por outro leader. 

Não é, pois, Sr. Pl'esiclcute, quando volto 
a este assnmpto, que eu acredLo que, si me 
tivesse sido dado fi.tllar logo após o leader, 
isto houvesse infl11ido de modo algum sobre 
a votação. 

Não ; o pezar que me ficou resulta apenits 
de não ter poclido demonstrar que tambern 
do meu lado havia razões políticas, jurí
dicas e moraes bastantes para. servirem de 
alicet'Ce ao meu requei'jmento· ... 

E' o que me é dado fazer neste momento; 
uma vez que, esgotada ~hora d0 expediente 
de sabbado, ll do corNnte, e:r'Çt a.bsoluta
mente impos>ivel, como du disse então, con
liensar, a pretexto de encaminhamento de 
vobção, a réplica que eu devia a S. Ex., 
~tgora, na, 3" discussão do projecto de reor
ganização, cabe-me, não renovando oreque
;rimento, renovar, entretanto, a justitlci.tção 
(lelle. ·' ·, 

V. Ex. verá, Sr. Presidente, que . em 
torno do requ .\rimento, como em derodor 
de Uill CODtl'O de pOJi.trizrtÇãD, ele Um Centro 
ele crystallização, ~c aceornmodi.tm .todos os 
<1SSUIU1JtOS que entendem com a reJrgani
zação de~:>:>e instituto banc:trio, prov<tndo que 
nada havia de mais portinen .e ao assurnpto 
do q uc a preliminar e a prej 11dicial que le
vantei. 

O honrado Deputado, nessa hora do expe
di~gte1 a,rchitectou. ~ 13\lD, SJ,rguroentação, des~ 
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pindo-a de quacsqner cfi'eitos ora torio3, 
amarrando-a com um vigamento, que expoz 
aos olhos extasiaúos d<~ Gamara. 

.~:'.facil, portanto, rccor,Jar rapiuamentc o 
que foi essu, ostructura. 

« O requerimento <'l de uma legalidade 
duvidosa., não me parece legitimo, nào me 
parece acco.mmo.dar-sc com o regimen ~o
litico proslllenctal qu e adoptamo~ . Assun 
é que, nos motivos deste l'Cg,rnon, na pt~a
tica deste systcm<.~ poliüco, não se pylermm 
encontrar precedentes q no validassem a 
pretenção, que <~mpara: ,:s ~ml a e .üsteuci<t de 
uma commis~ilo de inquerito .» 

Portani;o, legitimidade ou lcgalidLt<le do 
requeri mento, ou por outra, do ~m . c<.Lpibl 
que e ile coHima.vct : a nome'l.çao ue ~u~a. 
commissão de inquerito, de uma commrss<to 
de investigação. (Apartes .) 

Estou vendo si consigo resumir com fide-
1 idade,. lealmente, o peJsamento do honratlo 
Deput~do. 

Segundo, S. Ex. manifestou duvidas sobre 
a conveniencia no mgulamento e terceiro, 
sobre seu alcance moral. 

Estabeleci Lias estas tres theses, S . Ex. des
envolveu cada uma dellas continuando-as 
na argumentação. Lia qual resultou. como 
conclusão tlefinttiva,, a necessid<~de, pcLra a 
maioria, de rejeitar mou requerimento. 

Bem, Sr. Pre.:;idente, olli.audo-se bem de 
perto na menina dos oll1os, na rotina (los .a 
primeira allega\,1ão feit[t p;Jio taloatuso Dc)n
tu.do, verifica-se, desde logo, que eu estou, 
com essa conductct, com <.quelle pronuncia
mwnto, na divisct que scp,tra os pre:;idenci<t-
ist<t.> dos p.n·bment:tris tas, pendendo m ::tis 

para o p<.~rl<tmentarismo. 
Sr. Presidente, eu continüo a manter as 

011iniões que senYprJ defendi no deJdobrctl' da 
minha política. 

Não acredito absolutamente na.;; aprt'goa
das vantagens do p;~.rJamentaL·ismo ; sou 
um pre3idencialista com um:t eclncaçio sys
tematica., que me f'az crer na realidade e na 
efficacia de um Governo : uma Republie<~ 
dictatorial. 

Mas qu,J, Sr. Presidente ~ ! 
Como esta palavra sô:t mal aos ouvidos 

dos amigos deste fementido constituciomt
lismo! 

A Rcpublica dictJ,1;orial parece umco;atm
ditio in adjecti s; a dictadum dá a entender 
a granJe maiori ct dos que se occupam cum 
estes a~samptos, que ;;e trah d:t prepunde
rancia brutal de um ~argentão a dlCtar leis, 
seguntio o arbítrio que lhe é proprio. 

tor.in.l, porrtuanto o característico capital 
desta formula política a que chegaram as 
dr..luccões scientiflcas do ftlltdador da socio
logia,- está na compleia, responsp,hilidade 
ell'ectiva dos agentes do poder publiCo, pre
stando cont:1s honestamente, sempre, aos 
uele<r<J.dos dos contribuintes, sem o apoio 
cons~iente, sem o consent.imen·to dos quacs 
nenhum imposto se pócle lançar, e nenhuma 
despe:m se pôde · fazer - no representation, 
Otl twx:ativo. · 

A med.ula uesse regimcn é esta: quem diz 
-republici1 dictatorial- não lliz - governo 
do arbítrio, nã.o diz- governo da pr·epoten
cia., não diz- governo do despotismo ; diz
governo da efTectiva responsab ilidade de 
todos os n.gentes do poder do p ablicn, de~de 
o que está na cupola, com o nome de presi· 
dente ou com o nome de dictador, até o mais 
modesto dos :;crventuarios da res publicc~o 

Agora, qu;1ndo se pass<t desse typo theo~ 
rico para a pratica, por muito que se falle 
em parlamentarismo, por muito que se dis~ 
bert':l sobre presidencialismo, o que se ve1·i~ 
fica é a tondoncia, aliis j <t annunciada,, por 
um vor·dadeii·o surto de geaio, pw Thomaz 
Wob, ram systematiza.r o governo da. força, 
l;anto rmüs assente nas manifestações do arbí
trio, quanto menos mora,lizado o agente desse 
pod0r. 

J.:, direi de ;de já, projjondo-me a demons~ 
trar quanto cabe nos limites de minlm in
telligencü1, que o regimen politicoque t 3mos 
na re,Lli-iade, na pratic<.L ::tümnistrativa, na 
smt vHla real, tal qual a apprehendemos 
pelos actos ineg,uivocos, diuturnamente pra
ticados por esses governos, q uc esse regimen 
nã,o é nem governo ou regimen parlamentar, 
nem govemo ou rJgimen pre::;idencial, e sim 
regimon incondicion<Ll. 

Não assenta nas exigencias do regimen 
presidencial, primordiaes, car<tcteeisticas 
desse regimen, a nomeaç~ão de commissõos 
de in vestigaçã.o. 

Nos K,tados Unidos, p<ttria desse regimen, 
isso não se f<tz. Miguel Romero, no seu livro 
Derecho-Jurisprudencia- Elistoda, nos dous 
vol!lmes, na opinião do honrado Deputado 
(reiiwindo-se ao Sr. Carlos Peixoto) de~ 
monstra que realmente não se compadece 
com as exigencia; daquolle regimen a no~ 
lllC<1çào do taes commis;ões. 

Eu p eço venia para divergir do honl'ado 
Doputacto. 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO-Não con~ 
testei e n absoluto a faculdade; quiz apanas 
mostrar que ella tem limites. 

Nada disto ; a Republlca presiuoncial, pois 
que o nome do Chefe do Estado, que empu
nha as redea.s da administração, do Governo, O SR. BARBOSA LIMA-Mas, em summa, o 
é o de presidente, quando lealmente prati- parlamento exorbita quando no;meí<\ c~~~ 
cada, muito se o,yisinha d.a Re~ublicél, dieta-. missões de inquerlto ~ 



O Sa.-CAltLOS PEIXOTo FILHo - Na minha 
opinião, q-uasi. sempre. 

0 SR. BARBOSA LIMA-EU me permitto, 
data vertia, contestiLr a a~'flrmação do meu 
honrado collega. 

S. Ex. com a boa fé, que é muito sua, 
citou um exemplo, o exemplo de ./ay Coolx 
& --Comp., no caso de fallencia de uma casa 
particular de commei·cio. 

Pa. ·eceu ao parlamento que a liquidação 
dessa fallencü tinh<t dado Iogar a grandes 
escandalos, affecta v a de alguma sorte os 
poder!ls publicas, e_ d~ante ~isso, ~ camara 
nomeiou uma c;;mm1ssao de lllquertto. 

Esta commissão passou a proceder á in
vestigação; no correr do inquerito teve que 
ouvir testemunha-;, e uma destas teste
munhas recusou-se a depor, o prJprio Cook. 

Foi então expedido mandato de prisã_o 
contra ella:, e usando do; recursos constt
tucionaes que provor.a pronunciamento dos 
tribunaes, pronunciamento que vem longa
mente trariscrtpto no livro d.e Miguel Ro
mero, e do qual resulta que a camara d.os 
representantes tinha excedid.o á sua compe
tencia. 

Pois bem; o livro do Miguel Romero tem 
dous capítulos attinentes ao caso. São elles: 
um, Direito de inte1·pellaçao; ontro, Direito de 
investigação. 

Em nm caso os agentes responsaveis do 
Poder Executivo podem ser-viva voce inter
pellados ou porque si lhe> designa dia para 
a interpellação ou porque, tendo . compare
cido ao seio da assembléa por qualqusr mo
tivo de ordem publica., são interpe.lla.üo.~ 
neste ou naquelle ponto. 

Ora Sr. Presidente, neste caso a Consti
tuiçã~ da Republica Argentina não ampara, 
nem os precedentes parlamenta.res q~re lá 
existem, a opiuião do illnstre Deputado, 
porque ahi os Ministros . cumpa.recom e ~a. 
mais do que aqm, o dtrerto de wterpellaçao. 

Na Suissa, a cuja. constituição e ensina
mentos políticos andamo; ped.indo, muitas 
vezes, inspirações, ahi, o direito de inter
pellação existe tambem. 

Restam os I.<; ~tu.dos Unidos. Ahi, não ha 
direito de interpellação,. mas h<t o tlireito de 
investigação. 

O hon:ado Deput :do citou um caso em 
que essa direito tinha sido exercido ; m .1s, o 
eJ~;cesso . praticado pela Cama.ra dos. repre
sentanteOJ, neste caso absolutamente Julgado 
como foi, como um excesso, pelo Po•ler Ju•li
ciario, ab~olutameote não dero~ou as ·pra
ticas da.quelle · paiz, nem desconheceu. o 
dir~ito de investJ~ação que sempre se ex
erceu. 

E, então, não contente com a obra de 
Miguel Romero, alguns trechos me pro-

porei a ler á Camara, p ·dindo perdão do in-
commodo que lhe dou. . 

Ente.1di Jo meu dever ir busca t• novos 
e .-;clarecim~ntJs nas fontes em que bebeu o 
mesmo autor arg:.·ntino : fui ao Blu.ch, ao 
Cooley e ás obras classicas de Wodrow 
Wilson cujo titulo só dá. uma irlé.t da pro
funda dift'erença que existe, e existe cada 
vez mais ; porbnto, que existe do ponto de 
vist[L estatico, da estrnd.nra, e existirá, cada 
vez m<tis, dada a inpenJencia que encon
tramo., do ponto de vista dymnamico e do 
progress,). 

O titulo é « Con•:rressiona.l Governement » . 
Ma·;, então, o Congreeso a.dmini.tra ~ ... 

Governo das suas com;niosões. 
1\'Ias, então, as commissões administram ? 

As commissões se superintend.em, investi
gam~ As commissões constituem o posadello 
de toda a adminis~ração norte-a:nericana ; 
ellas se immiscuem nos menores detall1e; da 
administração e em uma assembléa em que 
a discussão é a excepção, em se tratando 
de receita e despeza, em ~e tratando de 
discutir os pareceres das commissões de 
receita e despeza publica, a - Cama.ra se 
constitue uma commissão geral e ahi 
discute <tmplamente todos os detalhes da 
1~eceita. e dét despeza. ; e não contente com 
tsto, Se. Presidente, o direi to de investigar, 
de analysar, de sopesar a responsabilid<Lde 
dus agentes elo poder publico n<t gestão dos 
dinheiros. na realização das despezas auto
:rlza.aas, va j tão longe esta pr~occupação 
que, em vez de uma commt sao de orça
lllentu, como a nossa.,que examina os seis or
çamentos da_despeza, ha, a par desta·eom
t:niss.to, a c01~missão de receita e des};le~a. 
de especificaçao de verbas pa.ra os varws 
serviço·,;, e a commiss~o de meios para fazer 
o juizo das despeztts ·publicas ; e ha, além 
jlisto, um não pequeno1uumero, de commis
~ões destin;_tda.s ao exam'e da.s d.e~pez<ts efff:l• 
çtua,_tas pelo J<;xecutlvo e. do modo como fo-
ram realizadas . ,-

h' curioso, Sr. Presidente, ~ educativo, é 
suggestivo recordar alguns dos exemplos ty
pícus d<tdos por ess<ts commlssõe ;. : 

O livro de Wodrow Wilson, hoje tradu
zido e comment.~do por pnblicistcts rra.nc.ezes, 
p,ta algun.; casos. 'i\_ 

Começ::t e;;se autor, nos pontos 1on1 que se 
pccup.1 com o assu,npio, dizendo qlle o Con-
15resso não pôde inspeccionar, fiscalizar os · 
utlicmes, os umpre.5ados do Executivo sem 
de alg1lma sorte os prejudicar, e o seu uniço 
liltego é a investigação, o exame se.ni-judi
cial em todos os recantos suspeitos de im
mundicie. 

E' suspeito de perigosa immundicie o esta"' 
belecímento onde se encloacara.m todas as 
vel'gonhas, todos os procossos inconfessaveis 
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·;q:ua carMter-iza.:n Wanno~ de bancarroh, em 2"' rlisc~Isão ?) de esgra1l.,.tal",. de esmiuç!tr, 
· I!Uspensa por condescendenc1a do CôngPesso; l:lara: s'l.ber como foi o Ranco admínistr&do, 
um estabelecimento de credito conhecido in- õ que dAsde logo faz ver que o conceito 
felizmente· pelo nome de Banco da Renublica. escripto da palavra mercantil não póde ser, 

Aqui está o exe :np 1o typico, especifico: mesmo qua.ndo .se trata de um:t sfm:nles 
<(Foi um:a com missão especial em que, sociedade comrnercial, em coliectivjdad", e 

· durante as sessões do 47° congresso, · desco- ern nome de uma sociedade commanditaria, 
briu ... » quando ha. o solidario, e muito meno.s com 

Descobriu o que, senhores '! Aquillo que não o typo da.q sociedades anonymas,. pois que 
tlescobriria n~. situação em que no3 encon- ahi os inte·ressados s'ií.o a.ccionfstas, e estes 
tra.rnos, priv<tdos· até dos documentos que a. ryela prol)ria lei, por disposição e~pre~sa. que 
Constituição manda que o Poder Executivo deve ser lida denois de se ter lido . o Codígo 
remetta ao Legi>la.tivo, os relatorio;. B~stou eommercial, 'QOdem fazer as. modificações a 
fallando a uma Camara que não tem atê que me referi. 
hoje os l'elatoriM do anno passado do Mi- De modo que, Sr. Presidente, eu podell'ia 
nisterio do .Exterior e que agora é que se desde logo e. desde já conceder , q:ue 0 regi
diz que vae ter o do Tribunal de Contas, Não men -presidencial não cGmpm::ta a attrLbu~eã.o 
estou, portanto, deelarna.ndo nem inven,.. de semelhante faculdade. 

· tando · A asse mMéa dos J:epresentantes. a Cftmara. 
Descobriu o que. S1'. Presidente? t d t · 1 
Descobriu aqui !lo qne· não descobriria si se .dos· neJ:m a. o;;, Jn :· e do: Con~r.esso Nacron& • 

limitasse a,· na maior boa fé, a uma caud:~t·a e:u um regime·;r que se faz do :presidencia-
lismo, ainda. a.':;im transmudada essa-assem

que só o apoio illimit<\do p.ide l •Wd.l' tão bléa. em un: prolongamento . 4e assembléa 
longe; aquillo que não descobrir Li. !imitando- de accionist::t.s, lJa.I•a 0 fim de tomar _c0 nheci,.. 
se ao exame (los l'elatorios, qUando acaso mento, examinar, eme .. ndar, a.nurov.ar :pu 
vies>o ao seio da Assembléa. "' · t t rejeita.t· o projecto de estatutos, ahi, cabendo 

.Já ouvi SHstcn a.r-se aqui, Sr. Presiden e, a clb conferir ao Executivo a necessaria 
em conti'ttdicta que se suppur1!n victoriosa, fl'.ltorização para que 0 Thesouro· subscre
opposta às minhas nalavras, q~e lntstavn. vesse o cauital do novo Bancoino.orpora:ndo-o 
não o balanço, mas o balancete mensõLl, que á totalidade de seus accionistas, ainda.. ahi 
não é a mesma co usa, publicado pelo Banco . não é 0 Parlami3nto, & 0 pnolong!l;xnento da 
da Republica, todos os mezes, para. por ahi assembléa. de accionistas. 
fazer-se umn. idéa da lisura., da competencia A questão l>. óde ser . . enc.ar!tda por ,>este as-
technica, da capacidade profissional, em 
materia de act.ividade bancaria, revelada uecto e daqui a pouco tornarei a. :eije, . . -~e
pela admi:ni>tração ofiiciaf daquelle esta.be- bruça.ndo-me mais va~arosamente sobre o 
lecimento. que elle promette e. póde dar. 

Balancete só, lttna corrigenda-digamos Mas o que fez essa Commissão' do Senado ~ 
de pa>sa.gem-opposta :~os autores das di- Descobriu. dizia eu, o que se não descobriu 
versa-; leis das socierhdes a.nonymas que nós l)or aqueUes expedientes da nossa caricatura 
·temos, as quaes adopt<~ra.m umas t:tntas dis- de regi: me a -presidencial;que se parece tanto 
posições constantes d<t lei de 1882, mesmo com aq uelle regimen quanto a caricrotura se 
desde a lei de An.zelo Fen•as, de lR60, mais 'J)arece com o caricaturado; descobriu· Q_:tie a 
<tinda, o decreto de 1890 e da remodelação verba - Eventuaes- dos- de"Partamentos d.o 
desse decreto de 1891 , disposições que man- Tilesouro, isto é, do Ministerio da~ Fa]:enda, 
dam pôr ao <tlcance tios acciorristas, não o tinha sido gasta em reparos, ·em -concertos, 
balancete, não o conj ll!lcto do; 12 balancetes na casa. particular do ministro ;. qne· at ·verba. 
mensaes, mas um balanço acompanhado da -Eventuaes-tinha sido gasta em t(l'nce_rtos 
especificação de lucros e perda>, um inven- no palacio em Petrollolis· .. ·.perdão, )la s~ore
tario e o p<Lrecer do conselho fiscal, isso ta.ria do Thesouro. O 11a1acio de Petropolis 
mesmo àinda dependente do direito que é foi o Banco da Repttbli.ca. -que ·mandou pre
<Lti.ribuido aos accionistas de se não conten- pa.rar e illuminar· á luz electriea, ao·.qne se 
t<trem com esses documentos, maudarem diz uma daçtlo in solutum. · 
inve,.tigar, mandu.rem pesq'IÍ7.<1.l' de recanto Mas se\ '? Não seílhor. Ainda . .mais, .«em 
em rec<wto, em todos o:; livres c doctlmeates ceias dispendiosas, em merendas servtdas 
eonnex0s, no Diiuio c no Razão, no livro de deanto d!)S ami~os politicos. do m,írlistro, 
lottr ~~s a r.lceber, O lU tudo quanto é. livro, ser1led befo~·e several politi~ (rie~1ds •. em U..J;llo
previsb pelo C:.~digo Comm:orcial e em tudà nadas ... Eu é. que sou incomraJ;tiente. que-
que é <tuxiliat·. da escriptl?-ração e q.ue a pra- rendo aaber de cerbs MU11a;s. · · · 
t.tca commer.!tal: tem ens.mado · o dtreito dos qo~o se: _.çle~QÓ~iu-' isto. tJi1~ , .~rn& .. ~qm-

. r.wcioaistas jde-( como · é . o termo que me • mrs.'lao de. _ xn:ves:tn~:ac.ao :~ que ;-n;w te.~ J~~do 
·e-mp:rastaram ilu'rante o · correr do· -debate · de fazer parJ:ameilta'l'ilimo, 



ANN'AES DA CAMARA 

«Para banquetes, para gratificações dos versas renartlções publicas, (este é o ter~o 
alliados mais operosos do secretario, para usado entre nós) e particularmente as lma 
tapetes que nunca foram entregues e que qne dão applicação e~pecial ao dinheiro e 
lembram a histeria de uns celebres cober- relatar si o dinheiro foi desembolsado, gasto 
t.ores que foram vendidos dezenas de vezes de accôrdo com taes leis». 
pelos grão-duques dessa Russia cujas con- Foi creada uma commissão em 1814; mais 
dições financeiras nos estão apontando. tarde fizeram seis commissões; em 1860, 

Os jornaes de muito peso, entre outros o uma setima, e em 1874, uma oitava. 
Times, referiram-se varia!> vezes a esses Bem. Qual é o papel dessas Commissõe~ 1 
escandalosos tanetes que nunca foram en- As obrigaoões dessas oito Commissões estao 
tragues e serviços que nunca foram pre- especificadas com grande minuciosidade no 
stados. regulamento. 

Al!"ora, a observação. Quem é que des- São-examinar o estado das contas e des-
cobriu isso? Uma com missão. Mas só uma nezas respectivamente submettidas a ellas, 
commissão podia descobrir ? Porque? Diz inquerir e relatar especialmente si as despe· 
elle : zas dos respectivos departamentos foram lla· 

«Porque esses eram os segredos de que não rantidas pela lei., si. estão apoiadas em do
davam noticia, de que não se poderia sus- aumentos suffici.entes, estabelecendo não só 
peitar pela honesta physionimia dos do- o seu preciso alcance, como o caracter des
cumentos que acompanhavam as contas.» sas desnezas e o total dellas, si todo o di-

De modo que ê interes:,ante: lá tem con- nheiro foi despendido em conformidade com 
tas e documentos! Pois além das conta~ e as leis de orçamento ... » E vae por aqui afóra. 
documentos tem commissão de investiga- Mas, senhores. qual ê o autor official, o 
cão! Aqui., nem relatorio, nem contas, nem aut.or invocado? Foi Miguel Romêro. 
commissão de investigação, porque tudo isso Vamos primeiro ao caso invocado pelo il· 
é parlamentarismo ! 1 lustre leader. 

d Ao casC>, digo mal, porque S. Ex. invocou 
Agora, 0 que diz Wo row Wilson.. dois casos: o de .Tay Cook & . Comp. e o de 
Elle diz : um telegramma que a Commissão entendeu 
« Vide o relatorio dessa coj'Umissão, feita dever requisitar da Repartição dos Telegra· 

sob a direcção do Senador Windom. » phos, tendo o director dessa repal'tição se 
E a commissão ·não descobriu nenhuma recusado. 

dessas melgueiras? · Neste segundo caso, o Parlamento Argen-
A Camara tambem. Logo :1ba1xo veem os \tino não deu razão ao director dos telegra-

exemnlos: · phos e clisse que elle tinha proceclido contra 
« Urna illustração de que uma commissã.o o:reg1\I::1mento respectivo, pois que, na hy

da Camara pôde ;Lchar um e>forço e~pecial, pothBse, se t.ra,tava de uma investigação feita 
vê-se nas revelações da invesl;igação» . pela Co!rmissão de Poderes, Commissão que 

E' o que eu quero: é a invesfigação. tinha de,verificú:r poderes; que, neste caso, 
O honrado Deputado iUustre leader pa•,sou a Camai-\1 funcoionava como juiz e que 

para a Commissão de Inqnerito Parlamen tn.r t uda a vez·que 8e tmta de documentos re
como si estives'e na Belgica. Commi <são de quisitados por um juir., de documento> ref'e
Investiga<;ão si o Governo não quizesse, nós rentes ao facto submettido a este juiz, o di
não o queria mos, não da vamos ao B~tnco. r ector dos Tclegraphos deve attender á re-

-« Ah! Não querem dar ao Banco! Pois quisição. 
então não dou a autorização que vocês pc- Assim sendo,' este caso não colhe. 
dem ... » Agora o caso .T<1y Cook & Comp . 

. . . « vê-se nas revelações da investiga- O Sr. Miguel Roméro refere-se longamente 
ção de outras despezas sobre os famosos a este caso, mas antes de '.chegar a elle, dis
julf!ados. » serta sobre esse direito ~e inve:>ti?ação, o 

Não diz que seja feita nela Çommi >sã.o de reconhece em todos os Parlamento;; do 
Exame e Dcspeza do Minisierio da Justiça, mundo, inclusive no Norte-Americano; expõe 
no 48° Congresso. q ne sào poderes implícitos, sem os quaes este 

Commissão de F>zame e Despeza do Mi- pode:;: se veria em condições de não exercer 
nisterio da Justiça ! a funcção que lhe compete. \' 

Onde está aqui essa Comn1íssão ~ Está aqui 0 que elle diz : ', \ 
vVodrow Wilson conta tambem como sur

giram estas com missões aos poucos. 
«Em 1814 a Camara creou uma Com

missão permanente sobre a.s despezas pn
· .. blicas, cujo fim devia ser examinar o estado 

dos diversos departamentos puplicos, das di-

«A faculdade do investigação do Parla
mento com o fim de legislar jamais foi des
conhecida; não ha autor nem orador parla
mentar que a tenha posto em duvida. Al
gumas Constituições consagr<j.ram expressa-



rnente essa faculdade, outras nada estabele
cem; porém a jurisprudennia universal a 
incorporou no direito parlamentario, na 
qualidade de poderes implícitos, incidentaes 
ou accessorios. 

Esses poderes sempre se consideraram ne
cessarios á economia uropria do Poder Le
gislativo. Elles se fundam nos seguintes 
axiomas:-Todo o poder tem a extensão no
cessaria para chegar a seus fins. Aquelle que 
quer os fins tem os meios 11ara o ·cumpri
mento desses fins. E, como dizia. Sarmiento, 
a característica do poder é exercit ar-se por 
si mesmo.» 

Isto são as generalidades. No§ 2° deste 
capitulo, que se intitula.- «Do direito de 
investigaçã.o» diz que : « a ,jurisprudencia 
reconhece igualmente a existencia deste di
reito»... ·· 

Até agora, era theoria ; aqui é a juris
prudencia. ao meu ver, t anto quanto posso 
comnrehender o que estou lendo, deduzida 
das lições que resu1&11.m da summa dos ca
sos julgados, dos diversos exemplos que 
foram occorrendo. ( Continica a ler). « A 
jurisprudencia reconhece igualmente a exis
tPncia deste direito, como poderes im
plícitos ou incidentaes das Camaras. Os 
annaes parlamentares .do mundo registram 
numerosíssimos casos de investigaÇão, uo
rêm bastará, a nosso p1'onosito recordar 
dotls dos mais celebres dos Estados Unidos, 
'J)elo seu alcance nolitico um, e pela sua im
portancia doutrinaria oütro,para que se veja 
até onde pôrle chegar o exercício da facul
dade inquisitorial do Pariamento». 

Não neJ<a o direito : elle é exercido, elle 
tem sido exercitado muitas vezes; mas ha 
casos em que, rio exéreicio desse poder. acon
tece que o Parlàmento tem-se excedido . O 
apontai' este on aqu~lle caso em que se tem 
cxúúdido, importa em desconhecer grande 
numero de casos em que se tem exercitado, 
compadecendo-se semelhante exercício com 
il.R características do regimen presidencial ? 
(Continua a ler) . 

«Em 1894, o 8enado de New York nomeou 
uma commissão para o departamento de po
licia da City, nara examinar a renartição 
de '!>~licia da City. As corrupções e abusos da 
pohc1a de New York foram a causa da no
meação dessa: com missão». 

As corrupções e a.busos da nolicia de New 
Yot'k dera.m logar a. que, nos Estados Unidos, 
na patria do regimen presidencial~ Deram 
logar á nomeação de uma commissão do 
Senado P'tra investigar, isto é, deram Jogar 
a que, no berço do proprio regimen presi
dencial, o Parlamento, o Senado, que é o caso, 
incorresse no peccaclo, que me attribue o hon
rado leader, ele ~a~lamentar1smo, na opinião 
de S. Ex. (Contmua a leitura). 

« As corrupoões e ~tbusos da. . policlia de 
Nova-York foram a. causa da nomeação 
des~a commissão. Armada a commissão dos 
poderes extraordinarlos que lhe deu a ca.~ 
mara, revolveu as bas-fonds dessa decoro- · 
posta organização policial, para trazer á. 
superficie tudo que póde brotar da miseria 
humana .. Alli se viam os vícios e a degra
dação dos politicians elevados á. categoria 
de uma instituição que, com o nome de 
Tamany-Hall, desacreditava o governo repu
blicano, o governo popular. Resulta da in
formação dessa commissão que a Tamany
Hall tinha seus representantes em tedos os 
departamentos do governo; os empregos pu~ 
blicos, ainda mesmo os mais subalternos, 
ella os comprll.va pelos seus agentes; as casas 
de jogo, de venda de bebidas e outras de re
fugium peccatorum, eram as fontes . de renda 
daquella sociedade. A curta. porém: fulgen~e 
carreira de Tweed, um dos boss mais presti
giados que teve a hermandad (brotherhood), 
custou á cidade de Nova-York cento e ses
senta milhões de dollars.» 

Não chegam a ser os 2RO mil contos, de 
que eu fallava no requerimento e que o 
Sr. Paixão disse hontem que sã.o 300 mil, que 
já nos custou o Banco da Republica. 

0 SR. BRICIO FILHO-NãO contando OS juros. 
0 SR. BARBOSA LIMA - Não contando OS 

juros, diz V. Ex. muito bem. Hontem con
testou-se que se OR pudessem contar; mas o 
manifesto do Sr. Dr . . Manoel Victorino, de 
saudosissima memoria, dizque;pelo contracto 
lavrado entre o Thesouro e o Banco da Repu
blica, deveriam ser contados. Tenho aqui este 
manifesto: é histeria antiga, tem muita 
cousa boa. (Continúa a ler): . 

«A commissão conduziu ·as suas investi
gações com fé e sem resisten-cia. :. 

Veja bem a Camara o que fez esta com-
missão (Lê:) · . 

«Conduziu suas investigações com fé e 
sem resistencia; reuniu documentos de todo 
genero, examinou, ouviu 678 testemunhas.• 

0 SR. BRICTO FILHO- Aqui diziam logo: 
está. invadindo a esphera de outros poderes. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Ouviu 678 testemu
nhas ! 

Não foi preciso fazer a que se fez na Bel
gica, uma especie de lei proce~sual para 
reger a condncta das commissões do enquête . 
Não tem nada disso ; sem necessidade de 
semelhantes cousas, a commissão examinou, 
ouviu 678 testemunhas. Muitas destas eram 
os proprios agentes de policia ; e fez 3. 000 
citações! 

Antes de janeiro de 1895 pôde terminar o 
seu relato rio . 

Segue-se o caso. Jay, Cook .& Comp. 



·· ANN'A~S DA· CAMAI\A 

:(lemo é oooa.so ·Jay, Cook'&-com-p.? 
•i11f9·prim.eiro volume Miguel Romero expõe 

- '~ ~a&'fJ!1Y/(']ook & Comp., que deu logar a 
•>que (j ' Supr.emo .- TI•íbunal sentenciasse, opi
nando que a ·oommissão, neste caso, se tinha 

• e:Xei:!dido; pois que•se tratava da. fallencia de 
·um~ •casa particular. 

r :Dapois de ter feito isto, Miguel Romero 
··ma.nda>para o o-segundo-volume, onde com
'•lpleta' -as ·informações sobre o caso; e antes 
r;disso ' diz : • cAs · conclusões que se tiram 
Jdessa•âentença ·são : Jo (que o parlamento 
-não ·tem; diréito; de ~ •in-vestigação ~ Não, se
. •nbór) que ' o·_ parlamento tem o· direito de 
i.il v-estiga:ção; '> 

·: O::SR,,' .CAirr..oi PEr~qro-Cousa que não foi 
-~~~téa.f;~~~ p_or ~im, ' não é verdade ~ 
•.·0 ~J:-:. •. ·BA'RBOSA. LIMA--:-:- Mas parecia. 

questions, was rightly punished for hiS 
contumacy. 

Ambas tieam conclusões desta sen·iença . 
Comecemos palas conclusões expostas por 

Miguel Romero: 
«l. 0-0 P<trlamento tem o direito de in

vestigação quando exer·ce funcções legisla.
tivas ou procede .dentro de smts faeuldades 
constitucionaes; ~. 0--Podo impor p:.mas por 
contumacia ás testemunhu.s requisitadas 
pela Camara, quando seu testemunho for 
exigido em assumpto em que ella t em juris
dicção para inquerir; 3. 0-No euso de Kil
bourn, a inve;ti!;açã.o que a Commissão es
tava encn.rregada de oratiear, eru, por sua 
essencia, de caracter judicial. e a Cam;tra 
dos Dnputados, não só excedeu o limite de 
suu. propria autoridade, sinão que assumiu 
um -poder· que só pôde ser cort·ectumente 
exercido. por out1·o ramo do Governo.» 

' 0 8It .. . CARLOS . PEIXOTO- Não estou dis
ctiijb.do e~ àpartes; mas V. Ex. dar-me-h a 
li'êeii.Ça. · j:iara·âj~er ·. que o meu · argumento é :II·Ias ficou nis~o ~ Não: Romero expõe uma 

· qué, ·seiido éonhstada a faculdade, em todo porção de outro.3 casos de investigação, a lem 
caso é certo que ella tiplla limites. · daQuelles que citei agora mesmo, de vVoo-

-O 'SR; _BA-ItBOSA LIMA- M~s é preciso que drow ;v uso~, cas?s e:n.qu_e ~ 9a.1~ara. man~ 
· v:~: E:~:. demonstro que 0 Bartco da Republwa ~ou yzoceder ~exame, .1~tuuat te,t~m~nha, 
•: ê a ·mesm·a ·housa •(1ue a casa particular r! e e, ?-a~ comparecendo osLts , mct tel-,ts n,t ca-
Jay, Cook'& 0om\J. dom-

'· 0-SR. ; CAR~;os ·PBI:X:0TO dá ·outro aparte. No caso d(l, cornespondencia telegraphica, 
aqui está a declaração do director dos tele

' O SR. BARBOSAV.nA-A minha -preten- grapho.>, negando•se a apresentar· o do
··Çã:O' e-m;astrar que o oaso invpcâdo por V. 8x. cumento requisitado. Diz Romero: 
_tíão oolhe. .\ t 1 l - ' rr· t ' d' 't d Agorit.· •quaes .,:i_o. as conclusões tiradaS. «Es a r ec araçao :.a ec ava o U'()l o <t 
:·pelOs !IIUtori$. e pe~os m~stres da jurispru ,C~ma~a, q_ue o exerc:a;ern assumpto de wa 
' deiic!-a· nork-wmerwana 1 · excl~s1va mcumbencta·._» 
· .. . . :. , · · · E Camai1<,t approvoú a conducta da sua 

- pi.z .Vç ~ly : Com n issão. ' \ 
« Each house IDi;i.Y·· also punish contempt;:; Ago a, no 2.0 volume, \t orna Romero ao 

· :of-irts •;au~hority . by-other .persons, where caso Kilbonrn· :\ « ... devemos udvertir que 
they a-re-. aommitt.ed in its , presence, or a sentenba se fundav<.L ern que a investigação 

•whe:t'e ·th-ey·· ·tend d-irectly to .embarrass or prut iead<t'.pelct Càmmissão da Carnara-er<t 
obstruct its Ieg-islutive proceeding, and it por sua essencia. de ca.racte1· judicia.l .e podc
requires f·OJr tb.~ iJ;ntrpose no express provision ria unicamente ser fcit<t de um modo peo-
of ithe. <®Jl3titution -co.n-ferr-~ug the au- prío e legitimo por um tribuna,! de justiça.» 

. t-ho.rity>.~_ Em compensação, depois de citar as opi
. E. Bl<!-cks,. i~voca~? const'tntemente pe~as ni?es de que"· Cam<tra te f!-1 j urisdicção cri

.. l.ll,a.lS : n(Jt\L~eis : autorid-ades P,e · nosso p .3.Iz, mmal para metter na cadeta as testemunhas 
diz,: · · - que se recusem a depor, por menoscP.ho ü. 

«Iil :a reoent case- it.•.was h,eld that a reso- autor•idade dêt C<tma.ra, \ depois de citar os 
lution oqheUnited ~tates _Seflate appointing autores ma~s not'!'vei~ rio as.~umpto, como 
a · eotnmrttee Ao mvcs-ttga;te newsp<tper Story e Cushmg, (h7. Miguel Romero: «Outros 

· ·~harges of -bribery•: itn'l conupt.ion ol' · se- <tutores ta.mbern se teem pronunciado affir
·natorsinêconnection witl! cel'tains item~ of uu~tivamente sobre a faculdÇ~.de das Camaras 
· a<-târiJJf:biU theno '[lendin·~ . and to as certu.in paru. castigar as violações \:<to> seus privi
'Whêtber'any :senutor had l:een or W<ts en- legio;, ainda que a Constituição e as leis não 

: -w~et~in•s}'léetiht~ng in stoc\-.s likoly to,br, t fmhctru previsto e ~eterminado em termos 
· affl~ted ·by such Item:>, embNtee.l a ·ma toe r e;qn·.essos a exrstene1a de~te poder, necessa
properly ª'nd ~onstituGionu.!Iy wit hin the rios imuresci(ldivel e inherente a todo o 
Mg'iliza.nce • and Juirisdiútion . o f, the: Senat('l ; corpo legislativo». 
anda witne.ss before such eo.mmittee, re- · J<:utão v;em ·com div~rsos exemplos : um 
fusing ''to' a;p,swer proper and · per.tinent de junho de .1777, um de dezembro Àe 1795, 
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um que «a CÇLmara mandou metter na cadeia. Filcrueiras, . Castro RebRllo. Bulcii.o Vianna, 
· duas pessoas que pretenderam s1~bornar um Pri~co Paraizo. Aug-usto de Freitas, Pinto 

dos seus membrcJS~, um de maw de 1800, Dantas, Ro1lriguos Lima, Bulhões Marcial, 
além de outros. Belisario de Som:a,, Silva <Jastro, Bezamat, 

Alfredo Backer, Henrique Borge~ • .João Luiz, 
Completarei as minhas observaçõe3 sobre Penido Fillw, Prancisco Bernardino, Car

Mignel Romero com este caso, que é mnif.o neiro de Rezende, Adalberto Ferraz, Bar
expressivo : «em ISGO o Sena,do dos Estados narde'l de Faria .. Henrique Salles, Manoel 
Unidos fez uso d 1sse poder mandando m·en- Fulgenr.io, Noguei Pa, Uncloluho Crtetano, Ole
der a um cidadão por ter desobedecicb ás gario Maciel, .l e~uitlO Cardoso, Rebouças de 
ordens de uma commissã.o de investi!Jação. Carvalho Arnolpho Azevedo, Leit~ de Souza, 
O culpado se aprese~ttou deante do tribunal Azevedo 'Marques, Rodolpho Miranda. Jo!!'
de um Estado invocando lwbeas-co;·pus ; o quim Teixeira Br~ndã.o, Bermtrd? Antom?, 
tribuu(l.], porém, não deferiu o neclido e Carlos Cavaleêtnt1, Ahdon BaptJst.a, Lmz 
obstou que a pri;-;iio se fizes;-;e per;:·wa.lmente Gnalberto, Mal'ç:d. Escobar, Angelo Pinheiro, 
p r~lo sargento ele a,rma,s que, como sabem, é Victorino Monteiro , ClT,ssiano do Nascimento um funccionario ela nropria asscmbléa, uma e Alfmdo Varela. 
vez que esta tiniHt, delegado o sr.u mandato 

· E S'>Dl caLI~. a. os Srs.Aurelio Arnorim, An-a outra pessoa. , c, ,, 

· tonio Ra'ltos, Vir;rilio Brirtido, João Lopes, 
Eis aqLLi, Sr. Presidente, o qur. clir. o autor l~duardu Studart .. José Monjardim, Irineu 

invocado pelo nosso digno collegn.. JV[acha.do, Nelson rle Va,sconcellos; Augusto 
o SR. PRcSIDENTJ·;- Peço ao nobre Depu- de Vasco:JCel!os, JnHo Santos. Cruvello Ca

tado a fineza de interromper o seu discurso, valcant.i, Carlos Teixeira Brandão, .Fran
para se proceder ãs votações. cisco Botelho, Prtulino de Souza, Viria to 

Masca,rnuhas, Bernarcio Monteiro, Astolnho 
O SR. BARROSA LrMA - Inter-rGmperci o Dutm Lamounier Gorlofredo, Camillo Soa· 

meu discurso para se proceder á.s votar,õe.s res Fiiho. sa,bino B<T,rroso, Olyntho Ribeiro, 
constantes da Õrdern do dict e, ao reencetal-o, C;tmíllo Prat.e.>, costa, .Jnni.or, Amaral Cesar, 
ainda no caso Kilbourn, cu me permittirei Aqni.no Ribeiro , JuvenaJ Miller e Domingos 
proteger a, minha oninião com as opiniões de Mascarenhas. 
outros pontífices d<~ jurii:prudencia ame-
ricana. o Sr. Prcsi;rlente - A lista da 

comparecem mais os Srs. Jorge de Mo- porta accusa a lWcsença fie .numero legal 
raes, Passos Mü·amh~. Arthur J ,em os, Carlos para se procoder' ;L; :yoti1ções. 
de Novaes, Indio do Brazil, Christino Cruz, Peço, -port<mto, aos nobres Deputad0s que 
Dunshee de Abranches, Thomaz Cava.lcanti, occupem os .'.ieus lagares. 
Francisco Sá, Fredel'ieo Borges , Pereim Em sc.!nlida é annunciadn. a c1mtinuação 
Reis, Alberto Maranhão, Panla e Silva, da, votação do proje(Jto n. 201. de 1905, au
Celso de Souza,, M·:deiros e Albuquerque, torizanrlo o Presidente da Rcn~lhlica <t abrir 
Percir·a de L:vra, .João Vieira. Esmeraldino ao Ministerio d;t Industri<t, Viar;'<'to c Obras 
B<mdeiT<t. Eusebio de Andr<tde, Arroxellas Publicas o credi to de <10:000$. ,;upplemcntar 
Galvão, Rodrigues Doria, Oliveira Valladã.o, <Í· sub-consig-oaç,ã.o _ Transpm•t e de immi
Tosta, Felix Ga.SlJ;.u•, Vcrune de Abreu, To-

~· gr<mtes estrangeir·m; ou na,ciohaes por mar e 
lentino dos Santos, i•;duardo Ramos, Marco- por terra-:- d;1 verba ti•· do art. 1:-l d;_t lei 
Uno Mourn, , Leite Ribeiro, Oscar Gocloy, Sà n. 1.3 !5, de 31 do dezembro de 1904 (3a dis
Freire, Americo de Albuquerque, Erico Coe-
lho, Estevão Lobo, Ribeiro Junqueira, David cussão). 
Campista, Anthero Botelho, João Luiz Alveq, Posto a votos. reconhece-se terem vota.
Ca.logeras ' Carvalho Britto ' vVoncesláo do a. favor 82 Srs. Deputados e contra a ; 
Braz, Pa,dua Rezende, Vi!.lois de Castro, José total 85. 
Lobo, Eliseu Guilherme. Soare~ dos Santos, 
Germano Ha.s~locher e Rivadavia Corrêa. 

Deixam de comparecer com cansa parti
cipada os Srs. Pereira Lima, Eugenio Tou
rinho, Enéa,s Mê~rtins, Raymundo Nery, Ho
sannah de Oliveira, Rogerio de Miranda, 
José Eusebio, Urbano Santos, João Gayoso, 
Arlindo Nogueira, Trindade, Simeão Leal, 
Jose Marcellino, Mala.quias Gonçalves, Mo
reim Alves, Estacio Coimbra, Ped!'o Per
nambuco, Domingos Guimarães, Leovigildo 

Vol, VII 

O Sr. P:a:·esidente- Não ha nu
mero va.e-se proceder á chamada. 

Procedenrlo-se á chamada verifica-se te
rem-se ausentado os Srs. Dnrrflhee Abran
ches, Anizio de Abreu, Frederico l3orges. 
Paula e Silva, Medeiros e i\Jbuquerque, Pe
reira de Ly ·a, Arthur Orlando, · Ra vrn un do 
de Miranda, Ar r·oxellas Galvão, Garcia Pi
res, Satyro Dias, Heredia de Sá; Oscar Go
doy; Erico Ceelho; Fidelis Alves, João Ba-

M 
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15. Policia do Districto Federal- Augmentada. da quan• 
tia de 4.431:960$566, sendo : Força policial, 
4.106:081$500 no pessoal effectivo; 291:919$410 
no material, incluídas mais as quantias de 20:000$ 
na consignação - Concertos de armamento, etc.-, 
e de 60:000$ para engajamento de voluntarios ; 
6:671$408 para officiaes reformados ; 4:037$840 
para praças reformadas e 23:250$388 para officiaes 
e praças que se reformarem, tudo em vista da 
autorização dada pelo decreto n. 1.326, de 2 de 
janeiro de 1905, executada pelo decreto n. 5.568, de 
26 de junho de 1905, e de 3:000$ na sub-consignação 
-- Conservação do edificio e diversos concertos da 
Casa de Detenção, •.•..••...••.....••.•...•• • · · • · • 

16. Casa de Correcçã.o- Augmentada de l:9il2.$ para 
pagamento da pensão concedida em virtude do 
decreto de 23 de janeiro de 1905 a um mestre da 
officina de canteiro ..........•..••.•..•...•..•. • • 

17. Guarda Nacional ..•...•..••.. . .•...........• ·•••· • 
18. Junta Commercial -Reduzida a 1:500$ a sub-consi

gnação - Acquisição e concertos de moveis ; 
elevada a 2:834$ a de - Impressão, publicação, 
despezas miudas e eventuaes; e incluída a quantia 
de 3:600$ des1inada á. acquisição de mobiliaria para 
a sala da Praça do Commercio onde deve fun
ccionar a Junta dos Corretores da Capital Federal, 
para objectos de expediente e gratificação de um 
auxiliar de escripta da me>ma junta ............• 

19. Archivo Publico - Augment.ada no material da 
quantia de 72:000$, para acqui.siçi'io de estantss de 
ferro ••........•............................ ··•• 

20. Assistencia a Alienados- Augmentada de 12:000$ 
na consignação - Pessoal de nomeação do dire
ctor- ; e de 10:000$, sendo : 5:000$ na sub-consi
gnação- Fazenda, calçados, aviamentos, etc. - ; 
e 5:000$ para mataria prima para as officinas do 
Hospício Nacional de Alienados ................ . 

21. Directoria Geral de Saude Publica- Augmentada de 
506:720$, sendo : 6:000$ para augmento da consi
gnação- Instituto Vaccinico Municipal do Districto 
Federal; 500 :000$ para acquisição de lanchas e 
apparelhos . aperfeiçoados para desinfecção nos 
portos dos Estados e o respectivo custeio, especial
mente nos de Pernambuco, Maranhão, Alagôas, 
Amazonas e Paraná.; 720$ para um remador, com 
a diaria de 2$. para o serviço no porto da Victoria, 
Estado do Espírito Santo ........................ . 

22. Faculdade de Direito de S. Paulo- Augmentada de 
900$ para pagamento dos vencimentos do bacharel 
Eugenio Manoel Toledo, professor substituto avulso 
do extincto curso annexo .....•............ .. ..... 

23. Faculdade de Direito do Recife ................... . 
~4 . Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro-Diminuída 

de 2:400$ dos vencimentos que percebia um con
servador addido, por ter fallecido. Augmentada 
de 7:400$, sendo 1:000$ na. sub-consignação - Obje- . 
ctos de expediente, livros, etc., 2:000$ na de
Limpeza e I;eparos de apparelhos, etc., 4:400$ para 
gratific.ações, sendo 1 :200$ para o encarregado do 
hervarw e 3:200$ para o substituto da 1a secção 
que está substituind!> o cathedra.tico de anatomia' 

Ouro 

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

Papel 

6.055:190$518 

252: 166$043 
29.000$000 

44:946$118 

159:996$218 

1.023:040$998 

6.074:520$000 

292:340$000 
292: 340$000 
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25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
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descriptiva, na. fMma do art. 30, do d,;ereto 
n. 3.890, de 1 de j aneiro de 1901. Destinada da. 
consignação-Material- a quantia de 3:600$ para. 
gratificação a A. Childe, encarregado dos trabalhos 
de reproducção, por meio de desenhos, dos casos 
morbidos typicos observados nos serviços clínicos. 

Faculdade de Medicina ua Rahia ........ . ......... . 
Escob Polytechnica ......... . ........ . ...... . .. · · · 
Escola de Minas .............................. ····· 
Gymnasio Nacional. ................... . ...... ·•·· 
l~scola Nacional de Bellas Artes ................... . 
Instimto Nacional de Musica-Augmentada. de 3:000$ 

na sub-consigna,çào- Acquisição de instrumentos, 
repa~·os. etc., para acquisiçãu de pianos ......... . 

Oure 

8:900$000 

Instituto Benjamin Constant . .. .................... . 
Instituto Nac'ional de Surdos-Mmios .. . .. . ....... . . . 

B3. 

34. 
35. 
36. 

3i. 

3S. 

3J . 
4.0. 
4l. 

Bibliothec<t Nacional-Augmentada de 2:000$ na con-
signação-Auxiliares de catalogação .....•....... 

Museu N<wional .................. .. ... .. .... · .. · · · 
Serventuarios do culto catholico ................. . 
Soccorros publicas. Augmentada de 33:000$, sendo: 

12:000$ para augmento do auxilio ao Dispensario de 
S. Vicente de Paula. A subvenção só será mantida 
emqua.nto o Di:,pensario prestar soccorros aos indi
víduos que delle precisem, sem attenção ás confis
sões religiosas a que pertençam;-6:000$ para au
xilio aos hospitaes da Santa Casa de Misericordia da 
Parahyba do Norte; 12:000$ part1j auxilio· ao 
Asylo de Mendicidade do Ceará; e 5:000$ para. 
auxilio das obras de conservação do Hospital de 
:Misericordia do município de Maragogipe, no F,s-
tado da Bahia .....................• , ........ : .. . 

Obras- Diminuída. de 500:000$ para as obr<ts da 
Bibliotheca N"aeional; :J.u3mentada de 2. 700:000$, 
sendo: 
1.000:000$ para o inicio d;ts obms do etificio do./ .·. 
Congresso Nacional, inclusive desapropriação dos 
terrenos necessarios á respectiva .construcção, 
'}Ue será começada no exercício dei!ta ·rei e' de 
conformidade com o projecto que f()r preferido 
pelRs Mesas do Sen<tdo e d~t Garoara eiJl concurren
cia publica, que será aberta pelo Governo em ja
neiro proximo e pelo praso de quatro mezes. 
:.:'00:000$ para a construcçã.o das ob··as do editicio 
da Faculdctde de Direito do Recife; 120 :000$ para a 
conclusão definitiva das obras do quaute1 do corpo 
de bombeiros do Districto Federal; 1.000:000$ para 
as obras dos quarteis e ccmtros polieiaes no Dis-
tricto Federal; 180:000$ para as ohras da Poli-
clínica do Rio de .Janeiro; 150:000$ para continua-
(iio das olJl'a,s de con:stl'ucçã.o do uovn l)e;infectorio 
Central. no Distrieto Federal; 50:000$ para os re-
rnros do proprio mwional onde fnncciona. o · Insl;i-

\ 
\ 
\ 

t uto Historico e Geogt'<.tphico Brazileiro........... . •.•..•..•..••• 
Cor ,Jo de hombeiros-Au '(menktda de 4;0:000$; para. 

:;ubstituição do c:J,seo da bomba fluctu<Ln te . . .". . . . .. . ...•....•.•.• 
Magistrado::; em disponíhilidade......... . ........... . . .. ........•. 
Eleiçõe.~ federae;; .... ... ........................... . ............ . 
J<;mpregados de rep:trtições extincta.s, •. , .. ,., ..••• , ••• ..,, •••••••• 

Papel 

647:632$236 
695:115$500 
504:556$ ll8 
255:800$000 
548:468$35-1 
128:052$236 

187:134$287 
235:338$118 
133:239$ll8 

2IO:Ol2$ll8 
1'52:073$118 
179: 060$000 

\ 
\ 

152.000$000 

\\ ,, 

z.. 050: 352$118 

884:3!0$550 
312: 000$000 
'20:000$000 
1~ 800$000 
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Ouro Pa.pel 
42; Prefeituras, justiça e outras despezas no Territorlo 

957:800$000 
I 00: 000$000 

do Acre ..........•...•..............•...• ·.··•· · · · ••·•• • ·· ·· • • 
43. Eventuaes.................................. .. . . .. . . ..........••• 

Art. Fica o P1·esidente da Repub!ic3. autorizado: 
I - A despender a importa.ncia de 20:000$, sendo: 
10:000$ para representação no Quarto Cong!·esso Internacional deAssiste!lcia Publica_ e 

Privada em Milão e 10:000$ para a representaçao no 15" Cgngresso ~nternacwnal de Medi
cina em Lisboa., fazendo para esse fim a necessaria operaçao de credito. 

JI - A mandar imprimir durante a vigencia desta lei, na Imprensa Nacional: 
a) 3.000 exemplares do traualho de vulga!ização pelas cla:ss~s __ populares, intit_nl~do 

Hygiene alimentar, do Dr. :E~uardo de_1VIagalhaes, pertencendo a Umao metade da erhcçao, 
fazendo para isso a necessar1a opera~ao ~e cre~Ito;. . . . 

b) o Diccionario Chorographtco !;f:stonco e l1stahshco de Pernambuco, orgamzado pelo 
Dr. Sebastião de Vasconcellos Galvao; . . . 

c) a obra de A. Sergipe-"1110va Luc: sobre o passado, ahrmdo para ISSO o credito ne~ 
cessaria; •. . . . 

d) a tr,\ducção das obras cc,mplctas do Dr. Peter Vi! Jlhelm Lund, relativas ao Brazll, 
feita pelo Dr. Leonidas Damasio, si este fizer cessão gratuita do seu direito de traductor, 
depois de verificada a utilidade das mesmas obz:as. . . ,, . . 

Art. O Estado subvenciOnará com a quantia de (lü:OOO~ a companhia lyr1ea que du
rante a ~ua estação nesta Capital executar pelo menos tres operas musicaes ineditas, de 
artistas nacionaes, sendo-lhe paga essa subvenção em tres prestações, depois da execução 
de cada uma das operas. 

Sala das Commissões, 21 de novembro de 1905.-Francisco Veiga, presidente. - COi·-
11eUo da Ji'onseca.-Galello Carvalhal.-Erico Coelho.-Paula Ramos.-Ignacio Tosta. 

O Sr. Presidente- Continü<t a 
a 3" discussão do projecto n. 219 A, de l!JO:S, 
que approva os estatutos do Banco do Bra
zil, elaborados pela <tssemblGcL g-eral dos 
accionisttts do Banco da Republica do Brazil 
nas sessões de 2\:1 de julho a 9 de agosGo do 
corrente anno. 

Continúa com a p:1lavra o Sr. B<trbosa 
Lima. 

O Sr.. Barbo:'3a Lhna, (') (conti
nuando ) - Sr. Presidente, nesse tão dcs
íigurado regimen presidencial norte-ame
ricano, nessLJ system<L político de que se anda 
dando uma.traüucçâo sui generes, para uso 
dos brasileiros, o Presideme da C<tmam é 
quem tem competcncia p.m1 nomear todas 
as.Comm1ssões, faculdade que lhe dá uma 
intlueneta maior do que a do Presidente da, 
Repüblica. Os presidentes das principaes 
commissões de êtmbas as cas<ts do Congresso 
que nscalizam as grandes rep<Lrtições do Es
tado, isio é, das ReLções .Exteriores, da 
Marinha, Justiç<t, FazeHda tornttmm-se pra
ticamente uma especie de ministros addJ
cionaes áquelles depa.rtamentos. 

E a prova ainda de que a nossa situação 
não é a que foi descripta pelJ honrado leader, 
isto é, de que nólil te,nos acção sobre todas 

(•) Este diSCIU'SO T>fto· foi !'ryisto p~Jo orador, 

as dependoncin,s administmtivas, onde quer 
que estej<.Lm empenhados ,[inheiro; publicos, 
está m<:us aimln., .e, entre oatro ;, nes.>e tre
cho, que lerei, de entre muitos, da obra 
classica de Brice. 

«As Commissões teem o poder de citar, in
timaman o-os a que compareçam deante 
della, o; empregados de diversas reparti
ções, bem eomo o direito de interrogai-os 
qwwto ao methodo que seguem e sua con~ 
ctucta,; autoridade para removei-os não tee1n, 
pois que elles só são responsaveis para com 
seus chefe;; porém o poder de interrogar é 
sufficiente para. refrear, sinão para guiar 
t.a.mbem a acção de uma repartição, desde 
que ttma legislação imperativa póde se se
gnir e que as repttrtiçoes, algumas vezes, 
precisando de 11rescripções legislativas e 
sempre precisando de dinheiro, teem fortes 
motivos p<tro se conservarem em bôas rela~ 
çóas com aquelles que iiscaliz<tm a legisla
ção e a 1jQl~a. » 

Ainda em relação á acção que tem essa 
Commissio ::.obre a vida administrativà Sr. 
Pt·es;dente, diz Black na pag. 284 do' setr 
liVI'O classico, intitulado Jvlar~ttrl·l de Di~·eito 
Constitucional Americano : 

«Em um caso recente, decidiu-se no Su
premo Tribunal que uma resolução do se~
nado dos Esta,dos Unidos, nome·ando uri1a. 
commissão para investigar, .• » 
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Note V. Ex., Sr. Presidente, como isso é 
suggestivo, como vem a :pro:posito, como 
calha, como chega na hora :pro:pl'ia em re
lação a nossa actividade politica. 

•. ,«nomeando uma com missão para fazer 
investigações sobre accusações que os jornaes 
:produzmm, de suborno e corrupção de Sena
nadores, em relação a certos itens de um 
projecto de tarifa que então pendia llo Se
l!ado. J~ :para verificar si algum Senador 
tinha estado ou estava mettido em especula
ção sob1·e os fundos publicas, susceptiveis de 
serem aifectados :por taes itens da tarifa, de
cidiu-se que ella abrangia materia propria
mente e constttucimmlmente dentm da JU
risdicção e da com:petencia do Senado. 

Uma testemunha foi intimada a depor 
deante dessa Commissão e, recusando-se a 
responder as questões pertmentes, íoi corre
ctamente pul!lda como contumaz.» 

Então, não é suggestivo, não calha, não 
vem a proposito ~ 

Qne é que o Senado fez~ O Senado viu 
que alguns jornaes accusavam Senadores de 
terem sidJ subornados, corrompillo> para 
votaram de certo modo em um projecto de 
tarifa, e mais-que os mesmos Senadores 
eram accusados ue estarem envolvidos em 
especulações da bolsa sobre fundos que po
diam wr aífectados por este projecto. 

Que fez o Senedo 1 Mostrou-se indiíferente? 
Mandou dizer que era diífamf1ção da oppc.
sição ~ Mandou dizer que eram o,; denwli
dores que queriam abalar o prestigio do<:io
verno '{ ~ acreditam que o Governo ficou 
desprestigiado porque descobriu oe i:lenadores 
tratantes 'I Não, ::;enlwres. Nomeou uma 
Commissão para provar que não eram 
verdadeiras taes accusaçôes ou que, sendo 
verdadeiras, aquelles Senaaores devmm ser 
devídameme punidos; pois que o Senado 
não podia conservar no seu seio e licar con
tente com collegas de tal nível moral. 

Nomeou a Commissão. 
Que Commissão? Parlamentar ~ Fez par· 

lamentansmo com isto? Fez regimen belga? 
Fez regimen francez 'I Fez regtmen italiano? 
Ficou com receio de parecer que estava 
pendendo p<.tra. esse malfadado regimen ~ 
Não ; entendeu que a theoria. dos poderes 
impllcítoa, levantada princip:.lmente por 
Alexandre Hamilton e corroborada pelos 
julgados de Marshall, dava assumpto jurí
dico, :político e moral :para permittJr a no
meação de uma commissão de investigação, 
e essa commissâo tratou de verilicar í:il os 
Senadora& eífectivamente, accusados pelos 
jornae-> de subornados, de corrompidos, a 
pro:posito de um bill da tarifa, estavam ou 
não devidamente accusados, s~ er~ ou não 
yerd~dQ p que 13e iJ,lleg~yp,, 

Como se conduziu esta Com missão? Exami
nando dccumentos, inquirindo tr,stemunhas, 
e com tal pode.: que, pelo facto de uma tes
tennmha, ter so rrcusc~do, não a comparecer, 
mas a responder ás perglilltas que a Com
mbsão reputava pertinentes, foi punida 
como contumaz, de nada lhe servindo o 
habeas-corpus. appollações e tantos outros 
recursos. 

Vê, V. Ex., }Jortanto, Sr. Presidente, que 
eu não estava fazendo aqui arianismo, uma 
heresi:1 capaz de ser fulminada por todas as 
excommunhões do credo olficial; vê V. Ex. 
mais que eu não estcwa inventando, estava 
em muito boa companhia, estava, entre 
outros, com os taes livros a que se referiu 
ha poucos di:1s, com tanta graça, o illustre 
relator da Receita, e eminente represen
tante do Coará, isto é, os livros encapados 
em couro sobre a theoria norte-americana. 

Eu não trouxe Story, mas trouxe Black, 
Brice e Cooley. 

Black diz que em um recente caso deci
diu-se que a resolução do Senado dos Estados 
Unidos, rwmH[tndo uma commissão para in
vestigar accusações levantadas pelosjornaes 
sobre corrupção de Senadores em relação 
'~certos itens de um biU de tarifa então pen
dente e para veritlcar si alguns Senadores 
estavam empenhados em especulações sobre 
f11ndos su;;ceptiveis de serem nífectados por 
t;1es itens, decidiu-~e que ess11 resolução 
a bra.ngü ma ter ir~ propriamente, rigorosa
mente, constitucionalmente, dentro da com
petencüt e da ,jurisd]cção do Senado ; e como 
qma te.>temunha, intimada a comparecer 
deante desta Comrnissão, se recusasse a·res
ponder a uma questào pertinente ao as
sumpto, foi .correctamente, com direito, pu
nida como contumaz. 

Veem aqui as refm·enqias pa1'a se ir pro
curar naquelles reperto,rios insondaveis; 
em todo o caso, lá está; :para qu(lm tiver a 
curiosidade de vir ver. ' 

Assim. não lhe valeram d~ na.da o recurso 
do habeas-corpus e aquelles direitos indivb 
duaes, superiore: a q uaesquer velleidades 
fiscaes de um dos ramos do Congresso, porque 
nem foi acção c0njuncta dos dous ramos do 
Congresso. , 

Sr. Presidente, confesso que fiquei real
mente impressionado com as allegações do 
nwu distincto collegJ, leadm· desta Casa. 
lJa,r-se-hia que eu, preoccupado com o ponto 
de vista moral, desejoso de pôr cobro á 
rpub.üheira do Banco da Republica., tivesse 
me transviado do meu credo pre.>idencial, 
andasse perdido no redil parlamentarista ~ 
quem sabe si bto nos Estados Unidos não 
se deu e estou inventando para o Brazil um 
processo que o conduziria ao parlamenta· 
rismo, isto é, ~ defo~mação da nos,su. Consti. 
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tuição pela mesma sorte por que fo~ de
forma.;la a Consiituição da Monarclua, a 
qual dava ao imper0<1?r o direito de nomea,r 
livremente seus muustros, sendo que, en
tretanto, uos ultimas tempos ~inha se cabido 
de alguma sorte no p.LrlamelltJ.rismo ingl ez: 'I 

Fui então bu>car os autoreJ, os classicos, 
e confesso, Sr. Pre;idente, que voltei con
fortado : verifiquei que não tinha avançado 
heresia. 

Sui.>:;a. , Argentina e Estados Unidos ... 
Quanto á Sui.ssa, é o propi'io Miguel Ro

méro que di?: : 
«Na Suissa as membros da Assemblóa Fe

deral teem o direito de interpellação, que 
lhes concede a lei de 1849. Sem embargo, o 
Conselho Nacional uão dá curso a uma in
terpellação sinão quando é apoiada por dez 
membros.» 

E' uma preliminar. 
(Co1itinila a ler·) «No Conselho dos Estados 

deve-se communicar por escripto ao presi
dente, e o Cvnselho resolve si se ha de pôr 
ou não na ordem do dia. » 

Na Suissa, na republicana Suissa, na 
Suis.;;a que não SCl quer transviar nos vícios 
do parlamentarismo, tão m<tlsinado, tão fta
gellado pelas mais modernas escolas da po
litica coutemporanea ! 

A Arc:rentina é outro exemplo invocado; 
mas m~ Argentina o caso ainda é ma,is 
simples. 

«Ha clausula constitucional que diz como 
a Camara pôde fazer vir á sua f,Llht os Mi
nistros do Poder Executivo para rec,~ber as 
explicações e informações que julg;u conve
niente». 

Assim, a Suissa não ampara a doutrina dO 
meu illustre collega; a A1·gentina muitO 
menos a ampara e antes ampara a minha, 
porque, na 11rgentina, em primeiro logar, 
um artigo da Constituição cogita cl<t in~Stal
lação de um banco ceutral, o que não se dá 
aqui; e, em segundo logar, uo direito de 
interpellação ao::> ministros. Logo, uma si
tuação como esta que discutimos, poder ia 
merecer meu voto ltL e não merecer n.qui, 
pins que não só lá. é um artigo constitu
cional, como ainda, com o direito de inter
pellação, a todo momento se podia estar 
rtscallzando; mas aqui, n,Lda disso. Portanto 
não colhe, não amp<~ra o meu coLega o in
vocar o exemplo da Republica Argentina. 

Assim, uem Suissa nem Argentina, ne
nhu.na das duas Rej:mblicas S. Ex., não 
invocará , naturalmente, ·ou, ao contrario, 
só invocou contra mim o exemplo da FrançEt, 
das suas enquêtes etc. 

Restavdom, pvrtJ.nto, os Esta.dos Unidos. 
A respeito dos Estados Unidos, já tenho 

feito citação de casos verdadeiramente sug-

gestivos e em si copiosissimos super-abun
dantes. 

Darei mais uma vez aqui outro. 
Diz Cooley: 
«i~a.cil house m1ut also be allowed to pro

ceed in it.o own way in tlle collection of such 
inlormation al way seen important to a pro
per disclw.rgJ of its functions, anú whenever 
it is deemed des1rable that wtnesses should 
be examined, the power and autority to do 
so is very properly refened to a commi~tee, 
witll any such power shout o f final legiSla
tive or judicial actioll as may seen neces
sary or expedient in the particular case. 
sucl1 a commi.ttee has no authority to sit 
du1•ing a recess of the house whicll has ap
pointed it, without its permission to that 
aifect ; but the house is at liberty to confer 
sucll committee, or to produce books or 
paper would be a contempts; it can only 
report the conduct of the oifending party to 
the house íor its action. The power of the 
committee will terminate wrth the final 
dissolution o f the h ouse appointing it. » · 

.1!.: vae por esta fôrma, com o mais que 
hei de inserir no meu discurso, para não 
estar cançando a attenção de meus collegas; 
cito o livro e as paginas. 

Tenho ·necessiuade de passar adiante. 
Bem. 
Mas, quem sabe, agora não se procede 

mais assim 'I Depois Theodoro Roosevelt, a 
tcndencia. é ext~.ctamente o contrario; é para 
se proceder cada vez mais assim . 

E' interessante, e no caso sou insuspeito 
par;1 dizer, é uma tendencia que eu não . 
acompanllarei tão longe quanto ella parece 
querer ir. 

O Times ultimo, de 27 de outubro, dá 
noticia· de uma dessas viagens com que se 
tem celebrizado o actual presidente dos Es
tados Unidos, de um discurso por ellc pro
ferido, na Carolina do Norte, onde se lê o 
seguinte : 

«He began with the question which overs 
hadows every other in America at tbe pre· 
sent moment-the urgent need for putting a 
check upon the cynical dishone3ty displayed 
in the way in which some great fortunes 
aro made anel .usCld.» 

E adeante : 
«TJ1e debauchers of business or política! 

!iCe should, be observes be treated with con
temptous abhorrence. » 

O Times dediCa. um artigo especial a este 
a ,sumpto, mostrando todo o alcance dessa 
teudencia ; refere-se, como se viu, á desho
nestidade cynica que e;:;tá obumbrando a 
atmo;:;phera politica norte-americana (o Sr • . 
Theodoro Rosevelt está em uma campanha. 
formidavel de moralização a outrance) e diz 
que os corru~tores dos negocios corqm.er• 
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ciaes ou da vida politic<1 devem sm· tra,bdos! A proposito disto, di~ com certo humor 
com llesprezo e horror. este jornal que aqui está ' 

B', depois de ter dito i~so que elle se re- <~\VJJy shouldn't Mr. Ch ~ttmcey M. Depur, 
fere á necessidê~lle de nomear commi ·sões ·. practising lawyer, have accepted a retainer 
para (~xaminarem a,s estradas de ferro, a from th·.l Equiütble in the Equitable saw 
1ma escriptma~~ão, para determinarem que fit to o:trer it? No reason in tlle world. 
livrus podem ter e até par"' intervirem n:1 Best ê\fter he became SenêttOL'? Then in the 
questão de fretes; event or insurau.ce legisl<tt.ion being pt·o-

A HarptJl'' s 'rVeehly, referindo-se ás com- posed, whcre woulrl lmvc breu his alie
missões de commercio int.er-est:tdual , que giitnce? \Vhere could it havc been, with 
actualmente so teem o direito de examinar fr. 25.000 per ycar in his pocket, if not 
os documentos especitlcadamente, üiz que the r;qnitable. which paid him three times 
ellas vão ser autorizadas a examinar todos as mucll as the United Stat.es 'I But is se
os livros, os registro ; de todas as estradcts nator llepew a subject of' proper criticism 
de ferro inter-estaduc\es, prescrevendo a ou tlmt account ? The people of New York 
fôrma e a mancira por qu:~ taes regi::;tros were fully <tware when they sent him to 
e livros devem se1· e8cripturados. ·washington, that be \YCüt as r.1presentative 

Esta mesma revista traz uma eousa muito of eorporations primasily, and of' the State 
curiosa que diz respeito á nossa actividade; of Xew York incident <tlly. Aml they not 
ella dá noticia da pretettção que lla agora only elected, but reclecteLl, him. They 
nos Estados Unidos de se resta.lJclecerem uns lmew what they were getting anel they 
certos impostos-o imposto de guerra sobre got it. That's all.» 
a cerveja e o imposto sobre o café. W um senador que recebe da Equitativa 

Referindo-se a esse impo.;to sobre o ca,f.~, 25.000 dollars por anuo, ües vezes mais que 
diz ella : os Estados Unidos lhe pagam. 

«Naturalmente, a culpa será do Governo Pergunta-se, no j:.wnal : - Francamente, 
brazileiro. Si o ca.fé custar mais ao cousu- si o j nmrnento de tldelidade, que élle peesta, 
midor do que custa actmdment .~'· '-' porque, si 1 não estn.rá mais garantido á _~<;quita
apenas, leya rttitmos nm pouco o imposto tlva do que aos interesses da l:nião Fe
sobre a rubia.cea brazilein, o Congresso do dera! , no caso, que vae acontecer, de sele-
Ria de Janeiro sujeitou-o tambern a uma g.slrtr sobre seguros ? . 
equivalente taxa J.e exportação.» Isto pó de dar logar á nomeação de uma 

Isto é de um .iornal muito conhecido. Natu- com .nissão pelo Senil. do, par[~ yer si não h a 
ralment.;, elle não sabe quem fez isto . Niio ahi elemento.; de corrupção. 
fomos nós. Foi algum congresso e.,taduaí Ao termimn>, r efere-se ás exclamações do 
Tal v e~ S. Paulo?.. . ex-governador Cha :niJerlain, e diz : . 

U~I SR. DEPUTADO-Não senhor. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Espírito S<tnto v>.( 

Bahia? 
Vozr:s-Tambem não. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Ylas, volta.ndo ainda 

á questão, encontramos noticias sobre a com
missão parlamentar no numeru tie agosto , 
commissão nomea.da pela legislatura incum
bida de investigar dos escandalos praticados 
pelas cumpanhias de seguros. 

Eis aqui: 
df the New York legislative committce 

find that Xew York i11suradcl! policy-bolders 
are g2tting less insurance tt1an the pt·a
miums tue P<.ty to varivus com:panies ca,n 
safely afford t hem, the New York policy
bolders are eotitled tu know it. » 

E para este exame foi que o congresso de 
Nova York nomeou uma commi·.são: úe 
modo que nó.> temos nutlclas dos escandalos 
que alh vão sendo dJscobertos. 

A Notíeia, jornal i-·espertino, que se pu
blica nesta C,t:pital; tem se occupado do as
F>Umpto, 

« O nosso paiz ústá caldnclo rapidamepte 
nas garras de uma plutucracia tão deSal
mada, tão voraz, tã:.~ gr·osseira .e tão brutal, 
como nenhuma outra HOS pà.ssados tempos.» 

E, cornmentando, diz o'Jornalista : 
.<< Bagatdlai. Nós v<nnu.~ melho,rando clia 

p01· 'lia, a cada nova descob,erta cH~\nma ini-
qtüdade nuti~ agudct. · 

Podemos desde já manifestar a nossa sym
pathia p«rct o cli.a f(~liz c:nn' que será má.o 
estar entre os perversos. Por emquanto, o 
que é bom é estar no Tammany Ring.» 

Que é o Tammany Ring ? 
W um artigo du i:ir. M. Varigny. ,. ·. 
A descripção foi das mais empolgantes que 

tenho lido ; complet<t a doscripção ·que Erice 
da em sua obra.. · 

:Pepois disto, a a~sociaçã,o foi derrotada, a 
e.,forços do Sr. ltoosevelt, presidente dos E~
tad 1S Unidos ; mas, agora os jomaes dizem 
que está se reerguendo com grande vigor. 

:p iz o artigo : 
~ Il exis .e un document qui eclaire d'un 

jour cru les conlistes de ce gouvernemont 
inearné daas . un homme. C'est le rapport, 
repemment publié, du comité de la reforme 
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municipale ; il rend compte des a.ntécüd:;n :, 
il <ltablit !e reconl dt~S membrr.s du Semtt et 
de l' A .semblée qui constituent la legisca,
ture de l'Etat de New York, infoodés ~t 1\tm
mauy-Hall et ob8issaut à sos ordres. Ou y re
leve des monograp!Jies curieuses : «X. •••• y 
lisons-nous, est origirmirc de Cark, cn Ir
lande. Il emigra, á l'âgo de sept ans, ctvec la 
·tamille, et sui vit les cours de l'écolo gratuito. 
A vingt-quatre ans, ou lo retrouve, _garçon 
de salle, dans un cabaret ; [t treat, il tenait 
um saloon au numero 14.2, de la rue vVhas
hington. Dúnuú d'instruction, sans scrupuls 
ct sat1S moraltté, il n'en est pas mo in i !e 
represeutant élu, dam l'Assembl<~e. de l'im
portant district <lan; leque! i1 reside. U s'est. 
fa.it une specialité des strikes, termo de 
argot parlamentaire pctr lequcl on désigno 
les projects de loi qui, att,eigllimt une inJus
trie prospére, ont uniquement pour but 
d'amener CClJX qui en vivent ~L paycrune 
somme determinée á TLunmcmy-IIaU, auquel 
cas lo pN,ect est rotiré. » C'est ainsi qu'il 
:fit C.l.pituler une li.gtle important de tmm
ways, C!l proposant á l' as ,emhlée de réduire 
de cinq i:t trois cents lo prix des places. La 
competgnie pctya, et lo bill rut enterré. ,, 

Finalmente, Sr. Pre!oidonte, ainda em s::Jc
corro de min'm opintão, recordarei que mo
ções de confiança, verdadeiras moções, não 
projectos de lel, teem .~ido votadas na Casa 
dos Representantes. 

Em 1865, o Sr. Hugh Mc·Cnlloch, tratando 
das finanç:1s norte-arneric mas, em 111n re
latorio qne se to.:uou celebre, em um do
cumento de quo Alex,mder Dana Nawes trat<1 
em um livro clitssico sobre íinanç:.ts, intitu
lado Trinta annos de finanças americanas, 
disse: 

<s: Thel'O is more danger to bo apprehendeíl 
from the. iuability ot' the Government to 
reduce it> cit·ct.ll<.ttion rapldly enou'jh, tlmn 
frorn atoo rapid reduction ofit ... # 

E nessa époc:ê aincb existict a CJ.marn. dos 
Representantes. Duas :semanas depois desta 
puiJlicação, disse, em 18 de dezembro de 
1865.; 

« That tlüs h ouse eordiall v concurs in th • 
vicw o f the ser;retary oi' tiw FreLvmry in 
relation t!J tlw nec. ssity o f a contraction of 
the ewirency, w.ith a view to as .early a 
resumpt~t,n ot' specb p:.tyme:Jt as the busine;; 
interest,· of theis t;OlL1try will permitt ; anel 
v.-c berely pledge cooper.:.ti v e action tlw 
this aud speedtly as practicable.» 

E' nmct verdaLlmra nunife.;tação -mo<,~áo, 
e não .jei si isto ta.mhem poderá ser tomado 
como um<t des,as m::tnifestaçõcs do pctrla
rnenürismo, 

E' urna manifestação da Camam em re
~ação ao Ministro, é um voto da Camara 

Vol, VII 

d:tdo em accôrdo com o 'vfinistro c parece 
que não nos lcw .. t ao rmrlctment 1rismo. 

O que nos leva ao p II'liLmenta.rismo, o que 
cu temo, o quo nos reconduz pam esta di
recção, será a convicção que pouco a pouco 
se v<te arraigando ao espírito publico, da 
impresta.bilida<ie deste regimen assim pre
parado para pedir <t retl fiscalização do em
prego dos dinlteir.;s publicos. 

Sr. Presidente, continuo a ter a mais abso~ 
luta coníiança mt eLt.;ticiclade de;te regi men, 
nct ~ua, c lpEteidade dentr, dos limites dessa 
constituição, que ahi está, e dentro das pra
ticJ.s que ella comporta. 

Dontr,J <l:1s pr<tx:Js que ella permittc e · 
de<1nte dos preeedentes di1S tradicções histo
:icas de outros p1izes, para fiscali:.~ação se
vera e honesta em qualquee departamento 
onde vão parar o;; dinltciro> publicos. 

Assim, reea.pitulando, a Commissão do in
vestigação que eu propunha á C<tmara im~ 
pJrtava em um processo incompatível com 
o regimen presidencial que adoptamos-esse 
ora o p:Jstulado em q 1e assentou a primeira 
paete do br1lh·mte discurso o nobre Depu
tado de N!Lms, cujo nome declino com cari
nho, o Sr. C2trlos Peixoto. 

Parece-me ter demonstrado que eu não es
tava fr.tcamente escudado quando aventei 
c;se alvitre, que não se trata de nenhum 
desvio no sentido de nos conduzir aos ar
raütes parlamentctristas, nem de deformar o 
rogimrm, J.ca.lcanlnndp-o com processo me
nos compatível com stn esserici<t, com suas 
toaclencias, com as tradicções historicas. 

M<1s, dado ag·m'a, para retomar a argl,l
mentação, çonc ·dam.J::; que este ramo do po
der publico ou o oLttro, que a Cama.ra ou o 
Seui:l.do não tem c,~mn .otencia pa a nomear 
commiisões de in vestig tÇãJ capazes de, sup~ 
pein,Lo a deildencia do relatorio e das infor
mações de que nã.o podemos abrir mão, in· 
dagar ~om segurança, energia e clarividen· 
cia do verdctdeiro estado em que se encontra 
:1qno!la dependencLJ. or:casional do Thesouro, 
para onde irilo ter dinheiros publicos, conce
Jamos que ne,llmma das Casas do- Parla
mento tem essa competeucia; dado isso, di
roi quo duas conclusões podemos dahi tirar: 
1", uma vez que não temos como a Republica 
Argentina tem, não temos como a Suissa. 
tem, não possnimos como a Françn, possue, 
nào ]JJdemm exm•cibr como a Italia póde, 
nil.o 110:> é dado ützer co.no êt Inglaterra é 
cL1d,, qualquer investigctc;ilo acerca de um 
banc:J com o qaal .. o quer consorciar o The 
souro, o al vitr,; a scgulr ú nf(o nos consor· 
ciarmos. 

O Sr-t. BRrcro F,L;w-=Jnib bem. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Xos pcü:ws citados o 

consorcio pôde ter logtor• visto como nesses 
(í~ 
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1tüzes. ~>e 11Me inc[ueril', se pl>tlc s<~om·_fl nal I vu.nws êtssocicn' com os senhores do Thc
o d ~stmo quo o d!lllleu·o teve. Onde na o se som'O». 
pó de ::oa.ber o de;;tino do dinheiro nã.o deve !·; organizamm o projecto de estatutos. 
haver o consorcio pJrque entiio ü da.r dinhei- De quem depende o Thesouro entrar ou 
ro para não saber o Jlm que leva . n3.o pctl'a essa associação ~ 

Segunda conclusão. Isto aqui nã.o é só uma De quem de]}ende o Thesouro soe accio-
assembléa de legisladores . Dada êt siin<tt; io nist.a com os rlircitos e as pecrogativas de 
em que nos collocou o Poder l•;xecntivo nós qmtlquer outro accionista., não tendo üm di
p::tssmnos <~ ser nesta conjn11ci;ura. uma. as- rei to p::tra si e outro para a.q ueUc gi·npo de 
semblé<t de rcpresonta.nte~, de mand::ttal'ios, pa.rt.iculares, subordilndos úns e outros Ct 
de procur adores uo tlono do dinheiro, do con- lei de svcied.Ldcs }1nonymas ! 
tribuiut·~ , que va.e ha.bilitn.r o Tbcsonro, De qnem dcpc :Jdc isso~ De nós? 
q no v<te subdelegar os seus pJd;n·es p<~ra que Eut?~o nós p o1iemos dm· o a negar ? Só, 
o gestor do ThosoUl'G subsct•evco n·~.500 a.c- não. Nó'> podemos discutir artigo por ar
çõcs ao hvlo de outro pll.ri;icnlil.l', do Gt•nco Ligo dos est<tt uto,., emendar, corrigir os es
da. Repuhlicl~ que subscrevo ontra; ll.2.GOO tn.nt .s c tlevulvel-os . Seria ' llitiS fa.cil J'O
acções e nm torceil•J p<trticnla.r que vae unirmos a.q1ti. Nüo:, em C0mrnissã~) Geral, e 
subscrever 125.000 <tcções, cllo; vn,mos discutir e cllogM a um accô1•do. 

O meu esforço é ver si me tm·no chtro. A unica. diíTere 1ça. é que em V<~7. de s11r 
Posso não ter r"zão ne:n p t·etenclo osbr pro- simn taneamente , Siiccosslv<tmento, püde 
gando aq ni algnm credo t11cologico com <t dar-se o encom'1!emenl', o <ttropeilo de itlas 
segurança de inútlibilidctlic absol11ta. O meu e vind1.s qu J p idem ser multJ.s. 
odbrço é ver si me torno claro: ficar[t m,Lis Supponlmmos. antes de tudo isso, que está 
facil rebater a minha étl'..'jlliltentaçii.-J. em nossr~ al ç<Ld<i. - snpponllamos que emen-
~e n~odo que, em resumo, s)/:o Ü':cJS grnpos d tmos lO artig?s, supprimlmos 10, e .~Jdi

de md1v1duos, de p e;so _ts em todu.s a:; ncce· tamos lO. Deshguramos os est<1tutos e os d.e
pções,-a pcs;m• JUl'idica cre<J.íla por disp,;sl- volvemos. 
ção de dire ito, rwr disposição do lei '~té as O Sc@do, outro pellaça desse g:·upo de 
p .osso:1s de carne c osso que eonstitnent os acoionista.s, isto é, de;se gn1po de mandata
accionistas do Banco . rio : tle contribuint.es tlue vão autorizar o 

o sn.. Fn.ANcrsco :f,Lu~TA-As pessoas na.tu- Thcsouro a ser ac.cioni:>ta, faz a mesm<t 
cousil.; modi ílcn. cinco ;n.rtigos; accresce outro;; 

raes. 1cinco e supprune outr·os cinco. 
O SR. BARBOSA LnrA- Ex:wta.mcute : a.s 1 Os cstüuto; assim desfigurados voltam <t 

pessoas natura.os . Pl.'imitiva n.ssembléa dé,(tccionist _ts e este:> 
São tres grupos de p essoas q ne vão suh- dizem~ · .. 

r:>crever acções p1l'<t partilh t~r o capital IJUe «Das\ 30 di~~o :içõc.> oÚ\umlas da Cu.m<~r<~ 
h a de constituir o novo B~.nco da Republic'"· e d:ls t5\m·i nnd<1S do Scm1db,,eu acceit'J estas 
A esses tres grl1po~, os n.ccionist::.s podoria.m e ni\.o ae<\eitoaqú,~Uas e dessa~ oui;rJ.s, :tcccito 
dn.r ou n5.o ll<1r a sua ;wtorizar;io. <ts;im e não a.ss .td.ü.» · 

Reunieam-so os accionLtas do <mi;igoBall-- Voltco111 '-aqui ü. 'Camara e voltam ao Se-
co em assembléa geral e só tinl1am nm rc nado. g as~hn nós t Jmos a <ts;;;en:Jbl6i1 total 
la,torio. que nós 1Jodemos irm1,ginar de rtccionistas, 

« Ah! Mas falt<un OJ outros! CoGJO é que dividida em di versos grnpos, hL na rua da 
-vai esta casa? >> A!fa.ndega. c aqui. 

Foram vct·ificar a casa e procuraram exa- Pa.ra empenriar o Thosouro, on para o 
midar e indagar. . . nào empenhar, pttr<L o empenhar deste modo 

o sn.. BRICJO FI.Lno-v. Ex. me cl:L licen- ou daq uclle outr·o, partt o empeuhêtl' até 
· ll'l' t tnnto on n.UJ qmmto, pn.ra .. o Jeva.1' n. :30 on a o:t para um ap:1.r~c .. ·. ,:'s .<~em nmil, r m;pu;:- 1 ta a dar doanLc da fit!t~t do I'ebLol'lu~:. O r:;O aJmos, JX:tr a. r ar 0 l.Jl\ivi!eg-io ou para 

t negn.r o -.fJl'ivilegio. pcrgún to: (]Uem 1] o Çongresso n7io :~ e a"L~r t.lnj a se~n ro"Ja :.-n:jo '? ;-.;ôs .. conlp:;t ent.c? (Pattsa) :nos nrranjcnno~~ t:-1.rn. 11n!n ... E' t;_lo sin1.ples 
;isso ! :···Yr'l ·'· 

[,;tu mesmo cs Lü. l:Onfc:_::;<tdo no facto de se 
nos v ir pedir o nos~o voto. O SR. DA.nnosA L:~rA- Í'; ntão il: ito esm 

exame, o primcil'o grupo den a s1u :1.ntori
zaçã.o. Com eB!':<~ a.utorizn.ç5.o vae o Minis
tro, nm membro do Poder Executivo, nm 
secretario do Prc:;idontc dct ncpublica e di;~,: 
«Com essas bases. vamos organizar os esta
.~;utos em que nós vmnos empenhar ct re
ílponse,bilidade do Thesouro, em que nos 

Competentes pa.r:.~ d:w esse· voto, não o 
somos para setber o que vamos fazer 1 

Os. SRs. BP..rcro Fn.uo E THOMAZ CA VAL
CANTr-Apoil~<lo. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Então, somos com.,. 
peteutes P'',l'<~~ dar o no>:~so voto, r,mra re,ieit<w't 
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para emendar, mas não o sonos p:tm o in- Então, tomos que a Sociedade sô fica, pela 
daetar ? lei, constituída, depois de approvada pela 

8 que é que tem ahi o Parlamento, o Con- Assembléa Geral esta avaliação. 
gresso? (Pattsa.) ~ão l?essoas que vã? em- Ondcessa_avaliação ~ . . • 
penhar capitacs, dmherro en~ uma socwda.do AqUJ. se d1z que. «o resta~te caprtal se fara 
que deve gyrar, do conform1dado com a le- com os bens, d1rmto.> e acçoes da Conta Nova 
aislação concernente ás socieuaues ano- do Banco da Republic<t do Brazi.l que forem 
nymas . necessctrlos par't completar, conforme o 

o que diz esta legislaçã.o '! Diz o seguinte : valor verific<tdo pela directoria do Novo 
«Quando, na, organizaçào de uma sociedade B<tnco, com approvação do conselho fiscal». 
auonym<t, além do dinheiro em especie, cn- Cá, na lei até hoje em vigor, a avaliação 
tram bens que devem ser previamente <tva- é anterior, no outro cc1so, é posterior. A 
liados ... » :waliaç:ão aqui, tem de ser homologada, 

Vejamos n.go '<t como se procede neste 
caso. 

Mas, antes disto, recordemos qne, no caso, 
entra uma celebre conta nov<1. c entra um 
ce!Jlll'e ... 

O SR. BH.rcro FILHO- Parece mais um 
conto do que uma conttt. 

0 SR. BAP.BOSA LIMA- ... resultado final 
da conta antiga, affel'ida por· um grupo do in
teressados que bem podem estar pux<wdo 
br·azas para a sua sardinh<t <L cu ;tn. do The
souro Nacional, que podem dizar «vale tanto 
ou quanto» para opportunamcnt!3 terem mat'
gem para lucros da especie daquelles, pa t>a 
os qua.es siio poucas todas as condernnações 
dos mais insmpeitos <tutores, quaes são os 
autores de3te reltttorio. 

Ora, a «conta nova com seus bens ( d te:r:
tual ), bens, direitos e acções, entrará va
lendo tanto ou quanto . » 

E' o caso justam ;nt1 dé'.. dispo>ição da, lei 
das sociedades anonymas. 

Aqui está: <<As prestav1ies ou entradcLS que 
consistirem, não em dinlleiro, mas em bens, 
causas ou direitos, só serào atlrnittidas pdo 
valor em que forem estimad~ts por tres 
louvados, nomeados pela Assembléa Geral 
dos Accionistas na pl·imeir<t reunião.» · 

Quem são esses louvados ~ 
Quem foi que os nomeou ~ São os que aquel

le grupo nomeou. 
Mas, aquellc grupo p6d.e ter interesses con

trarias ao do Tl1esonro, pôde ter o proposi.to 
de favorecer os seus interessm;, contrariando 
os do Thesouro. 

« ... A Socied<t<le Anonyma não se rcpu
tar<í. lcgalmento constituída r>inàD depoi~ de 
<tpprovad:1 pela Assembl<~a Geral a clita :wa
liação.» 

A A.>sembl<~ '' Gcml dos S llb~;criptores, re
presentada d.ircctanwnte pelos subscrlptores 
lá. e indirectctmente pelos subscrlptores 
aqui. 

« ... No caso de frautle ou !lelesao enorme, 
:os louvados serão responsa v eis pelas peru!l,s 
e da mnos l'estlltantes. >> 

S<tncciona.da pela as;emblért dos accionistas; 
na outra llypothcse. sanccionamos de ante
mã o, definindo desde logo a competencia 
para <t futura directoria, de accôrdo com o 
consellio fiscal, dar valor a esta Conta 
Nova. 

E ;tinda mais: aqui deixa- se á margem 
pa.r<t verificar si houve fraude ou lesão 
enorme, e acredito que h::t. muito caso de 
lesiio enorme naquelle c::t.pitulo, de cousas 
vendid<:Ls por metade do valor: seria cousa 
iuteress<tnte de se averiguar, Aqui, em todo 
o caso, ha acçã.o da assembléa geral para 
verificar, ao pas>o que no novo typo de or
ganização bancaria que 3e nos dá, não existe 
somelh:wte cous<t. 

:.\1~Lis ainda : esse grupo de accionistas que 
deu asseutimento ao projecto de estatutos, 
ora submettidos á nossa approvação, não 
tendo os relaturios, pôde supprir a f<tlta por 
meio déL nomeação üe uma commis,;ão; nós 
não temos relatorio, não t emos cousa al
guma . 

S<tbemo;; ainda mais que «é nulla a deli
bemção da assembléa geral approvando as 
contas e o balanço, si niio for precedida do 
rclatorio df's fiscaes». 

Quer dizer : . este relatorio é documento 
de tamanha importancia. que. ainda mesmo 
tru,tando-se do reunião annurt, a deliberação 
da assemhléa geral approvn.ndo as contas e 
o lJaln.nço r elativos ao exercícios é nulla si 
não for p1•ecodida de tal relatorio. 

Pondere a Camara que se trata, não mais 
do exame do rehttori.o de um anno mas do 
rclatorio ele cinco annos: não mai~ de com
promissos relativos ao que se p<tssou em 
cinco nnnos, m<ts de compromissos em que se 
cmpGnh<t o Thcsonro par.\ cb.tqui a trinta 
aunos! 

E, apezttr do tndo isto, nós <lispcns<tmos, 
de olhos chnmbarlos e de ouvidos [\hstraidos, 
sunlo:;:, c(:gos, disp(ms<J.mos completamente 
quéLiqnei' inCorrnaçfio . ou por· meio de do
cumento osc1·ipto, ou :por meio do uma com
missão U.e investigação ; cntret,anto, o Iegi:>
la tlor de todas as époc<ts, · pois que isto é 
disposição que se vae repetindo pela nossa. 
legislação tt fót'a, <tchou, entendeu sem;pr~ 
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que a. apresentaçáo desses documentos ora. I Como fizemJs, não ; como fizemos, sigui
cousa. de tl\1 ordem, de tal importn,ncht; que nw qne hn algt1ma cansa. coberta pelo la.do 
declarou que só incorrem na pena de lnnlü üu. pui;rd'<~cçào quo não se pôde tlescobrir ! 
de 200$ a 5:000$ os atlministratlores que não O que quel'iu.mos, erot provar que a Ca
cumprirem as disposições dos art. Go e se as mara, em sui.t ctmtsi J;otalidatle, não tem 
numeros, a do art. 12 e a do art. 15, dei- prisão <t lguma i.tquelle estabelecimento. 
xando de convocar a asscmblêa geral ordi- Mas, o que se fez r. 
naria na época marcada nos estatutos. Reconheceu-se ! A conllssão tivemos alli ! 

Ora, deante da lei e deante dos est rttutos E a. confissão tle um erro, de uma infracção 
que regem o actual banco no regirnen exce- da. lei, porque estão a(llli os estatutos do 
pcional que veiu de 1900 a.té hoje, durante B<tuco da Republica, que estão em vigor, 
quatro annos deixou de haver assernblea até que sejam substitLudos pol' outros, que 
geral ; ora, os administradores que não dizem : 
convocam a assembléa geral na êpoc.a ma,r- «Serão operações do Banco da Republica : 
cada, art. 25 da lei dttsSociedades Anonymas, ;~o, descontar lettra.s o outros titulas com-
de 1882, incol'l'em na pena do multa de mercii1es, ü, orJem c a. pr;.~zo, não excedente 
200$ a. 5:000$000. de quatromezes, g<n'<L ntidos os mesmos p'Jl' 

Mais do que isto: ainda incorrem em igual DUAS FJRM.'\8 DE P 8SSOA8 NOTORIAMENTE ABO• 
pena os que não cumprem o art. 16, isto é, NADAS E DA i'RAÇA no RIO ne jANgnw.» 
que «um mez antes da reunião ordinaria P<trece que nos novos estatut~)S substituiu-
da assemblêa geral, seju.m depositados na se a p<Lla.vra- tirmn; - por - pessva.s. 
Secretaria da Junta Conuuerc;;d, e, onde não Não é indi1ferente, na technic:t commer-
a. houver, no Cartorio do escrivão do Juizo ciul, diwr - pesso.;s- e díze1· -firmas. 
do Commercio, e facultado o exame aos (Continúa lendo) : 
accionistas que o quizerem, cópia do .inven- Art .. 9. o A ad .nlnistração do Banco orga-
tario, côpia. da relação nominal dos accio- nizar;t o cadastro dtts FIRllfAS que poderão 
nistas, etc., etc., e o parecer !los íisci:.LeS.» ser admittidcts em transacções, fixando o 

Este parecer não foi publicado, não foi credito de cada uma. Este c<•,diLstro será re
emittido, porque recusou-se á fiscalizacão. visto semestralmnnte. » 

Ainda mais : haveeá em cada anno uma Senlwre>, a lettra a que se referiu o 
assembléa geral de accionistas. Nesi<t reuniã- nobre lleput a.d,J pelo Pará confessando <L 
serão lidos os relatorios dos fiscaes, apre, Camara. que t inha nella envolvida a sua as
sentado.;, discutidos e approv<tdos bétlu.nços, signatura. por exemplo : 
contas, inventarias. Pergunta-se: 1°), ,, acceit<t ou endos:;ada 

Ninguem tem conta disto ! por !L·mas desta Capita.l,por uma, ào menos? 
Mas, tudo isto é natla. 2°), essa firmJ. cousü do C<td:tstro que, se-
(Peço a V. Ex., Sr .Presidente, que maneie mestrwlmente, deve ser revisto. org"nizado 

trazer um exemplar do Codigo Penal da. por aquelle Banco? .. 
Republica.) ~inguem mo diznemnin~uemquersabcr. 

Isto é multa ; mas ha casos para. cadeia, Senhores, é a unic~.~ (i só e~ta que est<L lá1 
o que é mais sério. 

l!:u quero ir me ,encernmdo, tanto quanto 
possivel, na moldura tão bem del ineada, com 
tanto methodo, pelo honrado leade1·, eviden
ciando, quanto em mim conbm·, como 
disse, que, em torno desse postulado, se 
potlem agrupar todas as questões que 
tendem com a. ol'gani:lação do Banco da Rc
publica; I o, legalidade, 2° conveniencia. 

Mas, além da legalidade e da conveniencia., 
ha a questão tia moralidatle. 

Esta questão foi attingitla por aqucllas 
informações qtw cad<t um de nós pôde ter, 
por uma cspecie de acç:ã.o oliicios:.t; Jll;.:,s, 
pôde i~to bastar? Bast<t, isto '? O facto de se 
ter conscgnido domonstmr u. verdatle do 
umaallcgação deprimente, p<Lrece que devü~ 
ser um estimulo, um aguilhão poderoso 
para que se d0monstrassc a verdr.Lde deste 
outro a.S&erto; que a quasi totalidade desta 
Ca.ma.ra não. tem o rninimo interes:e com
~romettido ~aquella associação. 

0 Srt. EDUARDO ); AMOS-V. \g X. dá licença 
para. um aparte? \ . 

0 SR. BARBOSA LmA~Pois 1;·~0. 
I ' 

O SR. E DL'ARDO J.\AMO>h·Eu crei'O que essas 
ftrmas, a que o: t~ · ,tatutosse referem. são as 
que já tecnn tr,tns<teções cum o balico e cuja 
idoneid<ule pôdo desr~pparecor. . 

0 SR. BARB0:3A LIMA-Mas, em . todo O 
caso,para.les tppuecer é p1·ectso qv.e t(3nham 
figurado no pruneiro cadastro... ' , 

0 SR. j•;nUARDO RAMOS- Mà.s, inHtgine 
v. Kc <1, impossibil.idêLde q 110 lla ile se í'êLZer 
u cctdastr·o de toilas as firmas possíveis de 
crodHo! 

0 SR. BAlWOSA LmA-Nao lm impossibh 
lidade; diz-se que isso se restringe ao com• 
mareio destr.L praça. . 

A praça. é u:IDI). e;Kptesaão muito tec:hnica., 
muito conhet;:ida ••• E~eznplo: laa lalnego. 
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cianto, perfeitamente abonado, com o seu prestam como entendem, achando que o 
activo em excellentcs condições e o sou p;ts- Sr. Fulano tem credito o o Sr. Beltrano não 
sivo tambem, que vae ao banco e Hão con- o tem. 
segue descontar um vintem! Por que? O cre- o Banco da Republica ()um entidade, cuja. 
dito tem de ser aferido pelos rcsponslLvci:; vid;1 se restabeleceu 11 20 de setembro de 
na gestão desse banco, mas coni. um ccpt,o lVOO com dinheiros do Thosouro. 
numero de prescripç-õcs, de limitações, que Estava fallido e para. não se declarar 
os. estatutos fixal'am, como, entre otitm;;, f',iJJencítt, não se proceder á liquidação for.
esta, que é su.!!gestiva,: exceptuadcs os dh·e- ç,_da, c para não se proceder á re.sponsabl• 
ctm'es e empregados do hanco, por caumt das lidado crimin<tl de alguns dos seus dtrectores, 
relações de dependencia. votámos tudo isto e mand1mos dinheiro 

Mas, ~i o banco está em relações de depen- p:~ra lá, para e;te banco, que tem vi_vidos 
dencia para com o Thesonro? Si nós somos com o dinheiro do Thosonro e, daqm por 
que o soccorremos ~ Si nas nossas mãos está deante com o Thesoaro, accionista, vae 
o mandar do Thesouro o dinheiro, que nós lá crear s\tccursa.es com os saldos do Thesouro 
não vamos buscar, para o b<tnco, onde o po- e dlLíl dele•,acial:l ftscu.cd dos diversós Estados. 
dom 'JS ir lmscal-o?! Com estes o dinheiros, oriundos dos impostos, 

Como é que ne.<sa prohihição não devem vac crear succursaes em diversos logares. 
estar incluídos todo~ aquclles, m~ situação do Imagincte, senhores, es:;a cousa chamada. 
acceitante ou endossador, ou de ambos, que - oligarchia! · 
não constituem firma.s da praça do Rio de o poso dellas; este commercio que faz 
.Janeiro? um-toma lá, d:l. cá, um aguenta-te tu, que 

Senhores, falla-se muito no Banco de Fran- eu me aguentarei, entre os poderes ccntra.es 
ça :-o Banca de França é uma gn,rantüt, é e os da peripheria. . 
um instHuto notavel, etc. Imaginao tiS relações de boa camarada .. 

Rea!mente o é, porque á sua extraordina- gem, e nós tere~os occasião de assistir a. 
ria solideíl deveu a França poder fazer este facto, que nao é virgem nos annaes 
<tquclle phenomenal pagamento da indenmi- deste mestno banco: tal director; quem é o 
zação de guerra. d11;ector das succurdaes ~ Tal director, no-

Pois bem: « ') Banco de França, quer em meado ccrtw teern sido e hão de ser no moa;;. 
Paríz, quer nas sua,,: snccursaes, não admítte dos um; quantos juizes seccionacs, em que 
a desconto sinão offeitos de C•jmmercio, ga- pese áquelles que acreditam que uma ina
rantidos por tres assignaturas a:• menos, no- gistratura unitaria terá mais garantias do 
toriamente solvu,veis. (') que <t magistratura estadual, nomeada na-

O banco podera, entretanto, admiltir a tui·a!mentc coíilo ~e nomeiam os agentes do 
desconto, r1uer em Pariz, quer nas snas sue- L!oyd, assocü~ção que depende sempre do 
cursar.s, elfeitos gamili,Jdos poi' duas assigna- Mini:>terio ela Industritt e Viação, e que, éom 
turas s;;mentc, i11as notor1amente solvaveís, boa m~ma.radagom, pôde ari'aD,jar os lagares 
depois de ter a~segneado de q li e taes efl'ei- de a;rentes. 
tos foram croado:> tendo por cansa a venda rm"aginae, senhores, logares destes occupa• 
de· m ~rcadori<ts». dos pelos prepostos do partido dominante, 
. Vê-so bem o cui1lado que prositliil a tudo em cadft loc<tlidade! 'l'<tl individuo, cujo 
ISso. credito vn,leria muito quando embrulhado 

De modo que, no cuso da excepção, ainda. no mandato de D~putado ou Senadol', la 
se ha de .mostrar quo é para a vcnd11 de 

1 

vae descontar utna lettra que outro c.ollega 
mercadorras. endossa. 

Cá não ê assim. Oh! São dons Deputados, dirá o homem, 
O SR. EDUARDO RAM:os-Sómente não faz n~<ts . dou~ Deputados que, sacudidos, não 

depender a garantia da residencia, em Pa.riz, dao _um.mckel. . 
dos devedores Nao e o caso de um Deputado que, antes 

· . de o ser, era negociante, era industrial, era 
O ~R. BARROSA LIMA-Os noFr>os es',atutos um homem de certo credito pessoal. 

mod1t1cam um pouco este ponto. Não, senhores; descontou-se só por ser 
Senhores, i~n<tginam-se essas_ facilidades, elle Deputado. 

passando ~m Julg:~do o banco. Nao é o Banco E si não se ütz o de~conto immodiata""
Ct?mmermal, ne_m do . Commercio, dons in- mente, elle telegrapha dizendo: o homem não 
st1tutos de credJ1;o mmto conl!ecldos de todos que1· descoutar! E de cá se respondo: Des~ 
os drgnos. membl'os desta Casa, que gyram conte-se! 
com capttaes d(J partiCulares e que os em- E o Banco desconta, desconta e ..• des-

contou. 
(•) Statuts de 16 janvier 1808, arts. H e 12 . B; DESCONTOU-SE, escreva-se; e então, mui~ 

9pud Casasus. lnstituições de credito, f900. tiplique-se isso pelo numero d,e agencias, 



ANNAES DA CM.ÜR.A 

Estou appellando pam o que pôde ser esse I n:.td<t por uma Camara republicana; e 
futuro, e o dever do legislado1· é prever e quan:lo eu pedia, em um dos items do meu 
precaver que fonte pôde jotTa.r üc~'te m<:.- l"(•.querlmento, uma commissão de inque
nancial. rito, não queria samtr o que é insanavol, 

Ah! Creiam. Si votar a f<tvor, n.mpara1', mas queria que meus pares tivessem a do
proteger ; si fechar os olhos, ~em tudo, e, si lorosa cortol<t de quo este f<tcto é realmente 
não, não tem nada disto. um brutal facto, parn. que houvessem de 

Pois ])em ; não voto, mas a tentação, o tomar, e estou certo de que tomariam, todas 
sul)orno, alli fica. n,s providencias destimtdas a acautelar o 

Eu conduzirei, perdoe-me a Camara que o futuro contra a r ecurr oncia de semelhantes 
diga, eu induzirei a Camaru. a. vo"Lêtr sobro o infamias politicas. 
assumpto, mandando á Mesa i1 emenda. que :.lão l)rccisei, Sr. Presidente, do endosso 
aqui está, :pa.ra que di~<a. si está de accônio, melhor'prtr<:. minha afiirmação, acaso eivada 
depois de systematizarmos o consorcio, de tio tal ou qual suspeição, que se quer 
abençoarmos o casamento dJ Thewuro com o emprestar avs opposicionistas, que quasi 
Banco da Repu1Jlica, que vive eove1•gonhantlo sempre ~ão tidos como apaixomtdus, não 
a historia linanceira do Bra.zil, dcpuis do precisei, Sr. Presidente, de melhor e mais 
toda:~ as dispensas, depois de :<er ahençoaclo insuspeito, dada essa doutl'ina, garante 
esse casamento, a Cc~mam, tendo saldos do da veracidctdc na.s minhas afiirmações do 
Thesouro, tendo depositas da delegacia l<i , aue encontrei nas pal:wra; com que o 
tendo todos esses dinheiros, cujos ,i uros po- Sr. Deputado pelo Pará vei u se referir, 
diam estar fructificando com vantagem par<t assignalctndJ, i.ndigltando como um degráo 
oThesouro, quero Yer si a C<tmara se pro- abaixo daquelle em que então s. Ex. se 
nuncia. ou não sobre a emenda em que, au achava subindo, a pha.se, a época, a quadra 
art. 7• dos novos esta.tutos, onde se diz : climaterica par11 a moralidade republicana., 
«ter qualquer transacção que seja com os em que os dinheiros do Bancq da Republica 
directores, membros do conselho tlscal ou sahia.m p;tm subv~ncionar a.qui e .fóra daqui 
empregados do banco ... », mando accres- a imprensa. 
centa1' o seguinte:-hem como com os mem
bt·os do Congresso Nacional, ministros do 
Tribunal de Contas, secretarias do Presidente 
da Republica e membros do Poder .Judicia

1 E' um dos itern do meu requerimento e 
nós não tomamos providencias, nós o deixa
mos ... 

rio, federal ou local. 0 SR. BRICIO FILHO - V. Ex. não se re-
0 SR. BRICIO FILHO- SulJscrevo essa corda do aparte do Sr. Luiz Domingues ~ 

emenda. «Não m·a assim antigamente.» · 
O que parece é que antes se empregavam 

O SR, BARBOSA LJliiA-E mais, senhores, no esses processos . excusos. E nós não temos 0 
discurso, no pequeno discurso com que o direito do verificar esta. época ! 
Sr. Deputado pelo Pará alíirmou que eu 
tinba faltado á ver .lade, ha um trecho que O SR. BARBOSA LIMA-Sr. Presidente~ não 
não pôde escapar tL solicita., digna. e nobre me· regosijo com us ,escand<ilos, não exulto 
attenção da Camara. com esse alttrde de mazellas, ·que nos possa 

S . .b;x. o diz. S. Ex. é governi~tit; não o envergoohar; o LJUe eu '.c,tuizera, é que o cli
digo eu, acoimado de demolidor, porque não nico legislatiYo as toca'Sse ccril, o dedo, as 
quero que o edifício du. Repuhlica repouse examinasse nas sm<s orbfundezàs, nas suas 
sobre esta infecta clmtca; S. Ex. diz: c~msa;. na sua etiologia., e conhecida a 

« Ah! já. não se manda sulJvenção á im- etiologüt dessa deploravel enfermidade, re-
prensa dos reptis ! mediasse, como <~ nos.;<t funcção, que não 

Agora não é como n,ntigamente ; agorn <t d.oixassemos que continue ahi, não tão 
sãó os amigos que soil'rem esse p3HOSo sa- esgaç;tda, tão fluida, quasi etherea, como 
crificio, para amparar aquelle : que exercem ;tlguma cousJ. que nada exprime, quo não 
a nobre missão de a.mp;tra,r o:; governos. » tem mrma definida, como era quari'4o resul-

Não maldigo systematicamen.;e drôs;;a mi;;- t:Lva. da simples <tffirmação do nú1. Deputado, 
são; não entendo que <tl}OÍ<ll' o Guver;lo dei- nií,o como um<t phantasma que .viesse do 
xe de ser unm nobr·c a.ttitucle; mas entendo çerobro de um Depnt<Ldo :;uspeito, mas como 
que toda sulJvenr;ão, qtle todo auxilio, que uma cous;t que viesse dar ensejo ái affirma
toda verb<t que sahe, aindEL que indirecta,- ção do Sr. Deputa.llo pelo Pará. 
mente dos dinheiros contiatlos <~ gua1•dtt do Foi para. o archivo o meu requerimento, 
Thesouro, do Thesouro confiado á guarda :rnas foi para a historia. tambcm, fbi pttra a 
dos ministros, .. par·a, su~wencionar a im- -psychologia po!Jtic9-, valer como um dado 
premm. dos rep"Lts, é uma nnmoral!dade pro-jJnOral para so aferir do alcance das nossas 
funda, que não pôde deixar de ser fulmi- (leliberações quando não tomadas com o 
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Pleno, absoluto o completo conhecimento de 
causa. 

E é por isso que accrcsccnto <L este ar
tigo 3o: «E' vedado elfcc tua. r }Xlr orün m tlo 
Governo qua,esqucr pagêtmento:s ou dc;pe~u;,; 
que não est ~:<j ttm especificados no oyçcunmrto 
e registrado; pelo Tr lbUilêÜ de Co11e<1s . » 

O SR. Br:rcro FrLno-Tambcm subscrevo 
esta. emc.td.a. 

o Sn. B.uwo~A LnL\.-l~u qum·o vo1· o Trl
hunêtl de Conkt:J re ·!· isLmr pagamentos para 
o Banco da Republic<t sem asscmto nas nos
sas leis, dc;;tinêtdos <t fazer da tinta co m que 
so escrevem o,; artigos doacrinarios o 1:tcl 
qu:í ha. llc fm•;neJüae o iatts pe1·enne ver
gonhoso. 

Eu espero qnc a Camara tm·;~ occasião d.e 
vot<tr as minhas emcnde1s, para v n· si as.,; irn 
nós :><1lJimo:> de uma vez de>ta. Gomorrha, de 
qu: r;ô podem ter saud<tdcs us tr<tiicantes da 
l(e]m blica. 

Quero a Com missão uo investigação por
quo aindrL m.ais <L lei das soci.edftdcs anony
mas di~. prccoitmt, mand.a, c ll1<m .. la p:mt 
ser obedecida, manda PM'<t ser cumprid<t ... 

O Sr... Brtrcw FILHo-Qual! i'viand.a como 
a nossa Constituição ... 

O SR. BAlWOSA LDIA ... -manda o se
guinte : «Incorre n na di.spo.~içào du § 4° do 
art. ;2()4 elo Co digo Crimimtl» (inl en·ompe 
a leittwa). E' o ant.igo CodtgJ Crim imLl, que 
vigor:1Va. quando foi pro rnulg:vh <.L lei do 
187!!, que vigomva a.inda qHêLfldo lbi pr nnul
gada, ignalmcnte pelo decreto d.o Govomo 
Pl'OVi:>ol'io, a .lei que1· elbr- ;wu est:.L em al
guns pc.ntos, ma; que m;tni.evc r>st.0 a ~·dgo , 
no principio elo a.uno ele 1800, visto como o 
Colligo P enal actnnlmHnte em vigor (! elJ rrm 
d.esto anno ele 1800, a.mlms repol'ÜLV<LJT).-se ao 
<tutigo Codigo Crimin;tl ; ma~ isso não im
porta, porque o novo Codigo Crimilml om 
suas dispo .içi'ies cogitou do caso. (Cont·i11ita a 
ler) «lneorrem nas di ,posiçõc; do § 4" do 
art. 2f:i4 do Codigo Crimillal: 

Os a<.lmini~~ra.durcs que d.isteibuiram di l"i
dondus niio dcvidm. 

P<LI'<l.gl·aplw nnico. Os Jlse:.w:> que deixa
rem de üenunciM· nm1 sons l'iJb.tur io,, lLn
na:ws :t uisL r ibuiçã.o de dividendos não do
vielas e qu:to.;quce outra,.; fraudes const<tntos 
do~ livros C ])itlJCÍS flli.Jlc!TOS AO Sl.:U EXAoü' 
serão h<widos como cnmpbces dos au.·o1·es 
dos d nlietu ~: ; c como to..e~ pu,üdo:>. 

r-:L:,: si nii.o h co llvro.; nem papnis ~>l\Í O ito::; 
ao nos·:o ex:une! 

Quor dizor-f,)l'Mn cinl~O :cwu,s dm·a.nte o; 
q une~, aütsta.ta. pJr dispQsi(:áo sui ga ;;e;·is 
desse ost<Lt uto a üocn.!.iza<):Lo, niiu se pode
l'iam descobrir esses crinws. 

Caberiét então doscobril-os q u rwrlo ~ Agora. 
Dir-se-ha: o senhor esUt s uspeit<wdo qun lla 
cdmes, por<1ue nào suspeitcLr que niio lm 
nenhum~ Mas h:t o artigo ela lei de respon
sabili<ln.des que diz que, si no exame de do
cumentos sulnnetLiuos :i nossa aprociaç,ão so 
cncontr<n·em elementos de dclictos, as Com
mi:J~ões devem denuncütl-os. Portanto não ú 
licito ~ono '<1!' ao nosso exame relatarias, ba
lancetes , htvcntarios o demais documentos. 

Sr. Presidente, isto é nos cinco annos. 
Mns, antes dos ciuco u.nnos ~ Ante> elos cinco 
auno~. a ultimu. vez que ~>B distribuiu divi
uen dos llO Bconco <ÜL Republica foi em lDOO. 
[hthi pctr<t cCL o Uoverno administrava o 
banco e este não podict mai:> distribuir di
videndos. 

Não foi pouco p:cgar <i. sua custa as dividas 
do mesmo banco, e ainda por cima querer 
coiltribuir para. dar elasticidade á carteira
e sabe Deu.> que titulo dessa carteira !-do 
Banco da Republica. 

M<tS ::tntes de 1000. temos d.ividenclos que, 
verifiquei.> foram distribuídos pelos relato-
dos que tenho em m ão . . 

Esse; relato rios siio d.e 1000, d.o Sr. Lmz 
Martins do Amaeal; de 1800, idem; e o rela
torio lt)l\J::cntttuo cí. assembléa geral de 
(t,ccionistas pelo Sr. Dr. Affonso Augusto 
Moreira, Peiwa ... 

0 SR. BRICIO FILHO- De mouÓ quo são 
tres rclcotorios. 

0 Srt. BARBOSA LDIA- ... que foi presi
clonte desde 17 de outubro de 1803 a 14 do 
novemilr.; de 1898 . 

Aqui estão ! (.ilfost?·a;tdo.) 
Ora, sunlwrm: , o ultimo rela,torio se refere 

a di viclcnJo~ distribuídos com sangrias ao 
C'1 pita.!. Lerei c i:\ te trecho. 

Portanto, () dessêl. J)l'OV<l. ]Jara tr<is, ; é de 
lOOO p<m1 trás : por~<ento, de 99, 08, 97, 9G, 
90. ~H e 93. 

Q uanclo (~. quo os di vidcndos foram ciistri
bnidos sn.ngt•a.nüo capital na importancüt de 
~í,1 . OO:J: OOIJ~iQ:j Q ? 

Foi nm :ii, D4, 93, VG, 07, 98 e 90 ~ 
I•'oi mL administmçito elo honrado Dr. Af

i'onso Penna, dú 81·. Hangel Pestana e do 
Sr. Fnmandu Lobo 'I Em qu:Ll a.clministraçã.o ~ 
Em 'dgnm:1 . fui . Vali<t <L pemt ver isso ? 

i .. qut c:>t<í. ! (Jllostramlo.) 
Di;~, o rebtorio ;Lctua.l: «Vimos tambem 

qne a fusfi.o tal como foi concebida c reali
~.u.rla, nüo hnvüt eonsult:tdo os interesses fn
tln·os clm pr·oprios <Wcionistas .... etc ..... 
c d<!ixa.m assigualados o' GRANDES PRE
Jurzos implicitw> em todas as onoraçõe.s 
l'na.'izaclas pelos dou: bancos, prejniws quo 
<1b:>urver<Llll todos os lucros que o banco t eve 
c pctrto elo capital nelles empregado. O sim
ples ex<tme dos algarismos em r1uc tacs per· 
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das se cifravn.m osüJ.va rt mostr:1r qno ~~· s tauc l<t, Ui.o delimitado é o esophago de nossa 
div idendos disi;·i!m idos em sommet apJn·oxi·- con .lflscondoncia, a pequ~nina importancia 
Jl'J.a.rh <t 51.001J :I:O:JS, e qun dn profm·r.nei:t 1~0 ::í.OOO 000.~, l}nn rle v<wiam ter entrado 
deveria TER smo RETIDA para reconstituiçiio pm'<1 o bétnco ,qi os setw 7estor .s cumprissem 
do capital, contrlbuieam em m nito para de- ;·t lei, mandando prAestar em tempo a 
paupenu' o org;1ni . .:;mo da institl• içito q tte, mosm,~ letü'a .. 
não porlendo impunemente ser olJjecto des- No caso, nã ') se trata-convmn repetil-o-
sas sang;·ias semes tnws, Yirüt ineviütve:- de nonhmna pllantasia .. 
mente a c:1lür, arrast.1.ndo em sua ruina os A audacia, o desplante, o cynismo e o des
proprios accionistrts e compromet~endo os pwlor, já assent<tram praça, com galões tão 
intere>ses dos depo .itantes. » largos, entre nôs, nos nossos costumes poli-

Depois de fazer o exame, a.o receber esse t icos, r1ue se allega. em documento publico, 
inventario completo o Brmco da Rnpuhlicrt, ~:,em mais nenhuma cerimouia , que houve 
em setembro de 1900, os Srs . MagaJhães o uma letrct de 3. 000:000$ endossada porca
Castro May<t di zem: pitalista solvavel, que deixou de ser protes-

« O exame desse balanço dei\a claramente tada, libertando-se assim, esse ca.pitalL;ta do 
ver que qu11si tod;ts as verbas do activo deYer em quo estava de enti·<tr com a impor
eram representadas por alga1·isrnos, que não t11ncia do capital e juros, 1111111 vez que se 
têstificaV<Lm a situação ex<wta do banco,ma!l tmt<wa ou ;;e tratasse de um acceitante fal
car~wterizavam um est[l,do cl1ronico de ui l:li- lido. 
culdades, que qualquer auxilio directo do Ha uns artigos da lei de socieJades anony
Governo e wb a fórma solicitada não remu- mas c1ue manda , mas que não sfio obedecidos 
nerariam sinão ~t conta do Tllesouro por cuj :1 o que cada vez ma.il:l o hão de ser menos. 
conta certo não correram as facilida.d ·s e porque, pela fôrma por que temos procedido, 
imprudencias dos dons bancos fusionados e nctda. mais fazemos do que amparar aquelle.> 
que em dons accôrJos eom elle pactuados que de viam estar sendo processados como 
lhe liberalizara compensações mais que ra- bcwcaeoteiros fraudulentos, ha-repito-uns 
zoaveis a 's possiv.:Jis erros pr<tticados (note artigos na lei das sociedades rüwny mas e in .. 
bom a Cama1'a), aos possíveis erros prati-

1 
dependentemente dessas disposições, ha em 

cados ao tempo em que cL sua interl'erencia todo o direito corrente, no mundo _inteiro, 
(interferencia do Thesouro) se fizera senti1', em materia de manuato, de quasi contracto 
nomeando delegados p<tra os postos supe- mesmo, ie gestão de negocias, independ ·nte-
riores da administ ração do Banco.». mente de mandato, portanto, ha umas dis-

E' isto o que diz este documento. posições que determinam que e:; ;esgestores, 
Repito a leitur;t deste trecho: «... erros que esses prJcuradores , que esses J'nandata

praticados ao tempo om que a irttarferencia rios respondam pelo dólo, pela culpa e at6 
se fizera sentir, nomeando deleg8.d;s parct pela culpa levf,) . , 
os postos superiores da administração do E 6 incontostavel, pela simples exposição 
Banco.» exemplificativa .de casos como este.>, que 

Então são erros praticados pelos delegados além da r eSl)Onsabilidadc civil por perdas e 
do Governo. (Pausa .) d<tmnos que ninguenl' i,niciou,' ,que podia tm' 

Que delegados~ sido inicütda pelos cre\lorP-s , éiltre os quaes 
Eis o que eu pretendia saber com o meu o Thesouro, que devüt t\r shlo iijiciada pelos 

inquerito. E, não se .-;abendo, o que se foz guardas do Thesouro, qu~ durmi~avam, que 
foia.bMar. peccara·n por negligencia, que', peccararn 

.Já um<t vez, Sr. Presidente, li (faço esta por omissão, que ;tssim tçem deliuquido in
referenci<t j<l que tanto w appella p<tJ'[l, o& eontosütvolmeitte; ainua no proprio regi
exemplos e~tl'<tngeiros, pa.ra as li ções que men em que se conft•ssa quo o banco estava, 
nos dão os outros pJvos civilisados), já uma não tanto sob a dir,lcção official como de 
vez-dizia eu-li o como é que os poilcr cs 1900 para c<l, mas, emtlm, t endo um dire~ 
publieos procedem para com os baneos que ctor nomeado pelo Gnverno; al<:í,m dp.res
são arrastados á bancarota fraudulenüL, ponsabilidarlc civil quo devia ter'sido pro
para com os falli dos levado~ <:t cess<tção de mov ida, da acçTto necü:,saria por per·das e 
pagamentos por p1'ocessos que a moral de damnos, devia t t•r sido iniciada a: re.;ponsa
todos os povos condemna e fulmina. bilidadc criminal dos caüsaJores deste pre-

Li, Sr. Presidente, um, dentre millw.ros j uizo . · 
de casos que se 11odem encontrar por ahi Pois bem, conservador cu sou, mas não 
afóra, o que se deu .no processo do Flanco de aBs im. Conservador eu sou da lei, mas não; 
Leipzig, c li depois rlH ter me referido a destcL. Conservador ou sou d<L Constituição, 
essa condcscendcncüt criminosa., que deixou mas leal, finlmente cumpt'ida- ne peread 
perder aos credore~ rlo banco e , portanto, munrlus- cahindo em cimn. de todos quQ 
ao Thesouro Nacional, a pequenina impor- delinquem, condes ·ou viscondes, deputados 



SESSXO :SM 21 DE NOVEMBRO DE 19o5 

ou senadores, como cae em cima do ultimo 
dos mais humilde de nossos conci.dadõcs que, 
acaso acossado P'las difriculdade,J de uma 
vida cada vez mais prccn.ria, cru nm meio 
industrial que se decompõe), em nm meio 
commercial que sr" subverte, ê compcllido a 
uma dessas contravenções policiaos insigni
ficantes e punido, todavia, com tamauho 
rigt"ll'. 

Conservador eu sou, demolindo, porque 
não r\ conservar o construir sobre ruínas, 
não é consorvn.r o pretender identificttr com 
o melhor dos insiilamontos ropu Llicanos as 
poiorcs tradições d<t c n·ruptola ad minisü•a
ti v a, que se insel'om todas ellas nessa V!11'
gonhosa historia do Banco da Repnblica. 

Consorva;dol' eu sou, demolindo isso, por
quo não quero para. alicerce do Banco d:~ 
Re~mblica, para fw!dantenta i rna desse esta
belecimento de credito, com o qual S[) con
sorciét o proprio credito rlo Governo da. Repu
blica, não quero essa cloaca infect<t que é o 
Banco da, Republica ! 

Sim, sou consrn' l'ador mas não sou retro
grado, porque não conheço o termo conser
vador isolado. Sou conservador de accôrdo 
com as e:dgoncias dessa fórmula consagraria 
na nossa handóira, de it· sempre nao só com 
a ordertl nHtÍS tambem com o progresso. 

Sou conservador mell10ranrlo. E' ret.:o
grado conservar só; é a mulher do Loth, 
olhando para o passado; sem dar um pttsso, 
em uma resistPncia que afinal a conduz tL 
petrificação rorerllla na historh bíblica. 

Conservador cu sou mel!Jortmdo, conci
liando as exi.!!encias dct ordem, as necessi
dades estaticas, <L expt·essão ria e;;tructnra or
ganica da sociedade c do systemu. político [~ 
que obedecemos com as suas mais profundas 
inspirações, qne nascem de um coraçoão que 
nào é esse col'a.ção quo palpita na avenida,, 
na systolc do inconrliciont~lismo e na diastole 
ria prodigalidade ! 

Assim, sou conservador! Mas, não sou con
servador para subscrever a m <tn il~ Llt~ pro
fusã? nababesctl,, rle quem dissiprt capital 
alhm~ , sem_ dar conta a q uom quer quo seja! 

Ass1m, nao sou conservador! 
Sou conservarlor capitaneando, quando for 

n.écessario, si tanto me .pennittir o m •u dos
tmo, algumn. cousa · mt serie rios acontcoi
~nentos h~1manos, do analoga ál.tucllas quo 
rmmortaltzamm os popcs Gapons; porque, 
o~ qnA ass1m se ~ebelam contrn o despo
tismo fazem a mms :;alutar rlas dmnolições! 
E todos as fizemos, para sermcs os conser
vadores rle hoje, sendo os revolucionarias de 
15 de novembro. 

0 SP., THOMAZ CAVALCANTI-Apoiado, 
0 SR. BARBOSA LIMA- CoUSOl'vador sou 

não me identificando colll o Inarco petri~ 
Vol. VIl 

ficado, mudo e quedo, inconsciente, incapaz 
de ter olhos para ver as verg.:,nhas que de~ 
primem o nosso t•cgimen, e incapaz rle ter 
ouvidos para sentir o éco, que importa que 
longinquamente, das reivindicações popu
ütrns que se batom por uma republica que 
não se .. '~ esta vergonheira que ahi está! 

Quero-ét dentro desta propria Constituição, 
mas quero-a. praticada com a lealdade que 
vale pela melhor das imtlie!.l powers, que 
vale pelo parlement law, que vale como a 
summa fastigin da nossa carta não de ser
vidão, não de incon<liciónalismo, mas de lí
bcl'rlade systematizarla pela sciencia e illu
minada constantemente pela suprema mo
ralidMle cívica e administrativa. 

Que importa que o diga por esta fórma? 
CGnsolo-me com o dito do poeta latino, 

quando desterrado para o porto f~uxino-Ego 
harbaru.~ quia rwn intelliger illis ! (lJ,fuito bem! 
Muito bem ; o orador é muito felicitado por 
seus colle,gas.) 

Veem â m esa, são lidas, apoiadas e pnstas 
conjunctamento em discussão, as seguintes 

E~IENDAS 

Ao pt·ojecto 11. 219 A, de 1905 

Ab art. 5•, § 1•-Supprima-se. 

Ao art. 7•, § 2•, accrescente-se-bem como 
com os membros do Congresso Nacional, mi
nistros do Tribun al de Contas, secretarias do 
Presidente da Republica e memb1•os do 
Poder Judiciario federal ou local. 

Accrescente-se ao § s•-Etfectuar por or 
dem do Governo f.J.uae>quer pagamentos ou 
despezn.s que não e$tejam especifica <.tos no 
Orçamento da Repnblica e registrados pelo 
Tribunal de Conttts. 

Ao art. 4°-SUllPrimam-se as palavras
ou ao porta,dor á vonttide dos accionistas. 

Accrescente-sc onde. convier-Art. Fica 
derogado o art. 6° da lei n. 581, de 20 de 
julho de 1899. 

Sa.la. das sessões, 21 rle novembro de 1905, 
- Bm·bosa Lima,- B1·icio Filho, 

Accrescente-se onde convier-Art. O banco 
não podPrá serv.ir de intermerliario para 
nenhum emprestuno e:;tadual ou municipal 
que contenha a clausult~ inconstitucional de 
g<Ha_ntia, penh• r on hypotheca de rendas ou 
serviços pub!JCos de qualquer nrttureza. 

Sala das ses:Jões, 21 de novembro da 1905, 
- Medeiros e Albuquerque, 

Fica. a dlscussão adiada pela ~ora. 
50 



ANNAES DA CAI•URA 

O §r. 1:-=-resirlente-Est:J.ncloadmtn
bdct a hora, designo p:tr<t mnanhã, '" se
guinte ordem do d.irL: 

Continuação da vot<1ção do · projecto 
n. 201, de 1D05, autorizando o Presidente 
dt~ Republic<t <t <tbrir ao .Yli11istcrio d<1 In· 
dustria, Vittç~ií.o e Obras Public"s o creJ.ito 
de 40:UOO.:i. sup'Jlcm:.mtar â sub-cunsigna
ção-Tntnspm·to de l mmigrantes estrangei
ros ou Imc.omtes por mar e por tBrra-dn 
verba 5a do m·t. 1:-l d:1 lei n. l.31G. de 31 
de dezembro de HJ04 (3" discmsào) ; 

Votação elo projecto 11. 213, de HJ05, au
torizando o Presidento dtt Rcoubltctt a 
abrir ao \Iini8tcrto da Fazeada o credito de 
50:100,)415, ouro, snpplom.·ntctr tLO 11. 31 du 
<trt. l\J cl<1 lei n. 1.3lG, de :11 de dezembro 
de 1904 (3" discussiio) ; 

Votctção elo projecto n. 251, de 1005, au
torizando o Presidente d<1 Republica a abril· 
ao Ministcrio ela Fazemlct o erc:dito cxtraor
dimtrw de 52:6ti4;i073, OLH'O, c 712:õ72$10J, 
papel, pam <Ltto11der ao p<1grunento dcts 
dividas do exercícios findos (3" discussão): 

Vobção do pr,1,iecto n. 32 A, do 1905, 
fixando os vencimentos dos memlJro.-; da Jus
tiçct Federal (l" discussão) ; 

Ivhccdo Soares, viuva do Dr. Antonio Joa
q Ltillt dn Macedo Soares, ex-juiz do Supremo 
Tribu,liÜ Fedem] (2a discLtssào); 

Votat,'ào do pro]ecto 11. 106, de 1905, auto
rizando o Governo '' declarar· sem ctfeito o 
decreto que aposo11t.t,u o 1° S·acretal'io do le
gaçào b.wha.rel Artlmr· de Carvctlho Moreira, 
reintozrando-o com todas as va.nt<~gens do 
cargo (::P discassào); 

Vot.tçào do pro,;ecto n. 137, deste ;:>nno, que 
concedo viblicbments aos ofliciaes 1 praças 
de pro(, dos corpo.> de volui!hrim, da patr1a, 
que <Lind~ existem, <ws membros dos tribu
lHOS mtlitares em c<1mpantm, e <tos estudan
tes de medicimt contra,ct<1uos parct o serviço 
no corpo ele sa.udc do exercito em c<1mpanha, 
o soldo por intniro do seus postos 11aquclle 
tempo, a contar da passagem desta lei, e dâ 
o:rtras provLlencias (3• discussão) ; 

Voti1c:.ão do projec';o n. 109, deste anno, 
que :mtoriza o Poder Executivo a p tgar ao 
cirm•giào-mór elo bl'igaclct gndmtdo refor
mi1do rio exercito, Dr. Augusto José Ferr<Ll'i, 
ex-medico da Coloni<t Mi:ita.r de CétSeiros, a 
quantia de 038~; ele vencimentos que não re-
cebeu (3a discussão) ; · 

1 
Vot.ação do pro.:ecto n. 209, deste anno, 

que mantém o direito ;'t promoção de gu<1r
Votaç;ào do projecto n. 74 A, de 1903, das-marinha <~lumnos <1os aspirames do 

equiparando o Tribunal de Cont<1s <l Côrto 3o anno, matriculados durante a vigcncia do 
de Appcllação do Distúeto Fedem1 qu<1nto aciual re_;·nlamento d<t Escol<t N<tval, de 
aos voncimontos, ás f'êrias e á aoosontadorht confol'Jnid<1do com o disposto no art. 80 
dos respectivos membros (la di·:cussào) ; do decreto n. 3 .632, de 2 de maio de 1900, 

Votação do proj e c to n. 287, de 1905, com parocm· n emenda d<t Com missãO de Ma-
ab,·indo á rubrica 8" do art. 2o d<L lei rinhet o Guorm (2" discussão); , 
11. 1.316, de :31 de dezembro do 1904, um vot.acão do mwocer n. 39, de 1903, conce
credito snp)lementc•r de IO:OO:J;j; ú. verba dendo Ücença íw Deputado por MtlllLS G()raes 
destinada <L compm de livres, i1·,sio.;nat;u'a. DI· .. João Nogueii'<t pe'l:l.ido Fllho para dei mr 
de jornacs, revisttts, cnc<1dernac:õos, otc.; de comparecer âs sessõ~s por t()mpo indcter-
})ara a Bibliot;llec:t da Canwm dos Depu- minado (discussão uniC<\); · 
tildo:, corn pJ-rocer d<1 CJmmiJsào do FiUc\ll- 1 
ç<ts (2" disc 11ssão) ; Votação do parecer n. ·10, Ü!,l 1903, pro-

rogando pe>r tempo indetermill<tdo <t licença 
Votilção do projodo n. 243, do 100:), O<]Ui- em cujo goso so ar.:l1a, .o Dcpnütdo pelo 

paraudb os dü·ectoros do Thcsouro Fc;doral i<:stado de Pernambuco Dr'. José Marcellino 
aos do Tribuna~ de ConL~s para os n.~·citos da Rosa e Si1v<L põtr;1 dei::ar de comparecer 
d9 a) poseatCLdOl'li1 o vencunon tos ( l n u1~eus- âs sessõe..; (discussão. uniea); 
sao · 

' . . Votctdí.o do projoeto n. :!17, deste anno, 
Votação do projocto n. 275, do HJ05, ti- que fixtl. o subsidio c ajuJa de custo\dos Sena

xando ~s _voncimcü~,o-; do> i.ologr,tpltistccs ~ti. I dorn.s o Doputctdos ll<L proxim<t l··.egislatura 
Rep'!:rt1ça.o Um•cd uos Tolegntplws (1" <lr,;- (:!"discussão) ; 
CUSS<10); " 1 -· d · t 2'f< 1' t , _ . __ _ . , Oui1ÇêLO o pro.] e C o n. :.,,, , c e,,. e anno, 

Votar,;ao do pro.Jecto n. c)/ A, dol0:JJ,Üi1llüO que üxa o subsidio do Presidente <~ Vice
novas attrib,üçõe' ao Consnlho Sapl'<:rnu d;t PI·osidcrtte da Ronubliea no neriodo de 15 de 
Côrte do Ao]Jol!açã:J o oatrits pr·oviLloncias 11ovc~mbro de l00Í.i <t 15 do nÔvGmbro do 1910 
u~a discussão); I(':" lliseussão) ; 

Votação do pr·ojfleto n. 102 A, dn 1905 (do VotaçTto d:t cmoucln, do Senado ao projecto 
Sena<lo), conceclenlo a ponsii.o annuu,l üo In. G4 A, deste <1nno, que concede ao Dr,Luiz 
1:800$ a D. Ttwoliom Alnres de Az;evodo de Araujo Buleão, inspoctor srmitario da Di-
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rectoria Gm'<Ol de Saude Publica, nove mezes 
de licenç11, com ordenado, para. trt\ti1e de 
~mt s<tudc (discLtssão unicct) ; · 

Votação do projccto n. 166 A, de 1905, 
mandaarlo p11gtt1•, pelos cofres (ht União a 
graW1L:a~~ão devit.la <tos protlssionaes in
cnmbitlos da Jlscttli;~,ação do serviço de a.ssis
tencia. <L aliona.clos nos estaboiecimontos pu
blicas dos EstrtLlos (i:." discussão) ; 

Votaçio do pr Jjecto n. ::lo A, de 1905, 
equiparando os conrurentes de 1"' e 2" classes 
d<tS c'"pa.tftzilts da Alf<w.d:.tgft do Rio d'J Ja
neiro aos de P o 2a clas;;es d<t .Estrada de 
Contml do Bmzil (2" discussf"io ; 

Votação do peojecto n. 27:3 , de !905, (do 
Senn,do), coucndend.o <10 .2° sargcnto-aj udaute 
gr<tduado Pornpillo Dcmtas B<1cellar a pensão 
do 30$ nwnsctes (:2.·' discussão) ; 

Vot:1ção do projecto n. 2<17, de 1905, auto
rizando o Go1 erno a dar ao bacharel Manuel 
Tavares C<walc<•nti o premio de viagem a 
que tem i.l.ireiro (3" discussão); 

Votação do projocto n. 197 C, de 1935, re
dacção p<tm 3" d1scussão da emeni.l.a desta
cada, de accôrdo com o R:og1mento Interno, 
na 2• discus~ão do projecto n. 197, deste 
anno, que autodza o Presidente dtt Repu
blica a conceder ao Dr. Gartlold Augusto 
Perq do A1moidtt o premio do viagem a 
que tem. direitJ, sendo-lho paga a qmtntü~ 
de 4:<'00:;,;, ourv, para lL smt manutenção (3" 
discussão) ; 

Votação do projecto n. :2:38 A, de 1905, 
mand<tndo abonar éto> empt·ogados da. Adnu
nisÜ'<.tçàu dos Correios de .MiMs Ger[l.OS a 
titulo do ajwlct do custo, uma q mmtia c~r
rospoudente aos l'CSpcctivos vcrrcimentos em 
quatro moze ;, afim de se mudarem de 
Ouro Preto pam Bello Horizonte (:~a dis
cussão); 

Votação do pro,;ecto n. IGO A, de 1905, 
n,utorizando o Governo a au.zmentar na 
2° divisão do cscriptorio do trafo•fo da t<;s
traüa de Ferro Cmitral do Bra<~il t~·es lor.ra
re::; à_e escripturcu·io;, com pa.-ocer da Co~n
mJssa.o de Finanç11s (1 a discussil.o) ; 

Votação do projocto n. 2.28, de 1905, 
autorizando o Presidente dct Ropublicct <t 
a conceder mn anno de liconç11, co . n orde
nado. ao baellarcl Manoel Joaquim de Castro 
Madeira, pr[l.tit.:ante d[l, Administr::tção dos 
Concius do Pernambuco pn.ra tmtar da ::;u[l, 
s.mdo onde lho convier (dl:lcussão unica) ; 

Votação do projoci;o n. 234, de 1903, au
torizando o Presidente da Republic<1 a 
conceder um anno de licença com ordenado 
:t Luir. Pinto do MagaJhães, liel de armazem 
da Alfandega do Rio de Janeiro, em pro-

rogação da que lhe foi concedida pelo Minis~ 
tro da Fnzenda, para tmtar de sua saude 
onde lhe convier (discussão unica); 

Vocação do projecto n. 282, de 1905, au
torizando o Pre;idente d.a Republica a 
conceder ao lmcharel .João Pinto Martins do 
Oliveira, procurador da Republica mt scc
r.~ão do J~s-Lad · d,; Amazonas, seis mezes do 
licença, com ordenado, para uatar da sua 
saudc onde lhe convier (discussão unica); 

Votação do projecto n. 240 B, de 1905, re
dacção para nova d.iscussão, de accôrdo com 
o Regimento (nterJH), d<t emenda offerecida 
na 3" discussão dJ pro,;ecto n. 1:31, de 1904, 
concedendo a D . .Elvira Lia Fernandes da 
Cunlm, iilha do fall.:!c.do Senador do Imperio 
D1· • .Joaquim .Toronymo Fernandes da Cunha, 
n. p0usão m.:nsiLl de 250$ (discussão unica) ; 

Votação do parecer n. 41, de 1905, indefe
rinU.o o requerim ento em que Manoel Mar
ques Leitão pede autorização para fundar 
uma companhia nacional agrícola com o fim 
de v<tlm•izar os productos na.cionaes, me
diante as condições que estabelece (discussão · 
unica); 

Votação do projecto n. 207 A, de 1905, 
autorizando o Governo a reformar o regu~ 
la.mento do corpo de bombeiros, creando uma 
Ga companhüt e fil.z endo modiftcttções relati
va~ ao p'}:;soal consignado na tabella annex<t 
(1 a discussão) ; 

Votação da emenda do Senado ao project,o 
da Camam elos Deputados, n. 123 A, deste 
anno, que torna extensivas á. Escola Col1f
morcial da Bahia, fundadct em 12 de março 
de:;te anuo, as disposições da lei n. 1.339, de 
9 do janeiro de lU0-1 (discussão tulica.) ; 

Votação do pro,1ecto n. 288, de 1905, auto
rizando o Pres1dente d<t Republica a abrir 
ao Mlnist.orio da Justiça e Ne,5ocios Interio
res o credito extraorJinario de 4:987$500 
para p:tgamento de vencimentos devidos ao 
ur. i.~ugenio Manoel de Toledo, professor 
sttbstítuto avulso do extincto curso annexo á. 
F[teuldade do Direito de S. Paulo, no período 
d.e IG d.; junho do !900 a 31 de dezembro de 
1905 (2a discussão) ; 

Votttç5,o do projocto n. 120 G, de 1905, ro
d.a.cção para nova discussão, de accbrdo com 
o Regimentu Interno, da emenda destacada 
na 3" di;;cussão do projecto n. 120, deste 
anno, mandando que iiquem fctzendo parte 
definitiva d? 1 o districto Sétnitario dos portos, 
as Uelega.Clas de Saude de S. Franci co e 
ltJ.j tthy, 110 EstaLlo de bMlta Catharina (dis
cussão unica) ; 

Votaç~ão do projecto n. 203, deste anuo, 
que equipara a Delegacia Fiscal no Estado do 



ANNAES DA CAMARA 

Matto Grosso (L no Estado do Paramt (2~ dis
cussão); 

Votação do projccton. 134, de 1905, n.uto
rizàndo o Presidente da Rc}mblica a conceder 
a Francisco Roque de Azevodo, ca.rtoiro do 
3a classJ da Administl'açào dos Correios ilfl 
Pernambuco, um n,nno de licenQ<t, com orde
nado, para tratar de ~ua saude onde lho 
convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 220, do 1005, auto
rizando o Presidente da Rcpublica tt con
ceder um anno de licença, com crdenado, 
para trat.l\mento de sua S<tudo, a Bento Jor
dãv de Souza, praticante da Admin1stJ·ação 
dos Corl'elos do gstailo de S. Paulo (discus
são unica); 

Votação do projecto, n. 221, de 1905, au
torizando o Presidente da. Republica a con
ceder ao Dr. Amarilio Hermes de Vas
concellos, in&pector saoitariu da Directf•I•ia 
Geral de Saude Publica, nm anuo de licença, 
com ordenado, para tratar da sua · saude 
onde lhe convier (discu:>são unicá); 

Votação doprojecto n. 222, de l\J05, auto
rizando o Presidente da Reuublica a t:once
der a .t\ugusto Barbosa Gun'çalves, tele)!ra
phista de 4n classe da RepartiQão Geral d~_,s 
Telegraphos, um anuo de Lcença, sem ven
cimentos, em prorogação daquella em cujo 
goso se acha para tmtar cios ,;eus interesses, 
(discussão unica); 

VotaQão do pl'Ojecto n. 224, de l 905, auto
rizando o Presidente da Repuhlimt a conce
der a João Felippe Monteiro, tclcgraphista 
de 3" classe da Repartição flBI'al tios Tele
graphos, um anno de licença; com ordenado, 
para tratar de sua saudo onde lhe oonvior, 

. em prorogação daquelltt 0111 cujo goso se 
acha (discussão unica); 

Votação do projecto n. 225, de 1905, auto
rizando o Presidente da RepulJliea a conce
der um anno do licença. com or!lcJlado, p~tra 
tratamento da sua saude, a João Teixeim de 
Azevedo, machinista de P classe da Estracla 
de Ferro Central do Brazil (dillcussão unica); 

Vota.Qão do projecto n. 255, de l 005, auto
rizando o Presidente da Renubliéa a conceder 
a Agostinho Rodr•igues do Prado, telegra
phista de 3• classe da b:strada, de Ferro Cen
tral do Brazil, um anno de licenQa, sem ven
cimentos, a contar de 20 de janeiro de 1906, 
para tratcu' dos seus interesses onde lhe con
vier (discussão unica); 

Votagão do pro:ecto n. 256, de 1905, auto
rizando o Presidente da Republica a conceder 
a Francif;ico de Paula e Silva Junior, escri-
vão do .Juizo Feclerul da secção do tt:stado do 
R-io de Janeiro, um anno de licença, com or-

dena.do, para tratar de sua saudo onde lhe 
cunvim· (discm:são nnica.) ; 

Votu.çã . .; do projecto n. 2LG A, de 1905, re
daeção pat'(l. 3" discussão do sul1stitutivo ao 
projee to n. 238, de llJIH, que faz reverter 
em favor deU. Haymuuda Maria da8 Dores 
Hocha, viuva do tenente-coronel honorario 
do ex~1·clto Herculano Martins da RoclHt, a 
peusão mensal do 84$, de quo gosava em 
vid:1 arJ1Wllo oflicial (3a discnssiío) ; 

Votação do projecto n. 115 A, de !905, 
elevando de 24 a :14 as fttiOtas de ;rratificação 
annual para o inspector da All'ande de Porto 
Alegre e marc<LUdo o vencimento de guarda 
mór da mesma ttlfandeg (la 1liscussão); 

Votação do projccto n. 2!:14 A, de 1905, 
concedendo a pensão de 300$, repartida
mente, <t viuva e tlll1a solteim do desem
bargador Luiz Antonio F em andes Pinl1eiro 
(!" discussão); 

Votaç.ão do pro_;ecto n. 291, de 1905, auto
rizando o Presidente da R•'}mulica a ttbrir 
ao Ministerio da Fazenda o credito cxkaor
dinario de 15:4\JG:i)!J94, pam indemnizar o 
cofre de orphãos dB igual quantia nelle de
positad<t em 15 de dezembro de HJ02 e pcr
ltenccnto á menor J\lzira Ponna, quantia esta 
J'rat1dnlentamente retirada dos cofres da 
Delo&<tcia Fiscal do Tllesuuro Fedei·al no 
EstrLdo <ltt Bahia por meio de precu.torio 
Jalso (2" discussão). 

Votação do projecto n. 332, rle 1004, re
vertenilo em favor de D. M<H'ia Augusta 
Henr1ques de Souza, emquanto sol~eira, a 
pen»ão mens<tl de 83$, que pet•cebia sua 
finada mãe, D. Custodia Cal'Olina Attgusta. 
de Souza, viuva elo. Dr. Braz Florentino 
Henriques de Sou~a.\ lente ca.thedratico da 
Faculdade do Dir·eito· do llo.cíi'e (3" dis-
cussão) ; 1 

ContinnaQão da 3"' diiçussão \lo projecto 
n. 2Hi A, de 1905, que iLpprova os estatutos 
do Banco do Brazil, ebbor,ado; pela assem
blé<.L geral dos accieuistas do Banco da. Re
publica do Brazil nas sessões ele 29 de julho 
a 9 de agosto do corrente anno; 

2" discussão do projecto n. 286 A, d~ l 905, 
(do Senado) concedendo o auxilio d~ 150:000$ 
ao Estu.do da. ParahyiJa ; 

P discussào do pr-ojecto n. 272 A, de 1905, 
elevando a fJ:!lOO$; annuu.es os ven·Jmentos 
dos lentes cathêdraticos e a (1:000$ os dos 
substitutos c prof'essor,•s das Escolas Poly- . 
technica e de Minas e das Faculdades do 
Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia e\ 
deUireito do Recife o de S. Paulo; com \ 
parecer e emenda d,u. Commissão de Fi... · 
na,nçasi 
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1 a discussão do proj eeto n. 206, do l 005 
determinando que os pa·t.rões, machinistctS, 
focruistas e remadores das hnch;t~ c dem;Lis 
e~barcações da. Intomlencia GeNl d<t Guerrct 
continuarão a gosar das vantagens do art.235 

do regulamento dos ars.:naes de guerra ; 
nom p a·ecer e substitutivo da Cummissão de 
2vlariuh.t o Guerra o parecer da de Finanças, 

Levanút-se a scssio ás 4 horas e 15 minutos 
da tarde. 

152a SESSÃO EM 22 DE NOVEMBRO DE 1905 

Presidencia úos Srs. Paula Guimm·aes (Presidente), Julio de llieUq (1• Vice-Presid6nte) 
e Pm.tla Guimarcies (Presidente) 

Ao meio-dia procede-se á cluunacht a que 
l'esp:.mdem os 8rs. Paula (iuimarães, Julio 
de Mello, Pereira Lima, Alenc:J.r ;]uimarães, 
Thomctz Accioly, Wcmderley de Mendonça, 
Joaquim Piro~, Eugenio Tourinllo, Luiz Do
mingues, Cunha Machado, Christino Cruz, 
Thom<tz Ca valcant.i, :Sergio Sab;)ya, Gonçalo 
S ,uto, Alberto Maranhão, Teixeira de Sá, 
Affonso Costa, Celso de Souza, Bricio l~ilho' 
Cornelio da Fonseca, Domingo:, LiOJlQalves, 
Raymundo de Miramla, Eusebio de Andrade, 
Joviniano de Carvalho, Fcli;bello Freire, 
Nei v a, Garcia Pires, Satyro Dias, Vergue de 
Abreu, Alves Barbosa, H.odrigues SLLld;mlla. 
Bernardo Horta, Bulhões Maecial, Fid ·lis 
Alves, João Bapt(st.a, Gatvão Baptist(t, Julio 
Santos, Mauricio de Abreu, Jo;é Bonifacio, 
João Luiz, Carlos Peixoto Filho, Antlwro Bo
telho, Bueno de Paiva, Leonel Filho, Carlos 
Ottoní, Rodolpho Paixão, Moreira d<.t SllV<.t, 
Francisco Romeiro, Hernartlo de Ca,mpos, 
Fernando Prestes, Ferreira BN;m, Eloy Cha
ves, Paulino C<trlos, Francisco Malm, Alvaro 
de Carvalho, Candido Rodrlguc~. Hermene
gildo de Moraes, Lindolpho Serra, Candido 
de Abreu, Carlos Cavakantí, C:.trv:tlho Clla
ves, Paula Ramos, .James lJLwcy, Vespasiano 
de Albuquerque e Homem de Carvalho. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em Lliscussão a acta. 

O Sr. 'l.'h.onr~z OaiYttlcan:ti (·) 
-:-Sr. Presidente, pedi <t p;tlavrit para que 
V. Ex. ütça con:,;tar da. act<L que as minhas 
faltas ás bOSsões foram motivadas por tm· 
eu de conferenciar com o Sr. ScnaJor Be
nedicto Leite sobre assumpto de um pro
jecto que cst(i. em andamento no Senado, 

,.) Jljs~~ discurso não foi 1·evisto ~elo or~dor, .. 

tendo S. Ex. pedido o meu compai'ecimento 
lá pam dar explicações sobre o referido 
pro.,ecto. 

Vi-me na necessidade de, correspondendo 
;t gentilez<t de S . .ti:x., faltar a dua::;~ ses
sões. Eram estas as explicações que tinhÇt 
de dar a V. Ex. pam justificar as minhas 
faltas. 

O Sr. Presidente- A Mesa fica 
in te irada. 

!~m seguida t) approvada a acta dl!. ses~ãQ 
antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alenca,r Guhnarães 
(1" Secretario) procede á leitura do seJuinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. 1" Secretario do Senado, i} e 21 do 
corrente, ü•an nlittindo, devidamente san~ 
ccionadas, as resoluções Llo Congresso Nacio
nal, umaereando m<.tiii! um 1 Jgar da fiel do 
thesouretro dê~ Alfandega do Rio Grande e 
omm concedepdo um anuo de licen{la, co n 
orden<.tdo, a Joao Seb<.tstião Rodri aues Nunes 
<tmn.nuense da Administração d'Os Correio~ 
elo Mar.mbão, elas qu<.tes envia um de cada 
um dos respectivos autographos.-Inteirada, 
Archivem-se os <mtographos. 

Do mesmo senhor, do igual data,. com
muntcan~o que o ~enado adoptou e nessa 
data envwu <t sancçao p~·esidencial a reso
lução do C mgresso Nacional autor,z<.tndo a 
concessão de u~ anuo de licença, com or~ 
denado, ao medico legist<t da Repartição da. 
Pplici'!o do Districto Ft:l4W'!IJ Dl'. José Fra.n
clseo da Çunha Cruz.~ mtei;rada. 
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Do mesmo senho1•, de ign:tl data, com
municandu que ness<1 data o Senado enviou 
à sancção presidencittl <L resolução do Con
gresso Nacional autorizando o Governo a 
abrir o credito extraordinario de 21:0108, 
para pagamento de salarios qne competem 
a operarias da Casa da Moeda. - Intei
rada. 

Do mesmo senhor, de igual data, com
municando quo o Sen<tdo adoptou e nessa 
data. enviou {L sancç>ão presidencial a reso
lução do Congre-so Nacional autoriza.nd.o a, 
abertura do credito Je I 00:000$, supp1mncn
tar <i verba23" do <trt. ü0 da lei n. 1.:316, de 
31 de dezembro de 1904.- Inteirada. 

Do Ministerio das Relações Exteriores, J.c 
16 do corrente, satisfazendo a requisição 
desta Carnara no otficio de 31 de julho ul
timo, relativamente ao requerimento do 
Sr. Leonel Martiniano de Alencar. - A 
quem fez a requisição. (A' Cornmissão de Fi
nanças.) 

Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores, de 20 do corrente, enviando a se
guinte 

ZIIENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional-Em 
additamento á mensagem que ti v e de ende
reçar-vos em data de 31 do jnlho ultimo, 
transirnitto a inclusa exposição quo me di
rige o Ministro de Estad.o da Justiça o Ne
gocias Interiores sobre êt urgente necessi
dade de transferir para logar apropriado as 
eolonias de alienados, or<L esta,belecidas n<t 
Ilha do Governador, dot<mdo-<ts dos melhora
mentos :precisos afim de que possuüun para 
ahi ser removidos os enlerrnos que, com ex
cesso da respectiva lotn.ção, se acll<Llll inter
nados no Hospício Nacional, que não comporta 
mais a admissão do novos doentes. 

Rio de .Janeiro, 20 de novembro do !905. 
-Francisco de Pattla Rúclrig·ues Alves.- A' 
Com missão de Finanças. 

Telegramma : 

Cul'Hyba., 21 do novembro de 1903. 

Sr. Presidente da Camara elos DepntadúS. 
Rio-De volta de minha viagem á Europ:t, 
reass umi hoje o governo do Estado, recoben
do-o das rn'ãos rlo illustre Dr. João Candido 
Ferreira, lo vicc-pros d.onto. 

São litlos e vão a imprimir, para entrar 
nJ. o1·dom dos tralm1ho>, os segnintes 

PROJECTOS 

N. 298- !905 

.4.utorüa o P1·esidente da Republica a ab1'ir 
ao 1lfiniste<'io da 1Vfm·inha o credito de 
306:3158716, supplementcw às verbas 15a, 
20o. e 27n do art. 6° da lei n. 1. 310, de 31 
de dezembro de 1904 

A lei n. 1.316, de 31 de dezembro de 
1904, no seu art. 6°, consignou, entro outras, 
as seguintes verbas: 

§ 15- Hospitn.es- 380: 555$00J; 
§ 26 - Frete ;, pas;;agens, aj udcts de 

custo , etc., etc.-220:000$000; 
§ 27 - Eventuaes - Tratamento de 

officiaes e praças fóra da enfermaria,-
210: !50$000. 

O Sr. Presidente da Republica., por men
sagem de 19 de outubro proxlmo findo, pede 
ao Congresso NC\cional um credito supnle
mentar de 306:315:1;71G a es.;as tre; verbas. 
Da exposição de motivos aprcsentn.da :pelo 
Sr. Ministro da i\1arlnha consta que seme
lhante accrescimo do desneza deu-se em 
consequencia dos seguintes factos: Qm111to á 
rubrica do § 15, o excesso de 44:98\J$462, de 
medicamentos, etc., e o ' de 4:0:34$940, de 
lavagem de rouna, são det.wminad.os pelo 
estacionamento -d<t divisão naval· elo norte 
em Manáos o Belém e da flotilha de Matto 
Grosso em 1\.ssumpçã.o, t~tctos es~cs que 
exigira.m tambem urna despcza de, réis 
240:/!:H$:311, além das vcrlm; constantes dos 
§§ ;~6 e 27. 

Esta ultima q ttantip, é assim liPcrimi-
nada: ' , 

\ . 

Passagens, a,j udas de \custo, ', 
commissões de saque. 'I·.... ··J'i7:29l$314 

Tratamento do ofiiciaes e pra- : 
ças fóra das enfermarias e 
outras despezas . . . . . • . . . . • . :;o: 000$000 

Fretes, encaixotamentos e se-
guros . . . . .. . . . .. . .. .. . .. . . . :~3: 500$000 

24.0:791~):314 

Por conta ainda do § 2fi (fretes: .. seguros, 
etc.) eorreram u.s despozas com a remessa 
da lauella Olinda, deste porto ao do Recife, 
na importanci:1, de 10:000$; 3:500~ com o 
transpOJ-to do material do e:-ttincto Arsenal . 
da w.~hia para. o deste porto, e :3:500$ com o · 
transporte do jJOntão Guanmy, do Belém para 

Ko serviço publico ou particuln,l' contimm· Manáos. 
rei D, cumprir a.s Ol'Uen:.; do V. Ex., a, quem J A COrnn.lk~ão de Finanças, tendo em vista 
su.udo cordialmente.- Vicente JJ1aclwdo, pro- os motivos que deter·minararn cJte a.cc~es
sidente do ParanCt.-Inteirada, cimo de despeza, é de ;parecer que seja con, 
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cedido o credito solicitado e apresenta (~ 
con~i<.leração da Camaru, o seguinte projecto 
de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 
Arf;igo unico. Fica. o Presidente da Hepu

blica autorizado a abrir ao Ivlinisterio da 
Marinha o credito de :)OG:3l5:-':7lG, snpple
mcntar ás vcr hu,s L"J', 21'i" e 21" do ctrt. ti" d<t 
lei n. 1.316, rh 31 de dezembro de I 904, 
sendo: 49:0.24$402 péLrct medic<J.mentos, lava
gem de rou:rm, etc., etc. ; ll7:29l :;p3 l4 pctra 
pas;agens, njndas de cqsto e commissões do 
saque: 50:0JO$ para fre ~c8, encahotamentos 
e seguros; finalmente, 30:000$ para tt'étta
mento de oHiciae:> e pr<1ças fóra das enfer 
marias e uutras despez:ts ; l'CVogadas as dis
po~ições em contrario. 

Sala das Comm.issõer>, 21 dr. novembro 
de UJO.S.-Fra11cisco Veiga , prcsidente.-Paula 
Ramos, relatot•.-Galecio Cm"D<llhal.-Conte!io 
da Fonseca.-Erico Coelho.-Ignacio Tosta. 

J.Vlensagem a que se 1·e(e1·e o pm·ecer supra 

Srs. Membros do Congre:;so Nacional
Tendo em vista a exposiç~ão que me foi 
feita pelo Ministro da Marinha sob1•e a 
nece ,sidade do um credito suplJlomentar a 
diversas ve.:bas do art. 6° da lei n. l. 316, 
de ::l l de deze .nbro de 1904, na importa.ncia 
total dr. 306 ::3 15$7lll, venho solicitar-vos a 
sua concessã.J, sendo tal importu,ncia distri
buid<~ pela> rubricas seguintes: 

§ 16-HospilfWS 

r.r,d;crial 

Medicamentos , etc ....... . .. . 
Lavagem de roupa ......... . 

§ 26-JiJ·ctes 

Pesso:ü 

Passagens, ajudas de cnsto e 
com missões de saque ....•. 

Material 

44:989§;462 
4:0:34$940 

177:201$314 

N. 299 ~ 1903 

;1uton;a o Presidente ela Rept!blica a abrir 
ao 111inisteYio r.la GuetTa o credito de 
1.756:1(17$856, supplementm· ao n. 10 do 
w·t. 9° da lei n, 1.316, de 31 de dezembyo 
de 1904 

A lei n. l. 31G, de :Jl de dezembro de 190,1, 
no Ql't. 9°, n. lO (Etnpas), concedeu a verba 
dr. 15. 8!2:0::l0$ para a despeza no exercício 
vigente. O Minirõr.erio da Guerra distribuiu 
às repartições de Fazr.nda dos Estados a 
quantia de lO. 7:~8:5903120 e o restante Jleou 
1L disposição da DirecÇão Ueral de Contabi
lidade da Guerra. Esta repartição tinha 
pa,go até 30 de setembro uHimo despezas na 
importancia dr, 4.235:868:';849 e reclama a. 
quantia de 1.411:9568282 'para occorrer ás 
que devon.t ser feitas até 31 de deze .nbro. 
Os Estados pagari~m toda a quantia que lhes 
foi distribuída e necessitam de mais 
Ll8l:7S2.S50S at<; o fim do exercício. Temos, 
pois, de pagar despezas na iruportancia de 
2. 593:738$887, havendo apeni.l.s do credito 
orçamentario um saldo de 837:571$031. 

Da confrontação deste credito com a ini
portancia. precisa pa.ra fazer face á despeza 
WLal resulta, u 1n de(icit de 1. 7.56: 167$856, 
pois o credito é de 15.812:030$ o a despeza 
tot,~l é do 17. 568: 197$856 . 

Es_te accrescimo de despez[), é assim justi~ 
ficada pelo Sr. Ministro d<t GuerrrL na expo
sição de motivos que acompanha '" mensa
gem do Sr . Pre:;idcnte da Rcpublica datada 
de .:!5 de outubro ultimo : · 

« Est<t dcilciencü1 provém, em primeiro 
logar, elo f<tcto de est :.~r n<t le i do Orç<tmento 
fixad<1 a etapa. ~e 1$400 e de ter sido de 1$574 
o seu valor merlio pa,r,L <.t; praças, nos dons 
semestres do corrento anuo, pelo que as 
5.894.750 rctções se elevaram de 8.252:650$ 
a. 9.27S:0:36::;;50:J; em segundo Jogar, do 
fac~o de haver. exees~o de 3. 446 praças no 
perwdo .dccorrldo dc,]<tnetro a maio, na im
portanCia de 8!~:024;~604, o de 1.607 aetnaes, 
comput<1das deJtmho ~!. dezembro, no valor 
do 51! : 295~;45:3. 

Fretes, cucaixot <J,mentos e se- « Entreta.nto, t lLCS a ngmentos, no totô1l de 
guro.>.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50: OOO;j;OOO 2 .:185: 70G$555, . rcrl uwm-se a l . 750: l 07$856, 

por se ter <~batrdo a quantm de G.20:538!ii700, 
§ 27-Everltttaes sendo 4!15:670::.; <li\ S<tppressii'o rle 100 rêi's enl 

c:td,•, unH dat~ '!. 056.100 r :1.ções de oliiein.es 
M<tt•~rial ' ·pu r ser ét múdh~ de 1:):300 e não l$400, con-

Tratamentodr, oillciaes e prc:.- stg~ado:;I!;<L bbelh, e l3J:8í38,SiOO; de85.050 
ças fóra das enfermarias c r,\çoos nao fornecidas a, 350 alumnos <las 
outras dcspezas ........... :.:O:OCO{"iOOO Escoüts MLlitcLres, de l do janeiro a 31 da 

. . agosto ultnno. » 
Rw de Jn.ne<ro, 19 de outubro de lGO:i . - A Commissão de Finanças entende qu~ 

.Fr'cmcz$co de Paula Rodrir;ws Alt:cs. . deve ser concedido o credito soHcita,do @ 
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submette á considera,ção da Cama.ra o se
guinte prujecto de lei : 

O Congresso Nacional decreta : 
. Artigo unico. E' o Presidenie da Repu
blica. autorizado a abrir <to Ministerio d<.L 
Guerra o credito de l. 756:167$856, supple
mentaraon. lOdo art. 9° da lei n. 1. 316, 
de3l de dezembro de 1004; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das Commíssões, 21 de novembro de 
1905.-Francisco Veiga, presidente. -Pat,la 
Ramos, relator. ·- Co1·nelio da Fonseca.
Erico Coelho, - Igna cio Tosta. -Galeão Car
'Oalhat. 

Mensagem a que se ?'efere o pcwecer supra 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Transmittindo-vos a inclusa, ~ensagem que 
me fQi apresentada pelo Ministro de ~sta~o 
da Guerra sobre a necessidade do se <tbrrr 
ao respectivo Ministerio o credito de 
l. 756: 1 ti7$856, su pplementa~· ao m·t. 1 o, 
§ 19- Etapas- da lei n . 1.316, de 31 de 
dezembro de 1904, rogo qu() vos digneis ha
bilitar o Governo com o referido credito. 

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1895. 
Francisco de Paula Rod1·igHes Alves. 

Entrct:tnto , taes n.ugmentos no tohl de 
.2. ::lt>5 : 70J:i5:'if'i reduzem-se a .1.75i:i:167$tl5(3, 
p.or ~e t ,n• n.b<Oti.do <L qun.ntia de 029 :538~700, 
.,endo 495:670,$ da suppresslio de 100 r éi; em 
cada uma das 4.956.700 rações de officiae>, 
pJr SJr <~. médh dos pn.g;tmentos <1 l$300 
e não a l$50.J, cousigna.dos na t ;tbelht, e 
133:868:;:;700, de 85.050 raçõe3 não fornecidas 
éJ. 330 rüumnos d<t Escola Militar, de l de 
janeiro a .21 de agosto uUimos . 

Em taes condições, torn.•.t-se necess::trio so
licitar do Congresso Nctcio,Htl autorização 
para a abertu!'a. a este Ministerio do cr ..:dito 
de }.756:167$836, snpplement .:.r ao art. 9°, 
§ 10-Etapas-Ja pr1.aemt dctS citi~d .1s leis ; 
pelo que, sub .uetto o assumpto á vossa es
chtrecida attençã.o . 

Rio de Janeiro, :25 de outubro de l 905.
Francisco de Pa·uta ,ü·gollo. 

N. 300 - 1905 

At!I01'l.:;a o Presidente da Rept!blica a paga1· 
ao D1·. Evaristo Nunes Pi1·es, p1·o(esso1· do . 
Col!eglo Jiitita;·. a quantia de 8 :1588261, 
Í>'op01·tancia de etapas que the competem, 
1'e{crentes aos exm·cicios de 18.98 a 1901. a 
contw· .de 18 de abrit de 1898, e dà outras 

1 pro·videncias · 

Por intermedio do Sr. Ministro da Guerra; 
. Sr. Presidente da Republica- Pelo art. 9o foi r .:lmettido á Camarct . dos Deputados o 

da lei n. 1.316, de 31 de dezembro de 1904, requerimento do Dr. Evabsto Nune·> Pires; 
que fixa a despeza geral para o exercício professor du Collsgíu i\!Hita.r, no <Jual pede 
actual, foi o Governo autorimdo a despender ao Cougre~so Nacional a necessaria auto
por este Ministerio com o serviço d<t verba riz <1ção, para que lhe sej :t pag;1 a quantia 
10a ~Etapas -a quantia de l5.tll2:030$000. de 8: 158.;;26 1. \mportancia da eta;)[t qne lhe 

Destribuiu-se ás reparti ções de Fazenda compete , e q ne deixou de receber nos ôxerci-
nos Estados a quantia tle lO. 738:590$120 e cios de 1898 . ~ lQOl. , 
pagou-se pela Dirccção Geml de Contabili- O requerimento eucaminh<1do tl Commís
dade da Guerra, até 30 de setembro ultimo, são de l?inanças vem a'compairbado de vrtrios 
a de 4.235:868t)84SJ, importantlo as reclama- documentos, que fur<i\U presentes em di:.. 
ções de augmento de credito para os Estados versas occciSiõo ; ao Iv~Jisterlo, da Guerra, 
em I.181:7<'i2<]'i605 e tendo-se de .despender na p'1ra fundamentar a rec\rtmaçã,.<l do peticici
dita direcção at~ o fim do refe~:ido exercício nario. lJelles consta que o M1. Evaristo 
a importancia de 1.411:95 :$28~~ o que eleva Nunes Pire;, em dab de , ~! de fJvereíro do 
a despeza total de 17 .56::>: 107$85'3. 100.2; requcre .. 1, na qualidade de 2° c1rurgül.o 
. Assim, da confrontação entre esta ultima rel'ormado da corpo de saude do exercito, 
·qua.ntía e· a. importancüt votada, se veritic<L em exercício do nugisterio no Collegio Mi
haver a defícienci<t de 1.756: lô7Sd56, con- litar, lhe i'osseJt pa,gos a et ;1pa c so ldo 
forme o indica a inclusaAcmonstráção. cons i:;nado na tabella n. 1 da lxi n-, .247, 

Esta deticiencia provém, eiu primeu·o lo- de 15 de dezembro de 1894, de .acó&rdo.com 
gar, do facto d~ PSttLr na lei tlo OrçJ.me:Jto o aYiso de .2d de dezembro do'·mesmo anuo· · 
fixada a etapa. a 1::)400 e de tet• sido de 1 ~;574 de !SfJ ! e ordem do cl.ia n. 614, vUo como 
o seu valor médio para as praças nos dou ; desempeuuava uma funcção c--ns iderada 
semestres üo corrente anuo, pelo que as como. co mrnissão milita1', vant~tgens que . 
5.894.750 rações se elevaram de tl.252:G50$ t intm deindo de perceber durante o exer- . 
a 9.278:036,;;500; e .n segundo lugar, do racto cicio do magisterio naquelle instttuto. . , 
de haver exeesso de 3 .446 praçi1s no período Sobre o requerimento fallJ.ram, prestando \ 
decorrido de janeiro a maio, na imp01;ta.ncia as necessn,rias informações o com mandante · 
de 819:024$604, 1.607 <J,ctuaes, compu~da~ de do Co.llegio Militar e a Direcção Geral de Con~ 
p~ho a dezembro, no valor de 54! :295$452. tabilidade da Gqerra, que julgaram justa a, 
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reclamação, informando o commandante do 
collegio que o Dr. Ev~risto Nunes pires, por 
portaria de 10 de abril de 1890, fo1 nomeado 
adjunto do curso secundaria e gue, por de
creto de 2 de março de 1892, fora nomeado 
professor de . historia e chorographia do 
Brazil,entrando em exercíc-io a 7 do mesmo 
mez de março. 

A Direcção Geral de Contabilidade da 
Guerra opinou favoravelmente, contando-se, 
por(~m. o tempo para o pagamento da data 
de .18 de abril de 1898, quando foi publicado 
o decreto que reorganizou o ensino militar. 
Na tabella annexa a este regulamento . a 
questão ficou liquidada por nella se de,
clarar que o pessoal docente militar, além 
dos vencimentos consignados; perceberá mais 
soldo, etapa e creado; A expressão militar 
significa no caso a qmtlidade generica ap
plicada tanto ao official effectivo, como ao 
reformado. Além disso, aquella repartição 
foi do parecer que fosse, unicamente, abo
nada ao peticionaria a etapi1 correspondente 
ao posto de tenente em que se acha refor
mado. 

cção Geral de Contt\bilidade da Guerra, em 
10 de julho de 1902, é o peticionaria consi
derado credor da quantia de 8: 158$261, eta
pas conespondentes aos exercícios <).e 1898 a 
1901, tendo sido esta divida liquidada me
diante o respectivo processo de sua apura
ção; considerando que o titulo da divida foi 
passado, paru. que o credor possa haver do 
Thesouro Nacional a respectiva importancia, 
é de parecer que seja deferido o requeri
mento do snpplicante, pelo que submette á 
consideração da C<tmara dos Deputados o 
seguinte projecto de lei: 

O Congresso Na.cional resolve : 
Artigo uni co. Fica, o Presidente da Repu

blica atietorizado a pagar ao Dr. Evariste 
Nunes Pires, professor do Collegio :Militar, a 
quantia de 8:158$831, importancia de eta
pas, que lhe competem referentes aos exer
cícios de 1898 a l!:J01 a contar da data de 18 
de <tbril de 1898, a, brindo para esse fim o 
credito necessario, relevada q~mlquer pre
scripção em que tenha incorrido e revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das· Commissões, 21 de novembro de 
1905;-Fmncisco Vei,qa; presidente.-Gateão 
Carvalhal.-Ignacio Tosta.-Paula Ramos.'
Cornelio der Fonseca.-Erico Coelho. 

O Sr. Marechal Mallet, que então era o 
Ministro da guerra, por ·aviso de 3.0 de ju
nho de 1902, depois de ter ouvido o pro
curador geral da Republica,determinou que, 
em vista dos numerosos precedentes ha vi-
dos no Exerc.ito e na Marinha, o aviso de N. 301 _ 1905 28 de dezembro de 1894; tem applica~ão aos 
officiaes refor:ilíàdos, quanqó empregados em Autoriza ·o Presidente da República a abrir 

. serviços que competirem aos ()1fectivos e ao 111'inisterio da Fazenda o credito de 
que, por isso,devia ser paga ao 2• cirurgião 130:0008, supplementar à rubrica 12* do 
Dr. Evaristo Nunes Pires, professor do Col- art. 19 da lei n. 1.316, de 31 de dezembro 
legio Militar a contar de 18 de abril de 1898, de 1904 
data do decreto que approvou: o regula-
mento reorganizando os institutos militares Por mensagem de 14 de outubro ultimo, o 
de ensino, a etapa do posto ·de tenente, pas- Sr. Presidente da Republica solicitou do Con
sando-se-lhe titulo de divida da importancia gresso Nacional a necessaria autorizi~oção, 
q11e se referir aos exercícios de l89R a 1901. para abrir ao Ministerio da Fazenda·um cre
Relativamente ao exercício de 190.~ foi or:... dito supplemeutar de 130:000$ para paga
denado opàgamelito immediato. . · mento do pessoal amovive~ da Imprensa 

Em virtude d()Sta ordem do Ministro foi Nacional e Diario Official, até 31 de dezembro 
passado o titulo: de.· divida na importa~cia -do corrente anno. 
de 8:158$25l;a contar de 18 de abril de 1898, A lei n. 1.316, de 31 de dezembro de1904. 
até o fim do exercício de 1901. no art. 19, n. 12, consignou para tal fim a 

Pedido pela segunda vez ao Ministerio da verba de 871:200$000. 
Fazenda o pagamento daquelta quantia, este, Quando, em ago.>to do anno passado, esta 
por officio de 4 de agosto de 1903, commu- Commissão teve de d<tr o seu parecer sobre 
nicou ao Ministro dos Negocios da Guerra idêntico pedido, assim manifestou-se: 
que o Tribunal de Contas deixa-va de tomar «A Commissão de Orçaniento tratou de 
conhecimento do assumpto, visto referir-se a colher informações que a habilitassem a jul
despesa ordenada ao exercício de 1902, já en- gar da procedencia do pedido de tão aval
cerrado, pelo que foi afinal despachado que tado credito e verificou que nestes ultimos 
o peticionaria recorresse ao Congresso Na- annos as dotações orçamentarias daqueUa 
c,ional. rubrica teem sido sempreinsufficientes,dando 

A Commissão de Finarrças, tendo estudado constantemente logar á concessão de creditas 
o requerimento do supplicante e os demais supplementares. . 
documentos que o instruem · e considerando Para o ·exercício de 1902, a lei n. 834, de 
que, pelo titulo de divida passado pela Dire- 30 de dezembro de 1901, consignou a quantia 

Vol. VII 57 
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de 1.160:340$; tendo, porém, <t despeza attin
gido á somma de 1.586:958$352, tornou-se 
necessario um credito supplementar de 
426:618$352. 

A lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902, 
consignou a verba de 1.460:340$, mas a des
peza. tbi de 1.859:482$889, tendo sido con
cedido o credito de 399:142$889. 

Está verificado que a média mensal de 
semelhantes despezas é do 50:000$, ao pass(') 
que as dotações orçamentarias são apenas 
de 30:500$, ficando bastante onerada a verba 
da Imprensa Nacional. 

No corrente exercício a despeza com o pes-
soal amovivel tem sido a seguinte ·: 

.Janeiro............... 95:552.~817 
Fevereiro. • . . . . . . . . . . . 88: 133$522 
Março. . . . . . . . . . . . . . . . 94: 490$845 
Abril..... . ....... .. ... 90:254$9 12 
Maio .... ...... •. ..... . 98: 146$189 

------
466:578$315 

A despeza nos mezes seguintes é sempre 
n:taior, em vista do augmento de trabalho 
por causa do funccionamento do Congresso 
Nacional. Convém observar que a insuffi
ciencia das ultimas dotações orçamentarias 
torm.-se patente desde que compararmos os 
trabalhos p,ffectuados até 1901 e os que pas
saram '~ ser ·executados da~uella data em 
deante, em virtude da disposição contida no 
art. 27 da lei n. 834, de 30 qe dezembro de 
1901. 

A disposição a que nos ref~rimos é a se
guinte: 

«Os trabalhos graphicos e accessorios das 
repartições e estabelecimentos publicas da 
Capital Federal para cuja des:r.eza são consi-1. 
gnadas verbas nesta lei, sePãO executados 
exclusivamente pela Imprensa Nacional, não 
devendo ser ordenada nem paga . despeza 
alguma por conta das mencionadas verbas, 
sinão de conformidade com este preceito. 
cxEeptuam-se desta regra os serviços pe
<mliares da Altandega da Capital Federal e 
os da Repartição de Estatística, que conti
nuarão a ser tnitos nas ofl\cinas typogra
phicas dessas repartições .» 

Pelos seguintes dados, pôde-se fazer uma 
idéa approxim:tda do doscnvplvimento que 
teve o serviço : 
Em H.I01 -Impressos, talões, 

livros, etc..... ... ........ 12.129.160 
Em 1902 - Impressos, talões, 

livros, etc. .... ........... 22 .821.944 
Em IIJO::l- Impressos, livros, 

tt~lões, etc............. ... 32 .450 .127 
Em 1904 (até maio) - Im-

pressos, livros, etc . . .. ... . 17.690.971 
Uma outra causa justificativa dos pedidos 

do creditas supplemcntarcs é a insutficiencia 
das verbas destinadas á.s impressões do 
avulsos, publica9ões de debates e Annaes do 
Congresso Nacional. 

O credito supp1ementar de 292:802$282 
assim se decompõe: a importancia de 
91:983$967 é destinada á acquisição do ma
terial de que necessita o Almoxarifado e 
200: 818$315 destina-se ao pagamento do })OS
soai amovivel até o fim do corrente exer··· 
cicio . 

Si a des:peza tem augmentado, a receita 
não tem diminuído. No ultimo rolatorio, 
apresentado ao Ministerio da Fazenda, pelo 
diroctor geral da Imprensa Nacional, encon
tram-se os seguintes dados relativos á re
ceita daquella repartição: 

Anna de 1899...... 1.3~?:~97~1~1 
» » 1900...... l.29<:J.v01$8KO 
» » I 90 l. .. .. . l. 434:676$965 
)) )) 1902...... I. 947:979$000 
» » wo:J ...... 1.981:479$811 

8.043:334$777 . 
Destas importa.ncias fomm arrec<1dadas 

e recolhidas ao Thesouro Federal as se
guintes: 

Anno de 1899 ...... 310:251$441 
)) » 1900 ...... 309:37~83 
» )) 1901. .. ... 251 :73 45 
)) )) 1902 .. L .. 450: 730$790 
» » 1903 ... ; .. 399:562$232 

' 721 :654$591 
Teihos, p~is, que d~, uma receita · de 

8. 043:334$777 entrou para'-o Thesouro apenas 
a quant\a de 721 :654$591, · havendo a diffe-
rença de ,7.321:6?0$l86. . 

A lei n:--1.145, de 31 de dez-embro de 1903, 
no art. 28, 'adoptou uma providencia que, de 
algum modo,corrigirá esse abuso, pois deter
minou que a importa.ncia das verbas votada& 
nas leis de orçamento, para trabalhos gra
phicos e accessorios das repartições e estabe
lecimentos federae~ da capital da. Republica 
não sahirá do Thesouro, devendo ser credi
tada á Imprensa Nacional, a importancia dos 
fornecimentos a elles feitos . Deste modo não 
ficará o Ministerio da Faienda com a re
<lponsabilidade de dospezas pertencentes aos. 
outros Ministerios . » 

A importancia da verba, inG!uindo n. sub-· 
venção para os trabalhos do \Congresso, no 
exercício vigente é de l.054:21:i0$, tendo-se 
despendido até 31 de agosto a quantia de 
758;754$191 e restando o saldo oe 205:595$809, . 
que não chega para fazer face á semelhante 
despeza até 31 de dezembro, visto ser esta,_ 
em média, de 95:000$ mensalmente. 
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Pelos documentos apresentados por exi
gencia da Commissão verifica-se que a des
peza foi a seguinte: 

Janeiro......... 91:398$084 
Fevereiro....... 80:664$064 
~arço.......... 93:618$840 
Abril........... 89:919$651 
Maio............ 98:388$264 
Junho.......... 103:484$975 
Julho........... 9g: 12l$n3 
Agosto.......... 103:158$580 

As í'!Srias de setembl'o e outubro, já pagas, 
importaram em 208:282$619, de fôrma que 
o saldo em l de novembro era de 87:223$190, 

Convém notar que no& ultimos mezes do 
anuo a de-rpeza é maior, não ::;ô pJr causa da 
affiuencia dos trabalhos do Congresso Nacio
nal, como em consequencia dos serviços ex
traordiuarios dos diversos Ministerios. 

As impressões por elles ordenadas, neste 
<tnno, o que já e::;tão termina.das, importa.m 
em 117:809$106 e as que se acham em exe,_ 
c~çâ_o uã? custarão meJ:!-OS de 127:788$551, 
nao mclmndo os rela.torws de alguns ~inis
tcrios. 

Convém lembrar á Camara que muitas 
déssas despezas são feitas em viptude das 
autori?.<Lções dadas em leis orçamentarias 
pa.m a publicação de livros, impressões de 
memoriaes, etc., etc. 

Ape:~,ar do consideravel augmcnto de ser
viço o credito supplementar, agora ped1do, ê 
muito inferior avs concedidos nos tres ulti
mas exercícios. 

A Commissão de Finança.s, tendo exami
nado todol:l o' documentos justificativos da 

despeza feita e verificado a insufficiencia da 
verba, é de parecer que seja concedido o 
credito pedido e para isso submette á consi
deração da Camara o seguinte projecto de 
lei : 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

blica autorizado a abrir ao Ministerio da 
Fazenda o credito de 130:000$, supplementar 
ã rubrica 12 do art. 19 da lei n. 1.316, de 
31 de dezembro de 11}04; revogadas as dispo
sições em contrario. 

Sala das Commissões, 21 de novembro de 
1905. - Francisco Veiga, presidente.-Paula 
Ramos, relator.- Galeão Carvalhal. -Cor
nelio da Fonseca. - Erico Coelho. - Ignacio 
Tosta. 

llíensagem a que se re(e1·e o parecer supra 

Srs. Membros do Congresso Nacional. -
Já se tendo despendido, por conta do cre
dito de 871:260$, consignado na verba -
Imprensa N<tcional o Diario Official - do 
Minist Jrio da Fazenda e vigente lei de orça
mento para pagamento do pessoal amovivel 
da mesrna verba, a importancia de réis 
637:135$351, até agosto proximo findo, e 
sendo insufficiente para fazer face ás despe- . 
?.as que por ella devem correr e até dezem~ .. '· 
bro deste anuo o saldo existente, na impor
tancia de 234:12,1$749, peço-vos dignei, de 
autorizar o l}overno a abrir um credtto sup
plemdntar de 130:000$ para tal fim. 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1905. -
Francisco de Paula Rodrigues .4lves. · 

IMPRENSA NACIONAL 

Relação das encommendas em preparo 

Ediçã) Nome e autor da obra 

Ministerio da Guerra : 

2.000 <(Lições de resistencia dos materiaes» -Major José Eulalio ........• 
l.OOO «Convenções gra,phicas» ......................... · ... · ............. . 

Mi.gisterio da Justiça : 

«Constituição Federal Brazileira»- Dr. João Ba.rbalho ..•.......... 
3.000 <~Dicclonario do Direito Penal»- Dr. João ~arcondes ...........•.. 

1.500 

Ministerio da F<~zeoda.: 

«Trabal!ws da Commissão de Tarifas» ..•.••...........•...•...•••. 
«Trabalhos do Congresso Brazileiro de Expansão Economica» ....•..• 
«As ~inas do Brazil e sua Legislação» 3• volume -Dr. Calogeras .• 
«Mappa do territorio do Acre» ••••••.•.•••••••• , •• , •..• , •.•• , .••.• 

Preço 

9:722$160 
11:966$000 

6:000.~000 
15:273$000 

5:331$64.( 
6:000$000 
4:158$203 
1:090$000 
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Ministerio da Marinha : 

3.000 «Manual< do Artilheiro» .•...•...•..••.•.•.....•......•.••..•... .. 
I. 000 «Manual dos Canhões Armstrong» ....... .. .....•••••......•....••. 
3.000 «Curso de Desenho Geometrico Elementar»-Dr. Gregorio Nazianzeno. 

Minísterio da Industria : 

3.000 «38 Monogr~phia Agrícola- Dr. J. Travassos .••.....•.•...•.••••• 

Secção Central, 6 de setembro de 1905.- Confere.- Argollo. 

Relação das encornmendas prornptas 

Edicção Nome e antor da obra Preço 

Ministerio da. Guerra : 

1.000 «Algebra Elementar» professor Sebastião Francisco Al-
ves.............................................. 4:282$900 

2.000 «Licções de Geometria Di:fferencial» éoronel Trompo-
wsky................................... ••• • • • • • • ·14:400$000 

Ministerio da .Tustiça: 

1.500 «Relatorio do Ministerio da Justiça»; de 1?04.: ••••••••• 
l.OOO «Relatorio sobre· a Infancia Abandonada» v Franco Vaz~. 

. 1~000 «Relatorio-Preféitura do Alto .Turuá.», i)Oronel Thau-
maturgo ........................................ . 

l. 001 «Pareceres-Liberdade Profissional Espolio de Estran-
geiros)), Dr. Bernardo de Campos .. '""' .......... . 

2.000 «Relatorio sobre os crimes de novembro», Dr. A. A. 
Cardoso de Castro, chefe d~ policia. •. . •.•. , .••••••• 

2.000 «Congresso Jurídico Americano», 3• -vol •. , •••. .• .••••• • 

Ministerio da Fazenda : 

1.500 «As Minas do Brazil e sua legislação», I)r. Calogeras, 
1 o vol .•. .. , ......................... ~ ........... . 

1.500 Idem idem, 2• -vol .................................. .. 

Ministerio da Marinha : 

1.500 «Explicador de apparelhos de navios», Verissimo de 

42:978$000 
2:362$100 

4:842$400. 

1:000$800 

1:043$000 
2:623$000 
~----

\ 
I 

4: 192$7'oo 
5:262$30Q 
-----. .. 

:Niattos .............................. ,............ 14:347$400 
1.000 «Estudos das boccas de fogo», Gomes Ferra~............ 9.130$466 

Miiústerio da Industria : 

1.500 «O Brazil Actual», Arthur Dias .......... . .......... .. 
2.000 «Do Rio de Janeiro ao Piauhy», Senador Paranaguá. ••.• 

8:929$056 
2:414$984 

8:000$000 
6:883$470 

39:558$824 

13:802$250 

---·---
127:788$551 

Total 

18:682$900 

54:849$100 

.. , 
23:4Ã7$81:l6 

\ 

11:344$040 

117:809$106 

SecçãO Central da Imprensa Nacional, 6 de setembro de 1905. -- Confer•e, Mgollo! 
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N. 302-1905 

Fixa a despesa do Ministerio da Industria Viação c Obras Publicas para o exercicio de 1906 

EXPOSIÇÃO DO RELATOR 

Venho desempenhar a honrosa incumbencia, que me foi confiada pela il~ustrada Com
missão de Finanças, submettendo ao seu exaro@ o estudo que fiz sobre os dliferente~ ~er
viços importantes a cargo do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas. 

Imperfeita como é, tem todavia esta exposição a virtude da franqueza nos_ conceito~ 
emittidos, principalmente no que se refere aos interesses da lavoura, que nao foram 
ainda tomados na consideração que merecem pelos poderes publico.>. 

A escolha do relator, cujos esrorços, nos limites de SU't acçã.o parti.cular e p~r
lamentar, teem convergido para o estudo e solução do problema. economtco no P.atz, 
parece revelar o proposito paLriotico em que se acha a Commissã.o de Fmanças, de ~rn
pulsionar o movimento acrricola, dando á administração federal os elementos premsos 
para bem servir as necessidades agrícolas, tão complexas e valiosas, que justi:fic~~ .qual
quer sacrificio, no conceito do Chefe da Nação, exarado na sua mensagem d1r1g1da ao 
Congresso NacionaJ, ao inaugurar a sessão legislativa :wtual. 

Pensando assim dei, e não podia deixar de dar, á verba-Auxilíos á agricultura-, que, 
no projecto do Governo, rep1•esenta apena-; a despeza de 152:000.$ em um orçamento de 
mais de 80.000:000$, computadas em papel todas as despezas, o maior desenvolvimento pos
sível, nos actuacs moldes administrativos, tão acanhados, incluindo nella auxilias, que a~é 
agora figuravam timidamente, na lei orçamentaria, como me1•as autorizações, que nao 
se executcwam. 

O honrado relator da receita affi.rmou, em sel.l brilhante par@cer, que o equilíbrio 
entre a reccit:1 o a despeza, difficilmentll obtido na proposb do Govm•no, rec.lama, potra 
manter-se, que ét despeza n<'ío seja elevada além lla que está fixada na propJsta. 

Não obsGante ser o Ministerio d:t Industria, Viaçã'J e Obras Publicas o orgão adminis
trativo prop:llsor do dese:wolvimento e progresso material do petiz c concorrer para o 
erario publico com receita ltVultada, com m;tis de 50.000:000$, o que reduz consideravel
mentJ a -gr:cncle somm~t com qLie <tpparentemeute entra o orçamento da industria no 
computo dct~ cie~peza~ geraes, comparado com o de outros ministerios, o relator pro
curou manter-se quasi dentro dos limites da proposta., áqucm da despeza decretada 
na ler vigetÜ<), sem desorganizar os serviços publicas e attJndeudo o ma.is po·;sivel ás e'll:
jgencias do momento, como verá a Commissão pelo exame das diverJn.s verbas orçamen;.. 
tarias. 

CORREIOS 

O serviço dos Correios, a cargo de um<t directoria, e:~pBcial, coustitLie um dos ramos 
mais importtntes da a:Iministrn.ção publica e mei'ecc o mctis cuiclctdoso exame da Camara 
para qrte poss.t ter o maior desenvolvimento e se conciliem, tanto quanto nossivel, os inte-
resses dos que delle se utilizam com os do Estado. ~ 

Datct de fevereirü de 1895 a ultima reforma dos Correios ; e, apezar do de>envolvi
men~o que o serviço tem tido, o que importa augmeuto de trabalho para os funccionarios 
puhl~cos deJle eumtrregados, m;wtem-se até agora o mesmo pessoal, aliás reduzido para a 
admunstraçao do Districto Federal com a installação de cinco succurs<tes e a extincção de 
55 collectores, 

A falta. de pessoal detern~ina a accum~lação de trabalho f'óra das horas regulamen
tares e mmta,s vezes a necessidade de confiar a carteiros e empre"ados de diaria. funcções 
que não lhes cabem. " 

O zelosJ . directo.r dos Correios, em seu seu relatorio ao Ministro da Industria, Viação 
e Obras Publicas, salienta bem a necessidade de providencias nestes termos : 

«.O desenvol:yimento extmordinario que teem tido os serviços no ultimo decennio e a 
amplltucle.que vao tomando os de vales internacionaes e de permutação de eilcommendas 
com Portugal, ha quatro annos estabelecidos, estão tambem, de ha muito, i:adicando a ne-
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cessidade de um augmento ra.zoa.vel de empregados, a que urge attender, 1\1zendo cessar 
as const:tntes recln.mações dos chefes de serviço, que quotidianamente appclla.m pr~ra. estr~ 
directoria. 

As providencias que esta directoria pode de prompto pôr em pratica, par<t acurlir <.'ts 
urgencbs ina.di:weis dos serviços, foram r~s seguintes : proroga.ção de hora do expediente, 
admissão pela verba - Conducçüo de malas - de estafetas e conductores para auxilbrem 
o serviço e autorização part~ serem alguns carteiros aproveitados, como aquelles, no tra
balho interno. 

Essas medidas, porém, deixam a desejar. porquanto o pesspal, embora toda sua bort 
vontade e provada dedicação, reconhecidas por esta dil•ector.ia, está sujeito a successivas 
dobras e já se sente exhausto por tn\b<tlha.r frequentomente mais do duplo do homrío re
gulamentar. Os carteiros, como os empreg<tdos de diaria, estão desempenhando funcções 
(]Ue lhes não devem caber.» . 

De facto, a. renda post<tl que em !896 era de 4.564:576$210, em l\:J02 elevou-se rt 
6.675:528$401, em 190:3 1t 7.004:16\J$583 e em !904 a 7.569:!J70$lil0. 

Isto significrt que entre 1896 e 190,! houve uma porcentagem p<tra mrti~ de 65,84, como 
se vê do qurtdro ::;eguinte ; 

QUADRO DA RENDA DOS CORREIOS DE 18\16 A 1904 

I 
Porcent.agem I Differença Formulas de Franquia i896 1.904 para mais em para mais i904 

-

Sellos: 

Ordinarios ................. . 4. 177 ,2()T20 '6.851: 125$550 2. 673 : 917$530 (34,02 
De ~ornaes. : ................ 36 970 - - -
De axa devida ............. 103::386 370 140:395$120 37:008$750 35,8 
Sobrecartas ................ 84:227 020 123:103$800 . 38:876$780 46,1 
Cartas-bilhetes ............. 19:077!M40 28:317$690 9:240$250 48,4 
Bilhetes postaes ............ 8:694$160 53:545$550 44:851$890 515,8 
Cintas ... .................. 8:5621500 29:927$820 21:365;,;320 249,5 
Assignaturas de caix<.ts ..... 94:581 000 149:825$000 55:244!ii000 58,4 

Premios de vales : 

Nacionaes .....•............ 68; 100$200 172:758$550 104:658pso lô8,3 
1nterna.cionaes ............. 642.$530 13:053$090 12:410$500 1.931,5 
Saldos dos Correios da União .............. .... 7:917$960 - -

4.564:516$210 7.569:970$130 3.005:453$.920 65,84 

O serviço de emissão e pag(Lmento de vales internacionacs. iniciado em abril de 1900, 
tambem incrementou-se consideravelmente. · 

De abril a dezembro de l\)01 foram emittidos vales na imnortê\ncht de 167:097$362 
em moeda brazileira ou francos 200.298,63; ao passo que no ãnno de 1904, havendo 
apenas uma difierença de mais tres mezes, a emissão elevou-se a 399:485$480 ou em 
:tra.ncos 480.904,53, isto é, uma difierença. para mais de 232:388$118 ou 280,605,90 frs. 
conforme a tabella. · 
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eONFRONTO DA. EMISSÃO E PAGAMENTO DE VALES INTERNACIONAES DE ABP..IL, l~POCA DO 
INICIO DO SERVIÇO, A DEZEMBRO DE J 901 E O ANNO DE 1904 

Emittidos 

1901 190<1 Differença 
para mais 

Import:J.ncia em moeda brazileira .. · .. 167:097$362 399:485$480 232:38&~118 

Import:J.ncia convertida em francos ... 200.298,63 480.904,53 280.605,90 

Premio cobrado em réis ....•........ 1:402$800 2.917$840 1:515$040 

Premio cobrado em francos . •• ...•... 1.646,12 3.753,07 2.106,95 

Pagos 

I 
1901 1904 Differença 

para mais 

Importanci:J. em francos .•.•.•..••... 32.547' 18 l. 914.268,71 1.881.721,53 

Porcentagem creditada. aos Correios 
do Brazil. ........................ 220,81 6.579,73 6,358,92 

ENCOMMENDAS POSTAES 

O serviço ele permutação de encommen.da.s postaes, sem V<1lor declar.:tuo, entra o 
Brazil e Portugal, teve o seu inicio em 1 de julho de 1900. 

Dessa data. até 31 de dezembl'O do mesmo anno foi o seguinte o seu movimento 
Expedidas.. • . • .. • • • . . • . . • • . • . . . . . • • . . . . . . . • • . . . . • . . . . . • . • • 98 
Recebidas................................................ 281 

A renda do Brazil foi de 599,50 francos. 
No anuo de 1904 ess:1 permutação attingiu á cifr:J. que se segue : 

Expedidas . • . • . . . • • . • • • . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . • . . . . • 422 
Recebidas .•....•...•. , •.•..... , ........• ,., ..... , ....... , 24.393 

A renda do Correio Brazileiro foi de 25. 764,50. 

DEMONSTRAÇÃO DO MOVIli!ENTO DE SELLOS E OUTRAS FORMULAS DE FRANQUIA 

C{)nsta dos quadros ns. 15 a 17, apresentados a.o Ministro da. Industl•ia. pelo director 
geral dos Correios, o movimento dos sellos e outras formulas de franquia. 

Foram recebidas, durante o anuo, da Casa. da. Moeda, formulas no v<:t.lor de 
.1.468:260$000. 

As remessas feitas ás administrações importaram em 7.493:090$000, ftc:J.ndo em 
deposito, em 31 de dezembro, 4.511:873$200. 
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ESTA.TISTICA 

As correspondeucias postadcts, distribuídas e em transito constam dos quadros 
ns. 18 a 20, tambem do citado relatorio. 

DEPOSI'l'OS- EMISSÃO E PAGAMENTO DE VALES POSTAES NACIONAES E INTERNACIONAES 

A emissão de vales nacionaes acha-se demonstrada nos quadros ns. 8 a 11, sendo . . 
Nas ctdminstrações ..•...... . .•........... ;............ 8.811:443$454 
Nas agenci<.ts. ........................................ 8.744:095$554 

O pagamento importou : 
l\ as administrações ..........................••....... 
Na.s agencias ............... , ..............••.....•.... 

Foram reembolsados : 

14.357:542$139 
8.667:090$185 

Nas adminbtrações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 27 :468$G04 
Nas agencias......................................... 11:020$400 

.\ emissão de vales internacionaes importou em 1.493:234$170, equivalente á somm11 de 
1.917.673,86 frs., sendo o premio cobrado no valor de 11:620$720, dos quaes foram credi
tados em favor do Brazil 7. 547,19 frs.. em favor dos Correios do exterior 7. 391 ,07 frs. · 

O pagamento importou em 105; ll4$540 equivalentes a 135.881,21 fl's., tendo sido 
creditados em favor do Brazil 470,93 frs. 

PERMUTAÇÃO DE FUNDOS COM PORTUGAL 

Os vales emittidos e pagos constam dos quadros ns. 12 e 13 (relatorio citado) sendo 
a emissão no valor de :n :708~000, com o premio de 217$080; e o pagamento na impor-
tancia de ~::631$100, com o premio de 36$311. ' 

DE'JO:" STRAÇ'ÃO D.-\.S CO:"TAS DE TRANSITO COM OS CORRElOS DA UNIÃO POSTAL l:NIVERSAL 
I 

Do quadro n. 14 l'erifica-se que os saldo,s em francos a favor das administrações dos 
CorTei os _ à a União Postal lniversal importam, no a.nno relatado, em 267.582,40 frs . 
attinginuo o saldo do Correio do Brazil a im:portancia de 13,623,34 fr,;. ;·. havendo portanto 
contra o nosso Correio a difforença de 253.95\:!,05 frs. 

CO);S!"!JERAÇ'ÕES GERA ES SOBHE O SERVI ÇO DOS CORREIOS 

A lei n. 1.1<14, de 30 do dezembro de 1903, orçou a renda dos Correios em 6.300.:000$; 
mas esta elevou-se a 7 .56\1;9i0Sl30, i8to (\houve um accrescimo de 1.269:970$130. ', 

O director dos Correios atti·ibue e ,;se accrescimo á cobrança rigorosa das· taxas ":Pegu
lamentares, ao desenvolvimento natural do :qwvimento das correspondencias e ás inspe
cçõe~ repetidas que, normalizando os serviços, cm·cea.ram o contrabando . 

E' sua opinião que, creado o sello official (.j á encommendado para os Estados Unid.os), 
substitnidas as actuaos ror·mulas de JI-·anquia, sujeita.-; as acluaes tai ÇL s a mor~ificações ra
zoa'(;eis e necessr:rias, desenvolvido o serviço qo e:,pressos, tornada olirigatm·id~ a franquia 
da corresponclenc·ia postG~da para se1· dist1·ibuida no te?Tito?"io da Repuf1lica, est'abolecido o 
serviço postal a IJOrdo, desenvolvido o de COI'l'eios ambulantes, mantiçl~s as $everas in
spec:ções, ~' receita subirá de modo a equilibrar-se com a. despeza, sendo mesmo possível ul
tra passsctl-ét. 

Pcio qurulro adeêmte publicaüo ver.illca-se que em W96, antes de elevar-se a t cLX<t de 
100 réi~ por carta :p;_wa 200 r éis, foram expeilidas pelo correio li.336.543 cartas .e, em 
H104, no regimen d<1 ele ração de taxa, expediram-se 23 .933 .028, isto é, con\fmltados 
os dous annos, vé-se que houve em 1904 um<t O.ifferença para mais de 6 .596.485 . · · · 

Nos reierirlos <.mnos as <.listrilmidétS foram, em 1890, 16.940.993 e . em 1904, 
lll.6&'i .\ji6, isto é , ltotlYe um augmento de 94.744 . 983 . 

Quanto ás cartas n"fl.o franqueadas, cujo porte é pago em dobro pelo destinatctrio que 
as recebe, e que são devolvidas (t agencia de origem quando o dostüiatario recusa pagai-o, 
o seu numero augmontou consideravelmente, pois, sendo apenas de 89 .305 em 1896, :subiu 
a 2.57. 772 em 1904. 

Augmentuu tambem o numero dos ofiicios, autos, maços; cartas simples, com valor 
declarado e de valores dedarados na corrospondencia, todos registrados, o que tudo está 
demonstrado com o quadro seguinte: 
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A reducção da taxa de 200 para 100 réis por carta de 15 grammas ou fracção de 15 
grammas, desde já, no perímetro urbano, e de 300 réis para 200 réis por carta expedida 
para o exterior, assim como a obrigatoriedade da franquia da correspondencia pos
tada para ser distribuída no territorio da Republica, são de toda conveniencia a bem do 
publico e da renda do Correio. 

Em 1897, quando o cambio estava a 7 ou 8, e as exigencias das finanças nacionaes 
eram imperiosas, comprehende-se que o Congresso duplicasse a taxa do sello ; presente
mente, estando o cambio a 16, não se justifica a permanencia da elevação da taxa. 

Ao cambio de 16 por l$000 um franco equivale a 595 réis a portanto!200 réis corres
pondero a cerca de 40 centimos; ora, o maximo estabelecido na convenção internacional 
postal para o porte de carta é de 25 centimos. 

Em nosso paiz é excessiva a taxa, por porte simples de carta, comparada com a dos 
paizes da União Postal: 

TAXAS INTERNAS DOS PAIZES DA UNIÃO 

Equivalentes em rdis ao cambio de 17 

Paizes 

Allemanha •..............•.... . •..... 
America (Gstados Unidos) ............ . 
Austria .............................. . 
Belgica .............................. . 
Bulgaria ......... . ................... . 
Canadá ........................ · ...... . 
Chile ......... . ...................... . 
Columbia .....................•.•..... 
Estado Independente do Congo ......... . 
Costa Rica ........................... . 
ereta . . ................. . .......... . . . 
Cuba .. ~ .............................. . 
Dinanuu'C<1 .......... . ................ . 
Egypto ...............•................ 
Dominicana (Republica) ............... . 
França .. ............••...... . ........ 
Grã Brotc~nha ........................ . 

Grecia .......................•........ 
Hon1lums (Republica) ................. . 
Hungria .............. · .. .............. . 
India, britannic:.t. ................... . . . 

Japão .......... . ..................... . 
ltalia 

~~~;~j~·~):l~~ ~~: .: .: :: .: .: ::::::::::::: .: ::::: 
Nicaragua ............................ . 
Noruega ... . ...................... , ... . 
Paragua,y ............................ . 
Paizes R Lixos (Hollanda) .. . ........... . 
Portugal ............................. . 
Rou 1nania, ..........................•• 
~USS!a •••••••••••••••••••• ,,, ••• ,,,.,. 
Servia .•.............................• 
Sião ................................. . 
Suecia .....•..........•••..•.•••.•.•.. 
Suissa .............•...•••............. 
Tunísia. .....•......•.•.......••...•.•• 
Vol. V!I 

Carta ti 

Taxas por porte simples 

lO Pfennig por 20 grammas (70 réis). 
2 cents por I onça (28 grammas) (58 réis). 

lO heller até 20 grammas (56 réis). 
10 centimos por 15 grammas(56 réis). 
lO centimos por 15 grammas(56 réis). 
2 cents por onça (58 réis). 
5 centavos até 15 grammas (56 réis). 
5 centavos por 15 grammas (56 réis). 

15 centimos por 15 grammas (56 réis). 
5 centimos(56 réis). 

lO Lepta por 15 grammas (56 réis). 
2 centavos por 1 onça (58 r6is). 

10 õre (7B réis). 
5 millesimos de libra por 30 grs. (78 réis) 
2 centavos por 15 grammas. 

15 centimos por 15 grammas (84 r éiô). 
1 penny até 4 onças (58 réis); 1 1/2 acima 

de 4 até 6 onças ; 2 ponce acima de 6 
<tté 8 onças. 

20 Lepta até 15 grammas (120 réis). 
6 centavos. 

lO fill0r por 20 grammas (56 réis). 
I/2 anna até 1/2 tola ( 11,66 grammas 

(30 réis). 
3 sen por '1 mommé (70 réis). 

20 centimos por 15 gramnuts (120 réis). 
10 centimos (60 réi.s). 
5 centavos por 15 grammas. 
5 centavos por 15 grammas. 

10 õre até 15 grammas (80 r éis) 
5 centavos por 15 grammas. 
5 cents. de Florim por 15 grammas (60 réis). 

25 réis por 15 grammas (75 r éis). 
15 centimos por 15 gt•ammas (84 réis) 
3 kopeks no raio das duas capitaes (50 réis). 

lO paras p:1ra 15 grammas (60 r éis). 
4 atts por tical. 

lO õre por 15 grammas (80 réis). 
lO centimos. 
10 centimos por 15 grammas (60 réis). 

58 
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Paizes 

Turquia., ............................ . 
Uruguay •............................• 
Prot.ectorados allemães ......•......... 

Colonias britttnnicas: 
Fetleração .\ustraliana ........•....... 

Africa Orienta.! e Ugandia ............ .. 
Antigott •................••...........• 
Ilh<tS Bahama ........................• 
Bechua.naland ........................ . 
Bermudas (Ilhas) ..................... . 
British Norsh Borneo. 
Cabo da Boa Esperança ..............•• 
Ceylão ............................... . 
Costa. do Ouro ........................ . 
Gibraltare Greuade ...•............... 
Guyana Ingleza ..................... .. 
Hondnras britannico .................. . 
Hong-Kong ........................... . 
Jamaica .........•..................... 
Laboan. 
Lagos .•..••.•.............•..........• 
Malta ............•......•....•.....•.. 
:VIauritia ..•..•....•...........•....... 
1fonserrat (Nata.!) ...•......•........• 
::'{igeria do Sul. .. . .. . . . . • . • . . . . • . . . . . . 1 

Rhodesia do Sul ...•.•....•............ 
S. Christovão .•.............•••....... 
Santa Lucia .•.•.•...............•.... 
s. Vicente .•......................... 
Sarawa.k ..• , ...•.•............. , ..... . 
Seychelles ...•......................... 
Si erra Leoa .•..•..........•........... 
Stra.its Settlements ............. : ..... . 
Terra Nova •..•••.....••............•. 
Trinida.d ..•.....•..........•..... , ...• 
Zanzibar •...••......•........•........ 
Antilhas dinamarquezas ......•.......• 
Congo francez •.•.••............••..•• 
·costa do Marfim ..................... . 
Somalila.ndia franceza ( Guyana. fra.n-

ceza) .•..•.........•.............. 

Estabelecimentos francezes da India: 
Indo-China (Cochinchina,Ca.mbodge, Laos, 

Anna.m e Tonkin) ••..••.••.•...•.. 
lVIadagascar •...•.....•.•....•......... 
1Iartinica .•.••..•......•. , ..•........• 
:Mayotte ..• , .............•............. 

~ova Caledonia.: 
Estabelecimentos fra.ncezes da. Oceania .. 

Colonias portuguezas: 
·Cabo Verde, Guiné, S. Thomé e Prín-

cipe, Angola e Moçambique •. , ••..• 
India. Portugueza .........••.••.•. , .• ,. 
Macáo .•......•.....•••....•.•...•...• 
Tin1or ..•••.•••.•..•..•..•••.••••• , .•• 

Cartas 

Por porte simples 

1 piastra por 15 grammas (130 réis). 
5 centavos por 15 grammas (120 réis). 

Como na Metropole. 

penny por 1/2 onça ntt Victoria ; 2 pences 
nos outros Estados. 

l a.nna. por 1/2 onça. 
1 penny por 1/2 onça. 
I penny. 
2 pence por Ij2 onça. 
1 penny por onça. 

1 penny por l/2 onça,. 
5 cents. 
1/2 penny por onça. 
1 penny por l/2 onça.. 
2 cents. 
2 cents por 1/2 onça. 
4 cents. 
l penny por l/2 onça. 

l penny por 1/2 onça. 
l/2 penny por 1/2 onça. 
4 cents de rupia. 
l penny por l/2 onça. 
l penny por 1/2 onça.. 
1 penny por 1/2 onça. 
I penny por l/2 onça. 
1 penny por l/2 onça. 
1 penny. 
2 cents por If.'!. onça. 
6 cent:íl por 15 grammas. 
I penny por l/2 onça. 
3 cents por .. onça. 
3 cents. · 
1 penny por 1/2 onça. 
1 a.nna. por 1/2 onçà\. 
2 cents por 15 gramma.s. \ 

15 centimos por 15 grammas • . 
15 centimos por 15 grammas. 

10 centimos. \ 

6 centimos por 15 grammas. 
15 centimos por 15 gramma:s. 
10 centimos por 15 grammas. 
20 centimos por 15 grammas •.. 

10 centimos por 15 grttromas. 

i25 réis por 15 gra.mmas. 
6 réis. · 
2 avos de pataca. 
3 avos. 
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Em um paiz vasto como o Brazil, a fiscalização, por herculeos que sejam os esforços 
dos funccionarios que exercem-na, não pôde surprehender a fraude nos innumeros 
meandros com que busca illudir a lei. 

A modicidade da taxa tem a virtude incontestavel de diminuir a fraude, sinão de 
fazel-a desappare()er de todo. Toda gente sabe que a missão do Correio é exclusiva
mente fa.zer chegar a correspondencia ao seu destino por um systema de funcciona. 
lismo, cada dia mais aperfeiçoado, estendido, como uma verdadeira teia, por todo o 
paiz. Os outros meios são falliveis: nada mais inconveniente do que utilizar-se de pes
scias particulares que viajam, as mais das vezes atarefadas com seus negocios, como 
vehiculos de correspondencia. Além do descuido, do esquecimento e até da má vontade, 
expõe-se o individuo a incol'l).modos e multns vergonhosas no caso de ser tlescobert(l. a 
fraude. 

Em regra, quando se trata de reduzir (1. taxa do imposto, os espíritos timoratos re
sistem em nome do equilíbrio orçamentario; receiam sempre que a receita baixe na. 
razão da differença do imposto. Semelhante receio nem sempre tambem encontra fun
damento nos factos. 

Não é raro que a diminuição do imposto traga o augmento da renda. 
Temos dons exemplos recentes, um estrangeiro e outro occorrido em um Estado 

proximo, para demonstrar que a diminuição do imposto pôde augmentar a rend(l.. 
O primeiro exemplo é o do Governo Britannico, reduzindo o imposto de consumo do 

assucar, e a renda subindo pela extensão do consumo ao ponto de ultrapassar a dif
ferença. 

. O segundo exemplo é o do Estado do Rio, cujo presidente, bem orientado,rompendo com 
preconceitos, atirou-se francamente ao regimen do proteccionismo moderado e intelli
gente, creando o imposto de importação, nos termos llo art. 9°, § 3", da Constituição Fe
deral, sobre os productos estrangeiros que teem similares no Estado com elementos 
de vida, e reduzindo o imposto de exportação sobre os productos do mesmo Estado. 

Sendo a exportação um dos principaes pontos da receita estadual, pareceu a muitos 
que a receita diminuiria consideravelmente. 

O illustre presidente entretanto, verificou e teve a satisfação de communi
car á Assembléa Legislativa em sua mensagem apresentada .em l de agosto do 
corrente anno, que a. reducção dos impostos, longe de determinar diminuição da. receita, 
:prodtlziu o effeito contrario, porque a producçã.o augmentou prodigiosamente. A renda 
proveniente dos artigos favorecidos, tendo sido de 721:866$563 em 1903, subiu, em 1904, a 
918:854$918. . 

A elevação da taxa mél.iS de uma. vez tem illudido as esperanças dos financeiros, e 
quasi póde-se affirmar que o exaggero do imposto é sempre contraproducente. 

Em 1897 o relator do orçamento da receita, fazendo um estudo comparativo entre a 
receita. e a despeza do Correio nos annos de 1893 a 1896, salientava o deficit crescente o 
previa ser este ainda maior nos annos de 1897 (então ainda não verificado) e 1898: 

Annos 

1893 ...... ' •.•...... : ..........•.......•......•......• 
1894 ................................................. . 
1895 ................................................. . 
1896 .............•.•..•....•..••••...........•..••.••. 
1897 (previsões) • ••••.•••••..••..••••••.•••.•••..•.•••• 
1898 (previsões) ...................................... . 

Receita 

3. 611 : 639$45-1 
3.698:945$485 
4.202:587$455 
4.592:809$710 
3.500:000$000 
4.500:000$000 

Despeza 

5.512:521$871 
7.659:527$000 
8. 799:456$628 
9.234:448$000 
9.574:829$800 

10.424:407$300 

A duas causas attribuia. o Sr. Augusto Montenegro a. situação prect't.ria do Correio: 1 a, 
•t.grand.o extensão do paiz e população pouco densa, o que ·obriga a manter-Fe um serviço 
dispendiOso e pouco rendoso; 2a, a depreciação da nossa moeda, que elevou todos os venci
mentos do pessoal e tornou por demais onerosos os serviços que o Estado é obrigado a 
contractar . 

. Para suppri~ir o cleficit ou pelo menos reduzil-o, desde que a primeira causa não 
podia. ser destrutda, o relator propoz dobrar as taxas postaes par::t. o interior e o 
exterwr e crear uma taxa especial para a corre>pondencia otncial dos Estados 
que tr:1nsitasse pelos correios federaes. 

A Commissã.o de Orçamento propoz então á Ca.mara o seguinte: «Renda. do Correio 
Geral, - alteradas as taxas internas do modo seguinte : Cartas 200 réis por 15 grammai 
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cada uma ; cartas-bilhete 200 réis cada uma; bilhetes postaes 50 réis os simples, e 80 réil! ' 
os duplos ; manuscriptos, a.mostras e encommendas 150 réis por 50 grammas ; manti
das as actuaes taxas pa.ra os jornaes e registro. 

As cartas com valor declarado, além da taxa de porte e registro, pagarão : até 
10$, 300 réis, e 150 réis por 5$ ou fracção de 5$000. 

As encommenda.s com valor declarado, além do porte e registro, pagarão até 10$ 
500 réis, e 250 réis por 5$ ou fracção de 5$ que exceder daqnella quantia. 

Os tomadores de vales pagarão além da taxa do porte e l'egistro um premio de : 
até 25$, 400 réis ; até 50$, 700 réis ; até 100$, 1$200 ; até 150$ 1$750, até 200$, 2$250 e 
500 réis por 100$ ou fracção de 100$ que exceder a 200$000. 

Pela emissão de cada cheque, pagar-se-ha o premio de 200 réis, até 5$ ; 300 réis, até 
10$; 400 réis, até 20$000. 

A assignatura das caixas do CorrAo custa.rá, por semestres adeantados: na Adminis
tração do Districto Feder<~l 50$, nas administrações de 1 .. classe e nas agencias de 
1.. classe 20$, nas outras administraçõe.3 e s uh-administrações 16$, nas clemais 
agencias 10$000. 

As oorrespondencias officiaes expedidas pelas autoridades e repartições esta· · 
duaes e municipu.es, quando· transitarem pelos Correios federaes, ficam sujeitas ás se
guintes taxas: 

officios, 100 réis por 25 grammas ou fracção de 25 grammas ; maços e manus
criptos, 50 réis por 50 gra.mmas ; impressos, .20 réis por 100 grammas. 

São isentos destas taxas : as correspondencias enderaçé).das ás ·autoridades e repar
tições fetl.era.es, as que tenlH~m por objecto o serviço eleitoral, o serviço j udiciario cri
minal ex-officio , e os impres.;;os concernent3S aos serviços do instrucção publica, hygiene 
e estatística. ' 

S~m.ente as correspondenc}a? trocadas entr~ _as autoridades e rep!!-1:tições fede~aes 
ou dtngidas por estas ás autqrHiades e repart1çoes estaduaes. ou mume1paes ou ·viCe-
versa , ficam isentas da franquia postal. . · 

Segundo as provisões optimistas do relator, o <tUgmento de taxas proposto deveria, 
no exercício de 1898, proclqzír a r enda de 7.500:000.~. isto é, o augmento de 
3.000:000.) sobre a receita calcubtla para 1898. · 

. Falhou compleü~mente o catculo, porque sómente em 1904, isto é, sete anuo:~ rlepoi s, 
attmgiu a renda dos Corrnios a 7.569:970$ 1:10. ~ 

Assim, prLrece ser de tod<t conve11iencia rei.h,t:dr, desde já, a tltxa de 200 réid por carta 
a 100 réis, pelo menos no perimetl•o urb<tno, e a ~00 réis a de 300 r éis por carLa expedida 
par'~ o extet·ior , m<txime tendo-se elevaU.o de 7, qt\e era a .taxa camb\~1 eml898, a 18. 

A franquü~ obrigatoria da corrosponunncia postada'.p. :tru. ser :.listribuida no territorio 
da Rep11blica melhorará. o serviço e augmentar á a renda. 

Evitará que so dê a fraude tlos encarregados ue recebàr o por·te e appôr o s:lllo, em pre-
juízo do Correio . ' · 

Os rlestinatarios, que r ecebem correspondencia sem pm;te e teem de pagar o duplo, nem 
sempre exercem a. fiscaliz<~ção cleseja vel. Pctgam a imp Jr·tancia, pouco se lhes dan:lo que 
::le apponha e se inutilize, sob suas vistas, o sello na carta ; e a consequ r~ ocia, neste caso, 
é poder dervü' o ::lello para outn~ correspourlencia, ainda em prejuízo do Corrdo. 

E' certo que o~ funccionarios são zelosos e honestos ; mas nem todos são capazes de 
resistir á tentação de fazer uma colheitt~ facil c certa, quando. acontece que a cousci:encia 
não basta para orientar-lhes o pr•ocedimento e o acto criminoso escapa, no momento, á 
fiscali ~açã.o do superior hierarchico e á pena da lei. . 

Os U.estiuatarios de cartas nãq franque::t.das muit:ts vezes recusam-se ·.a recebel-u.s, e 
uá-se o caso de serem devolvidas, fi1zendo o Correio inutilmente o serviço . · .. 

Accrasce ainda que as cu.rtas devolvidas sã.o sujeitas semestrt~lmente a. um processo 
especial para a inutilizJ.çã.o de~ correspondencia que não tenha Vctlor declarado ou que, 
por f,1lta Je qutdquer indicio ou signal , nã.o pos::l,~ ser entregue ao remettaute. 

DESPEZA 

A despeza votada pu.ra o ex~rcicio vigente, 1905, é de 11.546:835$800, papel, e 
130:GOO$, ouro, e a proposta Pf3lO Governo para o exercício vindouro, 1906, é da 
11.967:296$300, pape!, e 163:000$, ouro. 
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Ha, portanto, um augmento na. proposta de 420:000$, papel, e 33:000$, ouro, como se 
vê do seguinte quadro: 

CONFRONTO DOS ORÇAMENTOS DE 1906 E 1905 

Differença pa-
Sub-consignações 1906 1905 r a mais em 

:1906 

Agentes, ajudantes, etc .................... 2.020:000$000 1.850:440$000 169:560$000 
Conducção de malas ....................... 2.547:000$000 2.300:000$000 247:0b0$000 
Gratificação addicional a carteiros ..•.•.... 120:000$000 100:000$000 20:0008000 
Gratificação aos chefes de turmas ••••••.... 250:000i000 230:000$000 20:000SOOO 
Expediente ................................ 440:000:ji000 430:000$000 10:000$000 
Utensílios ................................. 312:000$000 230:000$000 82:000$000 
·Com bustivel ............................... 60:000$000 50:000r00 10:000$000 
Illuminação ............................... 150:000$000 100:000'000 50:000$000 
Aluguel de cc~sas .......................... 420:000$000 3311: 000 000 86:000$000 
Conservação (reparação) .••••••••••••••••.. 65:000$000 35:000r00 30:000$000 
Publicações .....•.••••••.•••••••.••••••... 50:000$000 40:000 000 10:000$000 
Despezas miudas .•••..••••.•......•.•..... 100:000$000 75:000000 25:000$000 
Eventuaes ................................. 100:0001000 60:000l000 40 000$000 
Telegrammas exteriores •••.••••••••.•.•.•. 3:000 000 600 000 2 400$000 
Custo de sello (papel) ...................... 40:0001000 35:000!000 5 000$000 
Custo de sello (ouro) ••••••••.•.•••..••••••. 60:000'000 27:ooo··ooo 33 000$000 

Suppressões : 

C<Jn•tr•Gfã{) do predio em Bello Horizonte •• 230:000~000 
Cul!lteio das succursaes ..................... 84:000 000 
Conducção de malas em vehiculos especiaes. 32:500$000 
Reconstrucção do predio em Campos •..•••.• 40:000$000 

386:500$000 

O augmento total em papel é de ••••••••••. ·············· .............. 420:4601500 
E em ou·ro de ••••••.•••••• •- •..•••••••••..•. ···········-···· ·············· 33:000 000 

As alterações são justificadas na tabella a fls. 25, nestes termos : 
«A diíferença de 420:460$500 para mais em papel é necessaria para corresponder ao 

desenvolvimento do serviço postal e resulta das seguintes alterações da tabella de 
1905: 

a) augmento: de 169:560$, na. sub-consignação «Agentes, ajudantes, etc.», motivado 
principalmente pela disposição da ultima lei eleitoral que determinou a creação de 
novas agencias ; de 247:000$, na sub-consignação «ConJ.ucção de malas por contracto ou 
administração»; 20:000$ em «Gratificação addicional a carteiros, etc.»; 20:000$ em 
«Gratificação aos chefes de turmas, etc.»; 10:000$ em «Expediente, etc.» tendo sido o 
credito subdividido em duas sub-consignações, das quaes destina-se uma aos forneci
mentos exclusivos da Imprensa Nacional; de 82:000$ em «utensílios, etc.»; de 10:000$ em 
«Combustível, etc.»; de 86:000$ em «Aluguel de casa»; de 30:000$ em «Reparaçã;o dos 
edifi.cios»; de 10:000$ em «Publicações postaes»; de 5:000$ em «Custà de sellos»; de 2:400$ 
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em «Telegramma,s exteriores~; de 25:000$ em «Despezas miudas»; e de 40:000$ em 
«Eventuaes»; 

b) suppressões : do credito de 84:000$ para «Custeio das succursaes»; de 32:500$ para 
«Conducção de malas em vehiculos especiaes•; de 230:000$ para «Construcção do ediftcio 
dos Correios e Telegraphos em Bello Horizonte» e de 40:000$ p:tr<t «Reconstrucção do 
predio para o Correio em Campos.» 

Ha mais o augmento de 50:000$ em «lllumin<1ção); a rectificaçã.o do erro de 
500 réis no totC1.l da verba e o angmcnto de 33:000:~. ouro, pam «Custo de sellos e 
outras fórmulas de franquia». 

O relator propõe (t Commissão : 
a) o au~mento de 2:000$ na sub-cousignaçã.o I)ltra. «Telegrammn.s exteriores:. ; 
b) o augmento de 270:000$ na sub-constgn<1çã.o pcu·a «Gratificação a.os chefes de 

turma da Directoria Geral, etc.» p<1ra o fim de. serem gratificados com mais 10, 
20, 30 e 40 % os empregados da Directoria, das Administrações e Sub-Adminis
trações dos Correios da Republica que contarem mais de 10, 20, 25 e 30 annos de 
serviço em completa elfectividade, observado o art. 337 do regulamento approvado 
pelo decreto n. 2 .230, de lO de fevereiro de 1896, segundo o qual é excluído do 
calculo das antiguidades o anuo em que o empregado tiver dado mais de 30 faltas. 
seguidas ou interpoladas por qualquer motivo, ou aqueUe em que solfrer alguma pena.. 
disciplinar de multa ou suspensão. 

O augmento de 2:000$, pam telegrammas exteriores, justifica-se pela necessidade 
que tem a directoria de pôr-se em communicação frequente com o exterior para o 
preparo c fornecimento ,dos sellos, principalmente no primeiro -anuo. · 

O pedido de 270:000$, pàra gratificação de todos os empregados do Correio que con
tarem certo numero de annos de antiguidade, obedece a uin principio de justiça e tem 
por fim estimular os empregados para melhor desempenho de suas _funcções- servindo 
com assiduidade e evitando a pratica de actos ou falta~ que motivem a applicação de 
pen<1s disciplinares, como sejam a multa a a suspensão, o que redunda em beneficio do ser
viço publico da Repartição Gera.!. 

Os empregados dos Telegr <1-plws, folha 28 da tabella, de mais de 20 annos de elfectivo 
serviço na r epartição, gosam da gratificaçí\,o de 20 %, importando a desp!:lza com essa 
gr<1tificaçiio em 250:000$, c OI'J da Estrada de\ Ferro Central do Brazil gosam tambem de 
duas gratificações, sendo uma de 20 °/o, para os qu_e contarem mais de ?.O annos de serviço, 
e ontr<t trimestral de lO 0 /o p,·o labm·e, cuja importaricia sobe a 716:053$000 . 

A medida é geral, sendo as condições de sua concessão a 'qualidade do empregado e a 
antiguidade; \ 

E' port<tnto de justiça que, por uma medida geral,' sejam tambem gratificados os em
pregados do Correio em todo o paiz, conforme as antiguidades, de accordo com o disposto 
no art. 335 do regulamento de lO de fevereiro de 1896, evitando medidas parciac:s, de con
cessão de gratificações aos que sfi,o melhor apadrinhados . 

A reform<1 do se.rviço da Repartição dos 9orrf)ios _da RepulJlica, cujo desenvolvimento 
tem se accentuado l.llcontestavelmente depois do ulttmo regulam.emo de lO de fevereiro 
de 1896, como se evidencia da simples leitura do quauro anteriormente apresentaJ.o, se 
impõe como uma necessidade inillmtivel para o duplo fim de se melhorar o serviço, 
augmeotar o 1Jessoal, remuueral-o com a maior justiça, principalmente os agentes disse
minatlos pelo territorio da Republica, e evitar as solici~ações parcelladas de augmento 
de vencimentos e equiparações, que são frequentemente submettidas ao\ estudo da Com-
missão de Finanças. · 

Não parecendo justo nem eguitativo legislar parcelladamente, fazendo concessões a 
uns funccionarios e mantendo o ~tatu quo para us outros, o relator propõe a gratificação 
geral nos termos já. indicados, e tnsistu pela renovação da autorização dada ao Governo 
na lei vigente para. reformar a Repartição dos .Jorreios. 

Resumindo: 
A despeza decreta.da p<1ra o exercicio vigente é de ......••.......••.. , •. 
A proposta pelo Governo .•..••.••••..••.•....•..... , .. , .......•.•••... 
A proposta pelo relator •.......•...•.•••••.....•..•••.• , ......... , .•.. 
Dip-erenç:_~ para mais ..•........•..••.••.. . .• , .....•.••..••....• , . , . , , , 

11.546:835$800 
11.967:296$300 
12.239:296$300 

272: 00~"000. 
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TELEGRAPHOS 

Comparado o orçamento da Repartição Geral dos Telegrapbos votado para o exercici0 

corrente com a proposta para o vindouro, verificam-se as seguintes alterações: 
No pessoal de linhas é proposto o augmento de dous inspectores de 2". classe, tr~s 

de 3", cinco feitores , 30 guarda-fios de 2a classe e trabalhadores, tudo na 1mportancm 
annual de 139:520$000 ; -

No pessoal de estações é proposto o augmento de 19 telegraphistas de 4" classe, 
li telegra-phistas regionaes, adjuntas e auxiliares e estafetas de 3a classe, tudo na 
importancia annual de 77:000$000; 

A' verba destinada a gratificações extraordinarias, pede-se o reforço de 16:000$000; 
No material pede-se o reforço de 9:600$ á verba destinada a alugueis de casas, 

15:000$ á de ferramentas, 45:000$, papel, e 10:000$, ouro, á de renovação e consoli
dação das linhas, e 15:000$ á de custeio do serviço telepbonico. 

Importam todos esses augmentos de despezas em 318:000$, papel, e 10:000$. ouro, 
ficando porém, a importancia em papel reduzida a 63:000$, deduzindo-se do credito
de construcções, que é de 360:000$, a importancia dt) 200:000$ e eliminanclo os 
creditos especializados para construcção de diversas linhas, na importancia · de 
55:000$000. 

O augmento pedido de pessoal de linhas encontra. justificação no facto de ter 
sido a rêde telegraphica federal accrescida de I .295 kilometros de linhas construídas 
em 1904, a cuja conserva.ção é necessario acudir, não bastando para isso o 
pessoal do quadro actual. E cumpre accresceutar que a conservação de linhas já. 
conclui das tem continuado a ser feita por conta do credito-Construcções -pag-o por· 
elle o pessoal respectivo, commissionado, na falta de empregados effectivos, para esse 
mis~ér. 

Essa situação ficará regularizada com a adopção da medida proposta de redu
cção du credito -Construcções-para occorrer ao augmento de pessoal pedido, aliás 
ainda insufficiente em face das necessidades do serviço, sempre crescentes. 

Quanto ao pessoal de estações, o seu augmento é consequencia logica do desen
volvimento da rêde telegraphica, que deu logar á abertura de novas estações ao 
trafego em 1904, em numero de 17, cumprindo ponderar que não foi completado 
no orçamento vigente o numero de telegrap!Jistas necessario para guarnecer as es
tações inauguradas em 1903, de modo que tem sido necessario desfalacr as estações
de grande movimento, para prover ás pequenas, ou entregar estas a trabalhadores 
cuja verba, assim onerada, se torna deficiente para a conservação das linhas. 

A necessidade de reforço ás verbas destinadas ·ot ferramentas, alugueis de casas e re
novação e consolidação das linhas tambem está. plenamente justificada pelo augmento 
da rêde telegraphica e abertura de novas estações. E' mesmo natural que devam ser 
annualmente augmentadas, attendendo-se a que o desenvolvimento da rêde e o au
gmento do numero de estações são constantes e parallelos. Assim acontece com a verba 
destinada á consignações dO$ arts. 36 e 328 do regula?Iento, isto é, para objectos de ex
pediente, luz, agua, etc., dos escriptorios dos districtos e das estações, á qual é necessario 
ainda um augmento de 8:000$ na proposta actua.l, não só para as estações inauguradas, 
como á melhoria de classificação das antigas, consequente ao desenvolvimento do trafego 
respectivo. 

O reforço de 45:000$, papel, e 10:000$, ouro, á verba para renovação e consolidação 
das linhas, destina-se á duplicação de 478 kilometros de linha desde Casa Branca atv 
Uberaba. A linha de S. Paulo a Cuyabá. de 2.122 kilometros de extensão, que é dupla 
apenas na secção de S. Paulo a Casa Branca, com 315 kilometros, é por onde se escôa 
todo o trafego de 40 estações, numero excer:.sivo para um só conductor. A duplicação até 
Cuyabá é, pois, uma. necessidade palpitante. 

Votado que seja o augmento pedido para renovação, dará ensejo não só á execução 
desse melhoramento, como tambem á ligação da nossa r êde á paraguaya, entre as locali
dades fronteiriças de Porto Murtinho e S. José. A nossa estação de Porto Murtinho já 
foi inaugurada. e a linha paraguaya já se acha em Puerto Max, distante 122 kilomctros 
daquella estação brazileira. 

O art. 511 do regulamento d,etermina que, aos telegraphistas manipulantes de a,ppa· 
relhos rapidos, seja abonada uma gratificação extraord\narü~; entretanto, tendo sido, 
desde 1899, inauguradas installações desses apparelhos em nove estações- o que dentrg 
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em breve se dará em mais uma, a de Fortaleza, no Cear<t - o credito destinado a grati
ficações extraordinarias, escasso já para occorrer ás previstas pelo regulamento e ás 
ajudas de custo, que tambem por elle correm, nenhum augmento tem tido. O seu reforço 
é, pois, de indeclinavel necessidade. 

A transformação da rêde telephonica actual da administração pn blica federal em outra. 
de circuito metallico, aérea ou subterranea, cuja necessidade já de algum tempo se faz 
sentir, determinou a inclusão, na proposta de orçamento para 1906, do aug:ri:tento de 
15:000$ â verb<t respectiva, para que se possa iniciar aquella transformação. 

Tendo, porém, em consideração a celeridade com que vão sendo executados os serviços 
electricos de tracção e de luz, parece conveniente habilitar o Governo com uma autoriza
ção mais ampla, que lhe permitta intervir não só no sentido de dotar as suas linhas de 
dispositivos de defeza contra as correntes electricas de alto potencial, como tambem para 
aproveitar a opportuaidade de concorrer pa1•a que se estabeleça na Capital Federal um ser
viço telephonico perfeito, compatível com as necessidades rlo seu movimento commercial 
e administrativo. 

Afóra os argumentos adduzidos para justi1icar o augmento de despeza, aliás pequenos 
constante do projecto de orçamento para 1900, convem ajuntar ~Llgumas referencias ao 
desenvolvimento do traf'ego telegraphico e consequente augmento da receita. 

Com efl'eito, mais do que no anuo precedente, accentuou-se em 1904 o augmento do 
numero de telegrammas troct~dos entre as estações da nossct rêde. O movimento de ' 1903 
foi de 1.373.974 telegrammas com 2.2.067.188 palavras e o de 1904, 1.533.766 telegrainmas 
com 25.006.619 palavras. 

O defic!t, que em 1901 foi de 1.474:884$882, tem constantemente decrescido, até que 
em 1904 foi de 612:305$039, segundo se verifica dos algarismos que se seguem : · 

A lei de .orçamento para l 904 consignou para as despezas da repartição as quantias de 
8.022: 1~$. papo!, e 304:801$122, ouro; deduzida· desta ultima consignação a quantia de 
152:222$222, ouro, destinada â $Ubvenção da A~azon TeZegraph Company; fica ella reduzida 
a 152:578$900. A despeza·em papel foi de 7.647:541$596, resultando do seu confronto com 
a dotação orçamentaria um saldo de 374:578$494; e a despeza; em ouro foi de 137:566$857 
verificando-se na dotação correspondente um saldo de 15:012$043. .. 

Tendo sido a receita em papel de 6.254:515$621 e em ouro de 482:059$970, feitas as 
deducções, temos : 

Deficit em papel. ........... , •... , , .... . 
Saldo em ouro ....•........••• , .•.•.. 

Reduzido â papel o saldo ouro ao equivaJente médio 
800 réis, temos : 

Deficit em papel. ..................... . 
Saldo em papel ..................... . 

donde o deficit em papei de .. , •....... 

l. 393:025$975 
344:493$113 

dá· franco durante o 
\ 

l . 393:025~975 
780:720$936 __ . __ ...... ..._'r 
612:305$03,9 

anho-

Attendendo-se a que para esse deficit, já relativamente pequeno, cm:icorrem' ainda as 
. despeza;,; com a construcção de novas linha~; das quaes· não é possível- exigir-se· receita. 

compensadora immediata, mas que, concluid.as, vão incorporar~se á rêde productiva da. 
União, e attendendo-se ainda a que em geral o telegrapho não é considerado pelos go-
vernos exclusiv<tmente fonte de renda, sinão instrumento de civilização, justo ê que sejam 
atteno.idos os rechtmos J.o. serviço telegra.phico, tendentes a melhorai-o e a: .. estabe
lecer, talvez em futuro não remoto, o equilíbrio entre a receita e a despeza da repartiÇão, 
equilíbrio q_ue aliás ~ão se verifica: om paizes i.rrwortantes, co in o a Inglaterra, por exemplo, 
onde o deflmt do serviço telegraphiCo no exerciC~o encerrado em 31 de março do anuo pas
sado representa 26,3•í o da receita, ao passo que o do serviço brazileiro, no exerci cio de 
1904, representa apenas 9,7•/ •. 

Dentre os melhoramentos que a repartição está a reclamar, avultam os reparos de 
que precisa o edificio ua Administração Central, nesta Capital, o qual ha alguns annos já, 
que se acha permanentemente em concertos, por•ém ainda hão de todo posto em condições de 
preencher o seu fim, sempre por escaseez de verba para isso. Os reparos nelle feitos até o 
presente teem sido custeados pelo credito '- Eventuaes-, do qual, porém, uma grande 
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parte é absórvtda p)r outras despezas. E assim é de toda conveniencia incluir no pro· 
jecto de lei de orçamento para 1906 um credito de 50:000$, exclusivamente, para as 
obras de que precisa esse edificio. 

A Repa.rtição dos Teleg:aphos opina, com relação á receita, do seguinte modo, propontlo 
a suppressão dos telegrammas preterido.>, c~ o percurso· for inferior a quatro Estados : 

«Com relação á receita de~ repa1•tição cumpre dizer que Sél tem observado 
augmento do numero de telegrtLmlll<Ls pre~erídos, em detrimento, porém, do de 
telegrammas ordinarios, que tende a baixar. 

O percurso médio dos ordinarios é de tres Estados e o dos preteridos de cinco. 
Parece, pois, conveniente, para evitar que a renda telegraphica seja prejudicada, 
abolir os telegrammas preteridos cujo peecurso for inferiot• a quatro Estados. 

A taxa act11al de 50:J réis para os telegrammas urba.nos, d~Js quaes . se cobra 
conducção, 400 réis, conviria que fosse elevada a 1$, tLbolindo-se a cobrança dt~ 
conducção e elevando-se em compensação o numero de palavras de 20 para 25. 

Os telegrammas de impren::m gosam actua lmente do aba.timento de 75 %, 1avor 
que não tem exemnlo em outro pi.LÍz. O abatimento m<Lximo concBdido pelas admi
nistrações telegraphicas é em geral de 50 % , e ainda. assim muita.s vezes com 
l'estricçõc~. quanto á. hora da. apresenta.çao, <~o oumeru de pa.lavt·as, etc. Reduzido, pois, 
esse abatimento a 50 % , faria a.indt~ est<L repartiçao :L ess <~ especie de telegrammas 
concessão muito JlHÜOr do que lhes é feita em muitos paizes, ::;endo de uotar que 011tros, 
como a Allema •Jha. e lL Suiss<L, por exemplo, nenhum abatimento concedem á 
imprensa.» 

O relator, considerando o telegmpho um elemento de vida, desenvolvimento e pro
gresso para a agricultura, o commercio c a industria, não julga razoavel augmontar di
reata, nem indirectamente, as taxas dos telegrammas interestaduaes. . 

Ao contt·ario, melhor fôro equipara.r todas as taxas á dos preteridos, conforme opina o 
relator da. receita.. pa.receudo-llw até acertado o que se passa na. Rcpublica. Argentina, 
onde o expeditor paga 40 cent<Lvo:; por lO palavras (800 réis), o não se cobra endereço, 
nem assignatura. 

MINISTERIO DA AGRICULTUR"' 

O Chefe do Estado, na. criteriosa e bom ehtborada. mensttgem, com que abriu a actual 
sessão legislativa do Congresso Na.ciona.l, com a mais patriotica. franqueza. expoz a situa.ção 
do paiz em relação á sua vida economica e aos meios de que dispõe para uma orientação 
segura e firme, no desenvolvimento de suas forças productora:;, como essencialmente a.gri
cola que é. 

Assim se exprimiu o honrado Presidente da Republíca (pag. 9): 
« Pelo que respeita. propria.mente <\OS interesses da. producção ê certo que ella se tem 

desenvolvido bas·tante, rna.s os productos não encontram colloca.ção remunera.dora. nos 
mercados de consumo, e os productoros, sem instituiçõmJ de credito que os auxiliem e am
parem, não teem elementos seguros de resistencüt para. a sustentação dos preços que 
var•iam a mercê dessa ditnculda.de e dos poderosos recursos dos grandes especuladores. 

Accresce que a União não está. hmn appa.relhada para. poder· ajuizar dtt fo1•ça real da 
producçã.o dos Estados e convem saber com precisão o que o paiz produz e constitue a sua 
riqueza, qual a somma dos productos consumidos entre nós e o valor dos que procuram os 
mercados do exterior, influindo na. taxa cambial. A justa apreciação desses elementos, 
que existem esparsos e mal systema.tiza.dm., far-nos-ha conhecer naturalmente as necessi
dades do productor e os reme1iios que possam ser applicados para satisfazel-as. 

E' dH!lcíl, com a multiplicidade de serviços do natureza di!feronte a cargo do Ministerio 
da Industria e Viação, attender t~ conveniencias tão palpitantes. E' míste1· crear o Ministe
rio da Agriculttwa, que tlcará constituindo um centro de actividade e de orientação, com 
funcções para organizar e impul<:üonar aquelles serviços c colligir todos os elementos 
aproveita v eis, que se referirem á. producção e ao consumo em todas as suas grande~ 
phases.» 

Realmente. O Brazil, paiz essencia.lmente agrícola, onde, com certeza., 80 "/o da. 
população se dedica. á a.gricultura. e ás iudustrias connoxas, não possue, sob o ponto 
ue vista. a.dministra'tivo, uma orga.nização capaz de orientar os productores, levantar, 
ttnimar, esclarecer a iniciativ<t particula.r para. tt explor;tçã.o intelligente e fe liz do sol0 
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e ao mesmo tempo p:tt'<t a conquista gradmtl e segura. dos mercados consumidores, quer 
internos, quer externos, na luct<t da concm·rcncüt com os outr::>s paizes. 

Possuímos todos os climas, todas <ts varied<tdes cb terreno e fertilid<tde assombrosa; 
nií.o somos flagellados pelos phenomenos telluricos e sider<tes detrimentosos á lavoura, 
terremotos, cyclones, venda va.cs, etc. 

Tod<tS as phwtas tropicaes-o café, a Cétnna de assucar, o fumo, o cacáo, a mandioca, 
a. ilaunillm, a. herva-mtttto, os cereaes, <ts f'r'ltctas de paízes de climas tempcr<tdos, a 
creação de gado-bovi110, vaccum, c:wallar, cctprino, lanigero, suino, de divers;ts raças; 
tudo quanto constitue campo de exploração pltl'<L <L a.ctivid<tdc intelligente do homem; 
tudo quanto póde contribuir p<tra. o incremento cht riquez<t publie<t e p<trticular; final
mente, tudo quanto a. n'ttureza. pllysica otferecc ele f'ecuntlo, magestoso e util ao homem, 
foi pela Providencia d<tdo em partilha :.to Bi•:.tzil. 

Mas, não obstante :1 feracidade do solo, a amenidade do clinut, a ansencia ele certos 
phenomenos telluricos e sírleraes, e d:.ts pragas de gaí'i.tnhotos, que assolam frequente
mente outros povos, (l certo que o brazileiro parece piJqueno dectnte da grandeza da 
mttureza, porque <tinda não se resolveu a tttilizar-se das ferramentas que a sciencia lhe 
apresenta e a recorrer n.o espírito ttssocia.tivo para tornn.r-se unut força irresistivel; é certo 
que os a.gricultores de terras secula.rmente cultiv<tdas nc1 Europa e, com mctioria de 

. razão, os agricultores de terra.s femzes, nã.o t ttnto como as nossas, na America, n(t 
Africa, na Republica Argentina, bem orienta.dos pela ttgronomia, qnn vercl<tdeiramentc 
se constituiu um<t sciencia depois das descobertas ele Liebig, Thaer, Chaptctl, Malaguti, 

. Berthelot e tantos outl·os scientist<ts uotaveis, conseguem lcva.nta.r contra nós a mais 
formidavol conctll'l'encia no mermt1lo mnndia.l, c eqnscgnil-o-hã.o, ainda por muito tempo, 
emqnanto a nossa agricultlir<t perma.nece1• rotineir•tt, \)rimítiva., estra.nh<t em sua gener<t
lida.de á applicaçã.ó Idos princípios scientificos. 

A sciencia agronomica ou a technica agrícola que se fundá nas scíencias na
turaes- geologia, cllimica O'g,tnica e inorganica, physica, physiologia animal e 
vegetal, botanica, bactereologia, zootechnia e nas estatísticas - cifras e cartas agro
, nomicas, com a . the;oria da l'estituição baniu completamente, dentre o> competentes e os 
intellectuaes da. lavoura, a idéa do esgobmento d.o solo. 

A mecaníca agricoht, inventando machinísmos movidos pela tracção animal, pBlo 
vapor e pela electricidaúe, adaptando os instrumentos a.ratorios a todos os terrenos, 
desde o plano até ao mais accidentado e montanhoso, multiplicou os braços, 
facilitou e aperfeiçoou o trabalho e reduziu o custo ela producção - beneficiando 
simultaneamente Q p1•oductor e o consumielor. 

Os resultados espantosos da ~ubstituição da mão de obra pela machina, recom
. _pensaJ.?l satisf'actorfameutc os _produc1"ores agl'icolas, que, em ~oa hora, se libe~taram 

da rotina na Europa, na AmerlCa do Norte, no Caua.elá, no MexiCo e na Republtca Ar-
gentina. \ 

A chimica agrícola, examinando os terl'enos ''e classillcando-os confm•me as suas 
propriedades intriQsecas e suas aptielões Pi)ora. as dtversiJ.s plàntas, restituindo-lhes os 
elementos de que carecem para determin~nt<1s cult\Jt'as, torna pos>Jivel a exploração 

. de terras que os pbcecarlos pela rotina, m~tnictados pelos processos antiquados, não 
illuminados pelos raios da sciencia, abandonam por .esgotados, perto de estrada3 de 
ferro e de mercatlos vantajosos, para irem deri·ubar matta' virgens, augmentando 
o infortunio das l>opulações assoladas pelas s~ccas provenienks da elerrubada das 
m~ut . ' 

A physiologia animal pela applicação das leis hiologicas .da hereditariedad.e, da nutri~ 
ção, elo de3envolvimento especial dos orgãos e das fu'ncções pl'llo exercício, chega a crear 

. typos novos, seleccionados, de g<\do para a producção de carne, gordura, lã, leite, 
resistencia ao trab<tlho e agilidade, de que ::;ão exemplos admiraveis as raças de 
gado Here1ord, Durham, Cimentai, etc., que constituem a riqueza do.'3 povos que enc;trrei
raram nos novos proce&sos de creação . 

. Os inglezes, obs13r v;~ eminente professor ela Uni versitl<tde de Lou vain,o Sr. A. Proost, 
dü·ector no ministm•ío belga da agricultura, chegara m <1, modelar a m<tteria viva. como 
uma (J,I'gila, <L fahrie<tr dl:l alguma sorte uma. raça do encommenda, no fim de algumas 
geraçõe,, applicando pam isso a al'te de accumular 1.1 materia e tt força de um alimento 
escolhido em um systema organico determinado, tal como o systema osseo, adiposo, mus
cular, nervoso, gla~1dular ou pelludo. 

Os agricultores e creadores brazileiros precisam ele se esclarecer, de aprender, 
n~o s_ó t~eoricamente pela leitnra. de escriptos, pamphletos, impressos profusamente 
distrtlJuidos, como praticamente, observando o que se executa. na::; estações agrono-
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micas, postos zootechnicos e campos de experi mentaçio estabelecidos em v<J.riqs pontos do 
pa.iz, m<tntidos e dirigidos pelo Governo ou crea.!los pela iniciativa pa.rticulã.r por meio 

, de <J.ssociações auxiliada,s e amp:1rarl:1s pelo poder publico. 
·· O concurso simultaneo do Estado e da iniciativa particular fortificn.da pelo espírito de 

associi,ção é indispensavel para a realização desse desiderafum. 
O concurso do Estado, a, exemplo do que se pratica nos p:.tizes mLtis adeantados, não 

pódê ser prestado intellígente, mothodica., perm<.mente e efficazmente, símio palo orgão 
do um depa.rtamento ou Ministerio du. Agriculturtt. 

O concurso da iniciativa partícuhr s(j tem urna fórm:.t pr.ttic:t, eiiinaz, vantajosa, 
inilludivel, irresistivel: é o cooperatismo, nuj11 cellnla é inconte:~t~~velmente o syndica.to 
agrícola. 

No Brazil nunca houve um ministerio da. agricultura, segtmdo a concepção moderna • 
da technica agrinola. Não temos e nunca tivemos um ministerio scientifico e pratico que 
estudasse as quest9e:l de meteorologia, veterina,ria, agrostologi<t, e:;t<ttistica, producção, dis
tribuição e consumo dos pro!luctos agricolas, sementes, merc11dos, tmnsportes, tributação, 
ensino agronomico, legislação agrícola, creuito a,gricola, conserva,ção florestal, e tantos 
outros asstunptos, por meio de s.~cções tech!licas; um ministcrio enc<trregado de fazer a 
propaganda das noções gemes da sciencia, d<ts cxpcriencia~ teit<Ls nas estações agrono
micas e dos resultado::~ colhidos nellas e bem <tssim chts condições dtt prouucção e consumo 
na,cional c mumlittl dos varios protlncto~ por meio de ·boletim;, l"ollletos, manmtes resu
·midos, tahella:,;, impressos lle todo geueev, ca,rta~ <tgronomicas; um minil;terio, tlilal
mente incumbido de resp:mdee ;L consultas e J ~Lun· eonl\•!·enci<ts, put· intm·medio de <Lg-rono
mos elo Estttdo, pondo-se em cont<Lcto com os <Lgricnlbrm, ttnimando-os para aggl;emia
rern-se em a~:sociações cooperativas. 

Tivemos, durante o impcrio, um ministel'lo da agricultura, é certo. Cuidava de 
viação, estradas de ferro; transportes marítimos, correios, telegmphos, recenseamento, 
mmigração, coloniz<tçio; mas não doutrimwa, não fazi<L propaganda, não auxiliava, 
não orientava, não movimcotav<~. nem impulsionava <t agricultur<L pelos processos 
modernos. 

Admiramos o prognsso extraordinario dos Est<tdos Unidos da America, do Norte, cuja 
producção, dia a dia, vae augmentando. A que é devido esse progresso~ A' iniciativa 
particular fortemente secundada e apoiada pelo Ministerio da. Agricultura, onde «lim 
exercito de profissioi:i<tes e>tá constantementfl a analysar terras, experimentar diversas · 
qualidades de sementes, colligir dados estatísticos de todos os productos e em perma
nente contacto e collahor<\ção cotn os fazendeiros para as mais attentas pesquizas scien
tificas .» 

A Republica Argentina, ha cerca de 2a annos, ora, sob o aspecto pastoril, tão atra
zada quanto é actualmente o Brazil, e agricolamente não fazia séria concurrencia com as 
outras nações no mercado mundial. Entreta.nto, hoje os vapores tran~atlanticos levam á 
Europ<t, em c<tm<tras fi'igoriticas, milhões de kilos de cames congeladas; suas feü•11s de 
gado expõem à curiosidade dos visitantes, naciortaes e estrangeiros, touros seleccionados, 
que alcançam preços f<~bulosos para. nós outro~. 20 <t 40 contos de nossa moeda; o milho, 
o trigo o outros cereaes cultivados raciomtlmente, por meio de arados e outros instru
mentos aperfeiçoados, veem até comp2tir cóm os nossos similares, e já consegue o trigo 
influir no mercado americano, quando as estações favorecem as plantações. 

O Si•. Escalante, a quem o paiz deve o impulsionamento da agricultura, ao abrir a 
Bxposição de Santa Fé, em 1902, apresentava os seguintes dados estatísticos: 

«Era de 65.000 toneladas, do valor de 6.800.000 pesos, ouro, toda a nossa. lã 
exportada em 1870; foi elht de 228.000 tonBladas e 44.tiOO.OOit pesos, ouro, em 1901, 
e só no ultimo semestre do vigente am1o <t exportaç~ão de hL attingiu a 31.000.000 pesos, 
ouro. 

No domínio estrictamentc pecuario e ULU'<tntc annos seguidos, as lãs, um gado vaccum 
ordina,rio, rlestiaaüo aos pa,iz J> visinllos, os couro.·:, os xétrques, e outros restos foram o 
elemento p1•edominante dtL nossn. riqueza,. Po1•ém 20 <tnnos depois a exportação do gado 
em ·pé attingiu a 170.000 cabeças, valendo 4. 000.000 de pesos, ouro, c, iniciado o com
mareio com tt Inglaterra, a nossa exportação Joi lle 312.000 cabeças, que :produziram 
pn,ra a nação 6. 800.000 pesos, ouro. 

Ao pttsso que se desenvolviit o commercio do gado em pô, as carnes congeladas 
forneciam as seguintes parcellus: em 1899, 20.700 cabeças on ::363.000 pe;os, ouro; em 
1900, Ci2.000 o,nimalils do va,lor de 2 .450.000 pesos e finalmente em 1\JO!, 116.000 cabeças, 
equivalentes a 4.500.000 pesos, our~. 
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No vigente anuo a estatística do seme>tro transacto accusa. v·alor superio1• a. 3.000.000 
de pesos.» . 

Entretanto, a Republica Argentina é uma miniatura, comparada com o Brazil, e 
conta. de seis tt sete milhões de habitantes approximadamente ! 

A que deve a noss<t visinha a sua prosperidade agrícola e pecuaria? Será somente á 
iniciativa de seus productore:<, ao espírito emprehendedor dos immigt'antes que para alli 
affiucm beneficamente como o fluxo das marés qne sobem? 

· Não, que tt inicüttiva p<trticular, por nutis vigorosa e intelligente que seja, é impotente 
par<t impulsionar o progt'esso de conjuncto em todo o pu,iz. 

E', e lut de ser semure verdadeir<t, a seguinte proposição do eminente professm• da 
Universidade de Vienna, Philippovich, em smt obra «A Política Agrícola». 

«Ao Estado, só, é reservado o poder de exercer uma influencia sobre todo o domínio 
da economia. lWe pronuncia em mu,teria de legislação, tanto no direito privado, como no 
direito publico. O Esta1lo possue para o cumprimento de seus desígnios um systema de 
autoridades bem disciplinadas, bem organizadas, por meio das quaes a acção administra
tiva ê susccptivel de se estender a todas as pltrtes do domínio economico e a todas as ca
madas da população. E'lte systmmt dispõe dos maiores recursos tina.uceil·os e das mais 
considera.veis forças physicas.» 

o que tem contribuído incontestavelmente paru, o progres::>o economico da Republica 
Argentina é o Ministerio dtt Agricultum, alli ermtdo pela lei de lO de outubro de 1898, ' 
cabendo a tarefa patrioticlt de organizai-o aos estadistas Julio Rocca. e li:milio Fres, 
que foi o primeiro ministro dtt <tgricultut•tt de sua patrict. 

A importancia que os argentinos ligam aos serv.iços prcstado3 ao seu paiz pelo Mi
nisterio da Agric111ltura se deprehend.e do seguinte topico da mensagem dirigida., em 
maio de 1903, a.o ,Congres>o Argentino pelo general Julio Rocca, ao inaugurar a sessão 
legislativa : 

«0 desenvolv'imento da agricultura é cada dia maior. A cultura do tl'igo, do linho, 
do milho e de outros cerea.es occupa. hoje 8.000.000 de hectares contra 3.000.000; de ha dez 
annos antes. Mui especial attenção tem o Governo Nacional prestado ao ensino agro
nomico e zooteclmico. Com os escassos meios de que dispõe o ministerio da agricultura 
fundaram-se o anno passado as escolas praticas de Villa-Caridade c Cordoba, e vão em 
via de organização as de Tucuman, San .Tuan, Las Delicias, Bell11-Vista e Posadas. 

A diffnsão dos conhecimentos technicos c o ensino integral da agricultura e zootechnia, 
dei>de as mais sirqples noções clemcntaaes atd aos institutos sttperiores de agronomia e 
veterinaria, todo aquelle conjuncto de 'conhecimentos é indispensavel ao aproveitamento 
das condicões favoraveis dos nossos climas e solo. 

O abandono deste dever por parte dos podet•es publicas importa em prejuízo real para 
0 paiz, que não produz, por ignorancia dos processos e methodos modernos, o que pôde o 
deve produzir.» \ ' 

Por outro lado o Sr. Escalante, em seu (iiscurso 'inaugural da Exposição de Santa Fé, 
resumiu o elogio dos serviços que presta a s(m paiz o, iviinisterío da Agricultura assim :. 

« O ensino technico administrativo nas nossa.s\ escolas e estações agronomicas, a 
hygiene do gado, a observação experimenta.! das nossltS e estranhas culturas, as analyses 
das terras, aguas, forragens c cereacs, a meteorologilt, <~s ter1·as, a colonização, a 
estatística da pro(iucção agricol<t da nação, o alargamento dos mercados conmmidores 
a divulgação de nossos metltodos de trabalho, tudà ist(), em summa, merece especia· 
lissima attenção por pétrte do Governo, que se julga feliz por ver que os seus esforços vão 
sendo coroados de lisongeiros resultados.» 

O Sr. Damian Torino, ministro da agricultut·a, em smt relatorío apt·esentado ao 
Congresso Naciomtl l904-W05, mostr<tnrlo o des~mvolvimento da cultura na Republica 
Argentina, assim se exprime : 

« Ha dez anf1o3, em 1895 (antes de crear-se o ministerio) a. extensão semeada na 
Republica ertt de 4.892.000 hect<tres. Actualmente ella sobe a 12.000.000 de hectares 
semeados com trigo, linho, milh?, aveia, ce.nteio, alfafa, tabaco, canna, vinha, algodão, 
a.lpista., café, herya-mate, mandwca, hortaliças, arvores, etc. . 

Tem sido extl'aordinaria este anno a a.tnuencitt de petlidos de da. dos est:1tisticos e infor
mações de interes~e geral sobre o pa.iz e sua producçào,í'eitos ao Ministerio da Agricultura e 
as suas repartições,principalmente á Di'visão de Estatística Agrícola, tanto pelos consulados 
estra.ngeiros,ernprczas e particulares de outros paizes, como pelos diversos gremios nacio
na.es, e, mais frcqnrmtemente pelos commerciantAs de cet'eaes; todos teAm sido .satisfacto-
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riamente attcndidos, apczar de accumulo do trabalho que n.nnnalmrmto n.ugmenta nas 
diversas repartições. 

Como resulta1lo deste c;tutto po;lemos affirmar que, noilso pn.ir., no que se refere á P!O· 
rlucção, ;t immigração, ;i, rlistribuição e exploea,ção 1/a propriedade raeal tem progredido 
aincla mais do que se podia csperat• indo al6m das previsões mais optimistas.:. 

Ha. na Enropn. um pai r. de rcgimen constitucional representativo, onde a liberdade 
incliviclual é a.cata.da. c a liberdatle de associaçã.o é inviolavnl; um paiz pequeno, mas de 
população muito densa, talvez a mais densa do velho continente, 225 habitantes por kilo
metro quadraclo, que tem comprohensão nitidn, da soberania nacional; um povo livre, g<?
vernado constitucionalmente por um rei intelligente e um partido patriotico e n:wrah
za.do, que se inspira no espírito nacional, mantém as liberdades publicas, e, no meiO das 
agitaoões socialistas, promove, com sn.berloria e prudencia, o hem geral e o desenvolvi-
mento das forças productora.s do paiz. _ . 

E' <1 Belgic:1,cujas instituições sociaes e agrícola~ merecem a attençao e sympathta dos 
que amam o progresso. de sun. patria, porque neUas hfl. mtüto que respigar para os povos 
quo aspiram a prosperidade à sombra da lei c da liberdade-sub lege libertas. . 

Na Belgica a agricultura ovolnn progres.>ivamcntc, e o seu progresso é devido ás 
associações rnraes ct•oarla.s pel<t iniciativa particular, intelligentemente orientada, e á 
intervenção sábia e criteriosa. dos poileres pnblicos, em sua, tri}llice manifestação central, 
regional e communal. 

Max Turmann, professor no ColleO'io Livre das Scíencia,s Sociaes em França, em sua. 
recente obra Les Associations Agricoles "'en Belgique, feucto de observações e estudos feitos 
na. propria Bclgica, e:>ct•even estas palavras, pagina 39 : «Os poderes pub.licos podem 
r~ivindicat', com justo titulo, uma larga parte na magnífica elllorcsc~ncía ~e. instit~
çoes e agrupamentos que cobrem hoje os campos belgas. Os proprws soctahstas nao 
estão longe de reconhecei-o. Chegados ;t dil'ecção dos negocio:;; publicos muito fizeram os 
catholicos pel<ts populações ruraes. » 

· · Mas como intervem o Estado 1 Pelo m•gão do Ministerio da. Agricultura, creado pela 
lei de 1884, ministerio que tem sido o elemento poderoso de propaganda do espírito de 
associação nos campos pelos auxílios de toda a ~orte que presta á iniciativa particular. 

O eminente Sr. A. Proo>t, que já citámos, em um estudo sobre o progresso agrícola 
na Belgica, salienta os beneficio;; quP. a agricultura colheu e vae colhendo depois da 
organização do Ministerio da Agricultura, organização promovida pelo partido catholico, 
logo após a sua asceilsão ao poiier por est.rondosa victoria eleitoral. 

Vale a ·pena reproduzir as pa.lavras do illustrn.do director do Ministerio da Agricultura.: 
« Emquanto os partidarios da rotina discutiam e negavam o movimento, a sciencia 

marchava e não será a menm• glorüt do governo actual ter contribuído em grande parte 
para a acceleração desta marcha; 

Qualquer que seja a opinião política a que se pertençn., não se pôde negar que a.ntos 
da creação do Ministerio da Agricultura e da constituição do corpo dos agronomos e dos 
c<ifercncionisLas do Estado, um grande numero de centros agricohs vegetavam no ma
rasmo e na impotencia, porque os cultivadores inf<~tuMlos de sua rotina. tradicional des
con~eciam o valor das armas que a sciencia põe ao sou serviço. Aos que duvidam da. 
rap1d~z desta r•evolução provocada, pôde-se oppor o t estemunho da. estatística do com-
mercw dos :1dubos, dos cere:1es e das machinas nessas diversas regiões!» ~', . 

·. . .. ~ax Tnrmann, insuspeito, porque não é belga, e bem informado, porque percorreu a 
Belgwa, observando e estudando o movimento nos centros agrícolas, confirma a exaetidão 
do .i.uizo de_Proost, dir.endo: Entre os homens e as person<tlidados notaveis do movimento 

, agr~eola, nao obstante o seu espírito de independencia o atcl de rivali1lade para com os 
;funccionarios pnblicos, notamos a importancia que se liga.va :.w apoio moral e financeiro 
· do governo.» 

Pm• occasiào da ultima Exposição Universal de Pariz o governo da Belgica mandou 
escrever uma brochura intitulada - Reino da Belgica-01·ganização do M:nisterio da Agrí
eult'l.wa - com o intuito de to1•nar conhecidos os relevantissimos serviços que o novo 

· minístcrio tem prestado ao paiz. 
Nesse documento precioso, cheio de informações exactas . e minuciosas, em que os 

dados ·estatísticos confirmam a cada passo o grande movimento cconomico, se mostram 
1 co~ clareza .os ~dmiraveis progresscs da agricultura consequentes á crca.ção do minis
'. ter1o. A agricultura transformou-se, como por encanto, ao toque da acção gover.ila-
, mental systematizada no departamento da aglicultura. · · 
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Lê-se a.hi o seguinte : 
« Os progressos rea.lisallos depois de 1885 nos diversos ramos da agricultura. belga 

são inuumeros, basta consultar <L e3tatistica pn.1•a convencer-se. 
A agriculturn. transformou-se em uma inrlnstria raciocinctd<L como as outras, que 

não hesita mais em pedir :1 sciencia, ao C•tpílal e á associaçiio o qnc em vão esperava do 
cencurso ale::ttorio rlos elementos. 

O uso •los adnbos chimicos, qnc, h:t alguns :tJUlOS, não ern.m emprogados sinão 
na g~•ande cultura, espalhou-so em nossos campos, com unm rapidez extt•aordinnria 
E' por milhões rle fra.ncos qne se cit'rJ.m hoje as despeza.s quo fitzem os agricultores 
em adubos artificiaes ; o mesmo acontece com :ts m:whinJ.s agrícolas, cujo uso se 
geueralisa por torla. <1 parte, mesmo JUS regiões de pe1uena. cnltur•a. 

Grandes propriebrios deriLm o bolll exeJlplo e combateram o bom combltte, 
com uma energia e pcrseverançu. foitn.s p:tl'it surprehendm• os que dosespeNtvam 
do futuro. 

Tomaram resolutamentn as ferr:tmentas que lhes dava a sciencict drLS quaes 
tinham por muito tempo rluvitl;tdo. Os reildeiros, de seu h1io, comprellendoram 
que a pratic:l. d'ora em <leante (~ impotente, si ella nã.o se inspira nas revelações 
d;l. c\limicu, da. physica e d<L physiologia. Eis a, r<tzã.o por que as escolas primarias 
o medias de agrieultura ·sabem da terra ()omo por encanto de todos os pontos do 
paiz ; pm• que sociedttdes cooperativas c outt•as associações visando a compra barata e 
a f]sClLlisa.ção dos <Ltluhos e sementes ou o trn.tttmento racional rlo leito se consti
tuem por tod<t n parte em nossas províncias ; porque .as exposições e os concursos 
agrícolas se multipliciLHl e apresentam, c<tda anno, nu1is importa.ucia. . e mais int&o 
resse. Aos quo uuvillal!l 

1
d;t rttpidez. il~st:J. revolnção provocada pôde-se oppor o 

testemunho rla. estat1st.Ic~ das assocmçoes, rlo commercw dos arlubos, dos cerea.es 
e das machinas em nossas diversas J•egiões agrícolas.,. 

Deante dos factos que formam a experiencüt dos povos adea.ntttdos em agricultura, 
deante d<t lição eloquentc que resalta do modo pr:Lt.ico como a Belgica, a Republica 
Argentidn. ·e os Estaclos Unidos da. America do Norte, dert~m impulso desenvol
vimento lls suas forças jlroducr.oras, orientawlo firmo, patl'iot,ica. e systematica
mente a iniciativa. particttlu pelo orgão de um :Ministerio especial tla Agricultum, 
merece encomios o Presidetlte d<t Repubjlca, por luwer incluído H<L mensn.gem pl'Osidon~ 
cial, com que inaugnr011 <t actual sessã.olegislat,iv;t do Congre;;so N;tciontLl, o t.opico que 
já transcrevemos, cha.maw\p para o assumpto a ~Lttenção elo Podm• Legislativo. 
. Assim procedendo, o Cj10li:l rl<\ Naçã.o, n,lép ele reve)n.r l<J.rgo descortino de vist~s, 

ltgando o futuro üo Brazd ao desenvolvHnento de smt ;tgrwnltnr<t, mostrou-se salnn.
mente republica.no, indo ao encont.l'o da aspiraçào geral das classes productoras rio p<tiz 
que, em successivos. congr13ssos, toem reclamado .,a crco.ção de um ~inisterio da Agr•i
cult tir~t como reg·uhLdor dfL prosperidade e üesenvolv~mento economico do pu.h. 

O Congresso Naciomd dp Agricultn1'a, a. Conforq:çcia Assucareir<t da Bahia, o Con
gresso das Applicações lndu~triaes rlo Alcool, a Conferóncia do Reeifo, o Congresso (lo Ex
pansão Economica, todas a~ assembléas imponentes, que se teem reunido no paiz lle 1901 
até hoje, affirmam, solicitam, clamam e insistem peln. c1•eação de um novo orgão de admi
nistraoão publica, destina.üo u. dirigir, encaminh(l.r e impulsionar o progresso do Brazil. 

O Congresso Nacio!Ial, correspoiulendo ao appello do C)1efe da Nação, não pódo deixar 
de estudar com madureza o assumpto, enfrentai-o soh todas 'as sw1s faces, para dotar 
o paiz com um Th;finisterio capaz de arrancar a agricultura do isolamMto e da rotina 
e fazel-a refornHLI'-se, procurando na associação e em processos aperfeiçoaclos a salvação 
e o successo. 

O que se faz mister, entrei.anto. na elaboração do projecto e depois na orgu.nização 
do depart<Lmento ministerial, é c1ue a obra seja eminentemente pr:ttica, modelada peJas 
leis das republica:; ferlerativas- America do Norte, Mexíco, Argentiua, sem comtwlo 
perder a cor local, a origiu<~lidade, - e na. escolha do pessoal soja complotaTnente banido 
o fllhotismo ou a empregomaniá, '1UO tanto perturbu. o serviço publico. ' !J'he 1·igltt man 
in the right place. Não sendo assim, melhor será não creal-o. 

Pende de deliberação qo Governo o projecto do Sr. Deputado Christino Cruz
creando o Ministcrio da Agricultura, enviado pela Camara, a requerimento da Conunissão 
de Agricultura, com parecer da Sociedade Nacional de Agricultura. 

O Governo da Republica, conJormc as ídéas manifestadas na mensagem, está no 
proposito patriotico rle apresentar ao Congrlilsso um plano de organização minü;i;orial, que 
~ati~faÇ't as aspiraçõe; rla agricultura nacional e as necessidad~;Js do servioo publico. 
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O actual Governo fechará com chave de ouro a sua administração. tão fecunda em 
melhoramentos materiaes, recommendando-se á gratidão immorredoura das classes 
productoras e conservadoras do paiz, si, coma prometteu mL men>agem e todos esperam, 
envidar os esforços de sua acção governamental, no ultimo anno de sou mandato, no 
sentido de reorganizar os serviços do Ministerio da lndustria, Viaçã,o e Obras Publicas 
e crear o Ministerio da Agricnltur<t, com fciçiio pronnnciadamentc pratica, de modo a. 
constituil-o o m·gii o arlministrati \'O ela oxpan~ào economica nacional. 

SYNDICA TOS E OOOPERATIV AS AGRICOLAS 

Moline, o eminente estadista francez, que muito se tem recommendado (L sua 
patria pelo caPinha e meticuloso cuidado com qne estuda as questões agrícolas e propõe 
soluções patPiotica~ e praticas a bem dos agricultores, em recente obra deste anno -
« Le retottr à Z.a terre», estud:J.ndo a org-anização defeituosa da agricultura no que se 
refere aos interesses d·1 productor, pondera que o remedio está na associação, esse pode
roso regula(lor de todos os intere>se>. As associações cooperativas serão com o tempo, na 
sua opinião autorizada, o grande instrumento de emanci.pação da agricultura e lhe per" 
mittirá. obter de seus productos o maximo de receita, pondo directamente o productor 
em relação com o consumidor e desembaraçando a venda dos elementos parasitc\rios 
que arruínam a ambos. · 

A associação é, e será. pal'il. a agricultura brazileira tamhem, o incomparavel 
remedio a empreg~r-se contra a su:t fraqnez(l. ~n(lustrial e commercial. 

Felizmente par<l. nós os primeiros signos rlo movimento associativo, já se divisam 
no horizonte da nossa viva agrícola. 

Os syndicatos agrícolas, qnc são a forma a mais simples da cooperação, começam a 
organi.zaP-se rlepois dos b1•ilhantes k<tbalhos do Congresso Nacion<tl de Agricultura, 
reunido nesta Capital, em setembro de 1901, por iniciativa da pa.triotica Sociedade Na
cional de A,zricultura, sob os &.uspicios do Sr. Dr, Campos Salles, ellt.ão Prc;;idente da 
R.epublica, e com o auxilio do Congresso N;acional. 

O Congresso de Agricultura, em boa hol'a, atnrmou em sna concll1sã.o 21a. «E' mister 
que os agricultores em geral comprelwndam as vantagens da união e cooperação co111o 
ü1.ctores de credito e elementos pod:.Jrosos de organização ccononüca e busqu~~n pra
ticai-as como os unicos, reaes e s13guros com que elles porlem contar nos dias bons ou 
maus que tiverem de atravcs;;a,r os interm ,es e destinos da lavo ma. 11' . assi!ll q~e o 
Congrcs'o aconselha : a) a união dos agricultorc ; sob ;•, forma de syndicato8. 
b) êt organização de syndicatos ceutrae.;; na Capital Federal c mt Capital dos Estados. 

A ideid. da regeneração da lavoura p :~los symlicato> agrícolas, uma vez aftlr!Xlada 
como um postulado pelo:s Congressistas de 1901, passou rapidamente para as delibeuações 
legislativas, penetr<mdo, em 12 de dezcmhro de 1902, na Camar•~ POl' um projecto de lei 
de iniciativa parlamentar, que n.poiaclo pela Commissão de Agrictdtura, creada recente
mente, conseguiu, vencendo todos os turnos parlamentares, converter-se na !~i n. 979, 
de 6 de janeiro de 190:3. 

E' certo que o projecto de lei transitou pelo Congresso modesbmente, sem produzir o 
ruído de outras medidas apparatosas, parecenllO a tm.> anouino, a outro:; ineffica:r. e a 
outros predestinado a occupar apenas obscuro lagar no rol das leis inuteis ! . 

Felizmente, porrím, não se realizaram as previsões dm que não acreditavam na etfi
cacia da lei. 

Em varias gstados da Republica, agricultores, esclarecidos pela propaganda ince3san
te dos que c~· iam, porque, se não viam, sabiam de fonte verdadeira que estupendos resul
t::tdos na velha Europtt estavam prorluzindo os synllicato> e as associações cooperativas, 
comp!·ehenclendo o alcance pr<ttico da lei, começa.Pam a aggremiar-se, a formar 
syndicato .. ;. 

BAHIA 

E' assim que,no Estado da Bahia,apôs a Conferencia Assuf'areira,em cujas deliberações 
avultaram as vantagens innegaveis da apregoada instituição agrícola, formou-se o Syndi· 
cato Assucarciro da Bahia, com a cooperação ele 12 usinas importantes e de seu seio sahiu, 
forte e bem apparelllada, a Ccoperativn. Assucareira sob a forma anonyma, e se acha em 
via. de organização, sob o influxo do Syudicato, uma Cooperativa de alcool em amplos 
moldes. 
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Na modesta. villa do S. Felippe, os lavradores ot•ga.nizar::tm um pequeno syndicato 
e ao settlado viceja, com grandes vantagens para os associados, uma cooperativa de 
consumo, que, afastando intermediarias gananciosos, permitte aos socios abastecerem-se 
de generos melhores e mais barato:;;, e r ealizarem ailt1a lucros corresponclentes a 30 °/o 
annuahnente. 

A fecunda inicitttiva dos agricn!tor0s de S. l<'elippe influiu br.neficamente no mer
cado local a favor dos consumülores, porque o commrwcio foi ind.irccbmentc obrigado a. 
diminuir os exaggerado;; preços do retalho. 

Verificou-se alli o que Joseph Carnesson aflirnn, em s:m livro Les Socidtds Coopera
tices Ang/.aises, pag. 2G, ser um do;; resulta~dos indirectos das cooperativas de consumo : 
« Pelo simples facto U.e existir uma cooperativa de consumo em uma cidad.e, o com 
mercio local, para sustenta!' a concurrencia, ser;l obrigado a abaixar seus preços ; de 
tal sorte que todos os h<~bitantes, mesmo os que não fazem p~trte da sociedade lhe deverão 
pagar menos caro os artigos de coust1mo. Como p:~ra melhor fttzer sentir esta reper
CllSsão economica, vel'-se-ha mesmo certos commerciantes, como em Lodi, na Ita.lia, e 
em Stuttgart, n<t · Allema.nha, prochmltrem e annnnciarern pelos jor,mes qne vendem 
pelos preços das cooperativas: -Ao preço tla Cooperativa! » 

Do movimento associtttivo remlton ain,[a <L decretaçiio d:.t lei estn.,lnal n. 474, de 5 de 
setembro de HJ02, e a Jormaçiio de nm banco de credito agrícol<t, denominado Banco de 
Credito da. L:woura d<t Bahia, cujo funccionamento, como instituto de credito rural, 
acaba de se1• autorizado por decreto üo Governo .Feder<tl n. 5.652, de 26 agosto de 1905, 
e em breve iniciará suas operações. 

O pensamento fundamental que presidiu 1i crração do Banco é justamente orle impul
sionar a agricultura, por n1eio de associ~tções cooperativas, como se vü do> se.guinles 
artigos dos sens estatutos : . 

Art. 3. 0 O Banco tem IJOr fim: 
a) Emprest:Lr sob hypotheca, penhor agrícola on caüção : 
1°, aos agricultores, cre;:~:~lores 011 pl'ofissiona.es chl.s in;lustl'ias connexas; 
2•, Ao& :syn,licatos <tgricolas, organizados de :tcCO!'(lo com a lei n. 979, (le 6 de janeiro 

de 1\JO:J, e â~ cooperativas agrícolas de to1lo genei'O, nas quaes se comprühC!ldem especial
ment-e as c:Lixas ruraes do .typo Railfcis~n. 

b) servir de intermediariu, em benefrêio do:-1 profissionar.s c!<t agricultura e das indus
trias connexas, quer iiHliviútlalmente, qner collectivamPUte, aggremiados em associações 
agrícolas, não só P'!'l:<~ a col~lj.)l'<t .te. animaes_ reproductores ?o l'ctc;a, machinas agrarias, 
apparellws e utens1Iws destma.dos <L profissao J:e scml eomm1tt~ntes, como tambem par:~ 
a venda de seus prod.uctos ; podendo emitt.n· warrants, nos termos das leis J'ederaes. 
A commbsão por estr~s OiJei•açõe;; será e :t :tbelecid<l poh directoria, n1ío podenllo exceder 
ele 2 l/~ 0 / 0 • · . · , , 

Art. 4. o Com o intuito de facilit.w a. formação do credito a.gricola no seio das 
populações rul'aes, o Banco tüu·â prel'.-reocia, o:~ tlistt•ibuiQiu· dos emprestimos, ás 
caix;L~ J•nracs do typo lbHl'ejsen. 

PERNAl\fi'IVCO 

E' as:;im que no Estado 1le Pernambuco, confnr.ne se v.ê rio relatorio apresentado 
na Conferencia do Recife, pelo Sr. Dr. Corrêa de 13J•itto, o grand'e evangelisador do espírito 
de associação no seio da.~ cla1:1ses agrícolas e ind.nstriaes, se constituíram, sob a influencia 
benefica e intelligent3 de prop:tga.nclista.s emeritos, os seguintes :-rndicatos, comprehendendo 
J 5 municípios. 

Syndicato agrícola de Goyanna e Itambé. 
» » » Na~areth e TimbMtba.. 
» :. » Cabo. · 
:. » » Esc(tda, Amaragy, Gamelleira e Bonito. 
» >> » Palmares. 
» » » .Jaboatão. 
» » » lpo,Í uca . 
» » y, Harrni r os. 
» » » SerinlJãmn e Rio Formozo. 



E>ESSÃO EM 22 DE NOVEMBRO DE 1905 473 

Os syndicatos pernambucanos representam um eleme!!to de vi~a e progress_o para a 
agricultura do grande E~titdo do Norte, e o seu exemplo nao tardara a ser segturlo pelos 
agricultore;; dos municípios visinhos, maxime si o poder publico, compenetrado ~e sua. 
missão de propulsor e auxiliador da iniciativa particular, não recuar e prosegutr nas 
medidas de protecção iniciadas pela conces~ão de ce1-tos favores, como os que se acham 
contidos em vario.> tlispositivos da lei orçamentaria vigente. . . 

No rclatlll·io it qne acim11 nos referimos, estão compendiado> os benefícios com. que 
os syndicat.os agricohts vii.o aqninhoandt) os agricultores as.mcia.dos, nos segmn~es 
topicos : 
. · A 1wopaganda da iul~.t foi feita no munici.pio, om zonas limitadas, procurando 

congregar em associações locaes agricultores que se conheciam, que lutavam com 
as .mesmas ditficu!dades, que tra.ba!havu,m com os mesmos elementos. 

Nestes meios limitados, estas associações i<t teem prestado relevantes serviços, estu
dando e <tconselhando mellwramentos nos processos de trabalho, adquil'indo. para. seus 
socio.> instrumentos aperfeiçoados, . discutindo em suas sessões os resultados obt1dos, esta
belecendo regras e normas para a organização da estatística agrícola, discutindo a orga
nização do ensino agricola e o.~ meios de apet'feiçoar o trabalhador do campo,. elevando-o 
moral e intellectualmente, e.-;tlll!ando u, org<tnhmção da polici<t rtn'<tl, e finu,lmente abor
dando o difficil problema do credito agl'icola, em quo o syndica.to de Goyanna deu um 
passo decisivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "' .............................. . 

O syndicato de Goyanna é o que mais tern conseguido fazer, graças ao concurso do 
todos os socios, que, inteiramente confiados na. união de seus esforços, se reunem em 
grande numero todos os mezes, (liscutindo tod·;s a~ questões praticas. 

Este syndicaw tem impm·tado dezenas de instrumentos aratorios, cujo empr.3go se vae 
generalizando no município. 

Fundon umu, caixrt rtgricoltt cooperativa, que no anno passado levantou na praça do 
Recife um emprestimo de <>0:000$, soh a respons<tbilidade solídaria de todos os socios. Este 
emprestimo fvi pontualmente pago no tlia l de março do corrente anno • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~ qne jri. tem conseguido o espírito de associação nos mimicipios agrícolas de Per
nambuco, 11p:~zar de todas as difficuldades que se oppõem á iúúa nova, diz o incansavel 
Sr. Dr. Corrôn. de Britto, autor tlo relat.orio, me tem fortalecido a convicção de que só 
esse espírito, cujus e/feitos protligiosos se manite ;tam em todos os ramos da. actividade 
humana, potlerfL sa.lvar a agricultura do Be<tzil, porque só elle púde reunir todos os el~
mentüs uecessarios tL s Jluçiio de todos os poblemas que a1fectam a vida e o desenvolvi-
mento da lavoura nacional c das industrias que della dependem. . 

Recentemente, par;~ dar execução <L uma tias conclusões da Conferencia do Rectfe e 
enfrentarem <~ crise temeros:~ do assucar, que está exigindo o accordo o mais completo 
entre. os pt·oclnctores e a attenção p:~triotictL (los poderes publicos, os agricultores _e in
dnstrtaes üe assucar actLb',tm de promover a União !los Synuicatos locaes e a formaçao de 
um:; Cooperativa de pl'Otlncção e venda, que, segundo affirmam os iniciadores, se orga
nizn.r<L como í'or possível n.tc~ que o Congresso vote a lei dti.s-sociedatles cooperativas, 
insistentemente reclama(la pe!:\H classes protlnctoras, com a. qual a. nova associação S6 
adapt:Lr:í. opportunamente. 

ALAGOAS 

No Estado de Alagoas, onde os agricultores de canna formam a elite intellectual da 
lavoura, existe, descle 8 tlt~ maio úe IVO:!, dia ([e sua fundação, a Sociedade Alagoana de 
Agricul.tur;.L, cujo pr'imeiro pi'esitlente roi o Dr. Manoel Messias de Gusmão, de saudosa 
memorm. 

Votacla. a lei (le 6 de janeiro de Hl03, a sociedade resolveu modificar os seus estatutos 
d~ accõrdo com a nova lei e creou em seu proprio seio mais um orgãó com a denomina
çao ~e çamara Syndical, com uma úiroctoria propria, mas vinculada á sociedade. 
eonst1tumdo, em sua essencia, um verdadeiro syndicato agrícola. 

~ara an:tparar e atl_:xiliar o syntli<iato em suas operações, formou-se uma Cailea do 
Cre<ht? AgrJCola,de ac~ordo com as leis ns. 40.2, de 6 de junho de 1904,440, de 13 de junho 
de 190u e 445, de 14 de .Junho <le 1905. 

~: ~stado cedeu <1 Sociodade de Agricultura a C sina Wanderley com os seus terrenos 
e edthcws, p.trlt a fttn1fação de um instituto agronomico e posto zootechnico, 

Vol. VII eo 
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Em officio dirigido ao relator d<~ commissão, o secretario geral da sociedade, Ignn.cio 
Uchôa 1le Albuquerque Sarmento, forneceu o seguinte resumo historico do movimento 
associativo da àgricultura no Estado de Alagoas : 

« A organização da Sociedade de Agricuitura Alagoam~ deve á iniciativa de diversos 
agricultores das zonas assuca1•eiras dos municípios de S. Luiz do Quitunde, Passo de 
Camaragibe, Santa Luzia do Norte, Muricy e Pilar, os quaes, por meio de commissões, 
conseguiram a reunião de nm congresso agricoh~; que, tenrto como süde esta capital, ini
ciou sens trabalhos no 1lia 5 de maio do HJ02, uo etliticio rla «Perseverança o Auxilio», 
torminanrlo no dia R do referido mm; pela funJa.çào üesta societhtfle. 

E' certo quo o precursor üesta associação foi o Comício Agrícola rle S. Luiz do Qui
tunda, ha annos dosapparecido, do seio do q tml s :.thin o Dr. Manoel :Messias de Gusmiio, 
nosso ex-presidente, de saudostt memorüt. 

Constituída a Sociedade de Agricultura Alagoana, no mesmo dia representava ao Con
gresso do Estado contra os impostos de exportação, as pautas fixas para cobrança dos mes
mos~ ainda. contra as tarifas da «Aiagoa~ Railway» e os fretes do Lloyd Brasileiro. 

Combatendo as medidas aduaneiras que lhu, p:treciam vexatorias, amparada pelas ua 
«Revista Agrirola», que conclamava. peht solith1riédade da classe, pomle resistir ás difficul
dades de todo o ganero, vendo-se a tê na contingencia de acceitar a fidalga hospitn.lidade da 
«Perseverança e Auxílio>>, em cuj<t St~de socbl realizou suas sessões llOl' mais de dons 
a unos. 

A lei dos syndicatos veiu oll'ereccr-lhe opportnnitlade para mais alevantados commet
timentos, Antes, porém, de sf;lr votadtt a lei n, 979, de 6 de janeiro de HJ03, a Sociedade 
rle Agricultum Alílogoaua, por in,termedio de umtt comi1'1issão escolhida dentre seus asso
chtdos pela Conferencia AssucareíN tl<~ 13r~l:üa. tru.ton da. organização de um syndicato 
:tgricoht, o qual, por óbadecer <i. }ei das socie1h1des aQOI~ymas, não chegou a termo, já pela 
situação precária dos agridultores, impo,sibilitados assim de cmworrerem com as quotas 
pam a formação do capit~al, já por se entender que, aquelle meio, não se destinava 
aos Iins especiaes dos institutos desse g01wro, não d~spondo, sobretudo, de amparo n[l. lo-
~-:islação patria. ·· 

Semelhantes entraves rlel'>appéu·eceram com a proll1lllgação da menciot!ada lei do 6 de 
j ~~Heiro e, em facJ do disposto no a.rt. 2° § 2° aos est:ttutos da. · sociedade, cumpria-lhe a. 
resolução elo problema, maxime sendo possível 1lar-lhe existencin. jnrHiica. Grande contro
vcrsilt levantqu-se ontão no seio da socieda.rle; uns ententliam que o syndicato deveria set• 
constituído á. parte, sem lia-ações com eJl<t: outro::; viítm nest~ parecer a sna queda, atten
t.os os cmbara.ços í\llanceirqs e minguadq numero de associados. . 

Por fim, deliberou-se uma alteração nos est;ttutos, em virtude d~ qual seria creado 
mais um orgão sob a denonütlaçii.o de C<tnun·a .Syndical, com uma dit·ectorlà proprin., mas 
vinculada ;t sociedn.dc acceitando este~ pwa todos os elfeitos o regirnen rln. Lei de G de ja
neiro. 

Feito isto, comprehemilm-se depois qnc o synd:ica,tq, alêm de simples intermediario, 
deveria apparelhar-se P<H'a ltttenuat• as difftctlldà:dcs moú.etarias U.os •seus associados. 

Neste . sentido creou-sq a Caixa de Credito Agric~Ja, cujo'.capital Hcou por es~e modo 
fixado: 400:000$ entregues pelo Estado, de accôrdo com' as leis ns. 402, de G de junho de 
1904, 440, de 13 junho ele W05 e n. 445, de 14 de junho de 1905, e 1.600:000$, provenientes 
de quotafl de cem mil réis cada uma, qne sô poderão ser f!Ubscripta.s pelos socios. 

Approva.dos os Estatuto.~ da Caixa de Credito pela socieJ.atle spbmettidos á conside
ração do governo do Estq.do, que os approvou pelo <lecreto n. ·B42, de 7 de agosto cor
rente, o syndicato pôtl.e agir• de modo a preencher seus fins, tendo já prrsta.do aos socios 
relevantes serviços. 

A sociedade de Ag1•icvltura Alagoanr~ cogita tambem . da creação de um instituto 
agronomico e posto zootech!lico, tendo obtido para esse fim a cessão gratuita dos terrenos 
e pradio da t~ntiga. Usinu. 'V<1nderley. 

Para estudu.r a. organização dos estabelecimentos de igual natnre~a., commissionou o 
illustre consocio Dr. Miguel Nogueira, o qual, em desempenho de sua incnmbencia, acab:1 
de chegar do Chile e Republica Argentino..» 

SAN'l'A CATIIARlNA 

Data,m do 1880 os primeiros ensltios do movimetlto cooperativo no Estn.do de Santn. 
Ca.tharina, onde <~ Sociedade Catha.rinense de Agricultura, em cuja. direcção se acham ho
mens intelligentes e de <~.cçã.o, vae fi.l.zendo, com tino e segurança, a propaganrla dos l;lyn-
dica.tos agricolar. e sociedades coopr.ra,tivas. · ~ -
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Foi entre os empregados d:~ antiga colonia de Blumenau que se formou, nar1uelle 
anno, a primeira sociedade cooperativa· de consumo, anonyma, que não teve long~~ virht, 
porque as suas acções depreciaram-se, foram depois accumuladas em mão de um só in
dividJto e dest~ppa.receu sem deixar resultados que mais tarde servissem de ponto de par
tida pam a se<tuencia do lnov;mento associativo. 

Em 1898, rtconselhados pelo consul italiano Conde Roti, já, fnllecido; o, colonos ita
Jirmol'l da í'regnezía. do Ascurra, no m;:smo município de Blumenau, orga.nizaram outra. 
sociedade coopemtíva, que ponco tempo durou pela. faltn de administração e de tiscali
zaç1í.o dos socios sobre os administra(lores; mas, por iniciativa do Sr. Ermembergo Pelli
retti, a sociedade rcconstituiu,se e, sondo cada socio possuidor de uma acção de 20$, abriu um 
:n•mazem social, vende a dinheiro e recebe os prodnctos agrícolas dos socios, que são 
cerc:~ de 50. 

Em 1899, formou-se na freguezia do Ced1·o do referido município, entre l7 colonos, 
uma colonüt cooper:.ttíva de consumo e exportação, constituindo seu capital nominal com 
obrigações de 200$, capital que nunca se realizou porque ~t sociedade encontrou logo 
largo credito para. suas opera.çõ1,3s. Não ha pro"!)riamente acções, mas apenas a. responsa
bilidade de cadrt socio pelos compromissos soCiaes, até 200$000. 

A Sociedn.de Catharinense de Ageicultura, om suas informações ao relator, assim· sa 
exprime sobre o fllncciouamento d:.t cooperativa do Cedro e o movimento agrícola no 
Estado: 

« Desde o primeiro unno de existencia, a sociedade exportou <lirecbmente fumo 
em foll1u parn. a Allema.rtha, aonde foi tambem um colono ~ocio pam conhecer o 
mercado. No segundo anno, o numero lle socios subiu a 70 ; no terceiro a 120, 
reduzindo~se em seguirln. com pequenas oscillações :t cerca de 100, incluídas as 
mais abastadas familías de colonos do logar. 

A sociedade tem vendido fumo em folha rlirectamente aos grandes commissa.rios 
de Bremen, n.ssim como aos governos ita.lin.no e austríaco ; já edificou um 
predio no valor de 10:000$ e adquiriu um terreno adjacente no valor de 4:000$000, 
A exportação elo fumo em tolha oscilla entre 100 n 150 mil kllogrammas annual
mente. 

O ponto fraco de sua vi(la economica consiste em que os colonos de ordinario 
já teom consumido o valor de sut~s colheitas quando entrogam o producto, de modo 
qne, ao liquidar a importanci:~ da venda, veriticrt-se não haver saldo em dinheiro 
e a sociedade abre-lhes novo credito. 

Os administradores e empregados são todos ·colonos ; a contabilidade ~ primi
tiva, mas o povo var~ se educa11do e se llabitna.nrlo a. comprehenr!er e znlar os 
interesses collectivos. 

No mesmo município (le Blnmena.n edstem duas societlades coopera,tivu.s de consumo, 
denominadas do Rodeio I e do Rodeio II, fullliadas em 1901. Cada uma dellas cont:1 cerca. 
de 50 socios. 

Punccionam mais ou menos como a Sociedade Cooperativa do «Cedro», já tendo exppr
ta.do tambem fumo em folhas. 

Ainda no município de Blumenau, e desta vez entre colonos de origem allemã, consti
tlliU·Be, ha poucos dias, em Carijó, perto de Indayal, uma socie(lade cooperativa de con
sumo e producção, da qual fazem parte cerca. de 300 familias, já estando installado o seu 
primeiro ar mazem. 

No município de Urussanga existe, desde dous annos, um syndicl).to agrícola, o qual 
tem limitado sua acção á propagandn. agrícola. Conta cerca de 40 socios. · 

No município de .Joinville, m~ colonia Hansa, constituiu-se, no anuo proximo findo, um 
syndicato entre colonos, com o fim principal de fa.bricar e exJ.)ortar ma.nteiga; a já deve 
estar fundado outro syndicato agrícola, com uma caixa rural, para. receber concomitente
mente as economias dos syndicata.rios. » 

A Sociedade Catharinense de Agricultura, perfeitamente orientada, convencida da. 
necessidade lle approximar o productor do consumidor, em beneficio de ambos e com .J 

intuito da libertar a lavoura do ontlS das commissões, por vezes excessivas, dos inte.rme
dia.rios, depois da exposição agrícola qt1e realisou, em l de maio do corrente anno, dirigiu 
aos agr~ol,lltorQ~ a circula.l' que adeante vae publicada, a. qual, si fo1• accoita a apoiada, 
determi!ll).l'1L uma belht e salutn.ria evolução em prol dos interesses commerciaes d:.t agri
cultura no Estado. 
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E' esta a circular : 
((Sociedade Catharinense de Agricultura-Fiorianopoli~ •.... de ......... de 190. 
lllm. Sr.-A Sociedade catharinense de Agricultura, empenhada como está. em 

promover o engrandecimento do nosso Estado pelos meios ao seu alcance, organizou, como 
~;abeis, a Exposição cuja installação se deu a l de maio do corz•ente anno. 

Não ignoraes que 1oi coroada de exito f\sta sua tentativa e que .por isso mesmo 
ella não deve parar ahi, ao contrario, deve continuar a sua campanha. 

Um dos factores que mais contribue para que se.:a pouco remunerada. a. activida.de 
dos que se entregam ú lavoura ou á industria. é á seria de intermediarias por que tem de 
passar o producto antes que chegue ús mãos do consumidor. Este ê um n1al a Q,Ue 
ppdemos e devemos dar remedio. E em que consiste este rcmodio ~-Evitar o ma1or 
numero possível da intermediarias. 

Nest'-' sentido a ·wciedade vem ao vosso encontro e e3pera o vosso concurso para 
que seja fundado o Syndica.to Catharinense para a expor·tação e venda. directa. dos pro
duetos da lavoura e indu,trias connexas. 

Organizado que seja o syndica.to sob os moldes da. legislação federal . em vigor, 
pagando cada syndicatario uma ·pequena contribuição annual e deduzindo-se da impor
tancia do producto vendido uma pequena porcentagem, em b1'eve disporá o syndicato 
dos recursos sufficientes para fundar nas principac.; praças do paiz, e nas do estrangeiro, 
os . armazens necessarios par·a yecepç~o e venda d_51s pro~u~tos directamente aos consu
midores. Bem sabemos que nao sera esta a soluçao defimttva do problema, mas cremos 
firmemente e não temo.~ duvida em atnrroar que será um gt•andc passo dado para a 
melhoria das condições do Estado em geral e das do syndicatario em particular. E' 
incontestavel que a acção c9njunta dos syndicatal'ios, dispõe de mais fortes elementos 
para tornar conhecidos os npssos productos, di.;põe de m<tis amplos recursos para. uma 
propaganda tenaz do que posmimos. 

Certos de que não descqnMcereis as vantagens dessa organização, pedimos e espe
ramos que nos enviareis m;na resposta declarando si acceitaes a idêa dessa. organi
zação, quaes os elementos de que podereis dispor no meio em que exerceis a vos sa 
actividade ag1·icola, industl·i~tl ou commercial, aventando idéas rtue possam fâcilitar o 
successo desta iniciativa. · 

Saudando-vos cordialme~te subscrevemo-nos.-Lebon Regis, presidente.-Pereira . e 
Olivei,·a, vice-presidente.-P(!reim Leite, í o secretario.-F/avio Na.~cimento, 2° seeret ario, 
José Gomes Janlim, tllesourr.}t'O». · 

Não ó sómente a iniciat+-..:a particular que -se agita sadiamente em busca de novos 
processos de acção a.gricula e social; tambem cs representantes do poder publico, arras
tados irresistivelmente pela convicção geral que se este~ formando om todo o paiz e conhe
cendo os facto:S c1ue se estãp desenrolando na vidà\ rm•al, ·.yão ao encpntro do movi
ment) regenerador, apresentando, nas assembléas legislativas, medidas animadoras e 
protectora.~ da. iniciativa que se levanta rniraculosam~nte, como o paralytico da escri
ptura, deixando o c:~tre da rotina., para fitar os largos horizontes que lhe otferooe o 
cooperatismo. · 

No Congresso Legisi~tivo de Sant:l Catharina pende de deliberação, com parecer 
f<tvoravel da commisssão competente, o seguinte projecto de lei protectora e animadora 
do.> syndicatos e coopera ti v as, projecto iniciado pelo Sr. Lebón R~gis;r presidente da Socie
•iade de Agricultura c ao ;mesmo tempo representante do Estaclo no Congresso Legis
lativo : 

«o Congresso Repre;;ent:í.t.ivo do Estatlo de Sanh Catharina decreta: 
Art. l.o Fica o Poder Executivo autori;mdo a conceder um dos auxílios abaixo 

nomeados aos syndicatos ou eooperativas agrioolitS, organizados de accôrdo com as leis 
fcdera.es em vigor, á escolha dos mesmos. •···· 

§ 1. • Est:l.> auxílios consif,ltirão ; 
a) em collecção de appafelhos proprios á cultura ou ao beneficiamento dos pro

duetos; 
b) em reprorlnctores de ritça, desde que se adaptem ao meio para que são requ'i-

sitados ; . _ . 
c) em auxilio monetario e temporario para pagamento de um technieo que, pol' 

contracto do syndicato ou cooperativa, vá á sédo do mesmo ensinai' aos syndicatariôs os ' . 
moclernos proce;;sos no seu ramo de trabalho. 
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Art. 2.° Fica igualmente o Poder Executivo autorizado a dispensar de todos os im
postos os bancos regionaes agropecuarios, as caixas ruraes agrícolas e todas as insti
tuições de creditos e auxílios mutuos, organizadas pelos syndicatos. 

Art. 3. 0 O auxilio será concedido mediante requerimento assignado peht dircctoria 
do syndicato ou cooperativa, o qual vira acompanhado por um exemplar dos estatutos 
assignado pela totalidade dos associados. 

§ 1. 0 Não fazem jús aos auxílios acima as associações cujo quadro social não disponha, 
pelo menos, do vinte memhros. 

Art. 4. o O Poder Executivo fica autorizado a. abrir crcditos noc:Jsa.rios á. execução 
desta lei. · 

Art~ 5. o Revogam-se as dispo.>ições em contrario. 
Sala das ses.~ões, 7 de agosto de 1905. » 

Em S. Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Maranhão, Rio Grande do Norte, Parahyba e outros 
Estn,dos existem tambem syudicatos agrícolas. ::;obre cujo desenvolvimento deixamos de dar 
esclarecimen&os por não nos terem chegado ás mãos a::; inform<tções solicitadas. 

A justiça. manda, porém, declara1· que nos tres .Estados indicado~ - Bahia, Alagoa.s e 
Pernambuco é que mais arraigada. vao se tornando a convicção das vantagens dos syndi
ca.tos e do cooperatismo a.gricola, pelo menos no espírito dos ag1·icultorcs do canoa. ; e é 
de esperar que, no decurso do alguns a.nnos, a pequena. cohor·te se trttnsforme em 
legião. . . 

. No Estado tio Rio Grande do. Sul acaba de se fundar agora um syndicato em Porto 
Alegre, comparecendo â. assembléa,_constituinte mas de 120 agricultores e o Presidente não 
cessa de despertar a opinião dos productores fazendo rcferencia.s, em suas mensagens, 
ás maravilhas de que é capaz a iniciativa particular, fo1•tificada pelas associações coope-
rativas e sobretudo pelos syndicatos. · 

A imprensa,, e notavelmente a Federação, em artigos de propaganda, orienta os agricul
tores e criadores no sentido dos Syndicatos Agrícolas; e o brilhante propaga.ndistc .Euclides 
Moura, em excursão pelo interior tio Estado e com o apoio decidido do actual Presidente, 
Sr. Dr. Borges de Medeiros, promove a creação de syndicatos, que, em breve, é nossa. 
convicção, transfo1•ma.rão o futuroso Estado do Sul da Republica em V<tsto campo de 
experimentação cultural, gi'aÇtts aos elementos de que dispõe par:1 o seu engrandecimento 
agricola e pastoril. 

A INICIATIVA PARTICULAR E A ACÇÃO DO ESTADO 

. A agricultura brazileira, depois que a technica agrícola tornou-se uma sciencia 
ba.seada na chimica organica e inorganimt, na geologia, na physiologia vegetal e animal, 
na bacteriologia, etc: e o ensino technico diifundiu-se no seio dos outros povos, ca.rece de 
se industrializar e se cormne1·cialtzar tambem. · 

A industrialização da agricultura c<tracte1·iza-so pelo emprego de proce>sos aper
feiçoados, a substituição, por exemplo, do trabalho braçttl pelo mecanico, de modo a. 
poder o ttgricultor produzir o melhor o o mt~is barato possível, diminuindo o custo de pro-

ducção. · · · d · lt · · ·t - d · d · t · l t d Não basta isto. E' mtster am a. que o agrwu or, a mu açao o 10 us I' la , en o pro-
duzido bom e barato, procure escoamento para. a sua cultura, orgttnize os meios de melhor 
venda dos seus productos. 

Como o indust1•ial que produz muito, accumula stocks de artefactos,mas não cuilla. 
pa.rallelamente do escoamento para a mercadoria., e em consequencia, arruína-se: assim 
o agricultor que cultiva rotineiramente a terra, ou que, produzindo, por processos aperfei
çoados, muito e bom, não cogita de organizar t~ venda, ficando á espera dos consumidores 
ou entregando os seus productos aos intcrmedia.rios incautamente, sem estudar e co
nhecer as condições 'lo mercado, prepa1•a a sua ruína. 

Hanlev, director da Federação Americana, em .um trabalho que apresentou no Con
gresso Internacional dos Syndicatos Agrícolas de Pariz, em 1900, pondera muito bem que 
produzir não é tão difficil como vender. Os Ia vra.dores, diz elle, não cumpriram bem 
todos·os seus deveres, uma vez semeadas c apt\nhadas as suas colheitas. Os <t"ricultores 
do mundo inteiro teem por obrigação meditar sobr•c a. maxima « que si o prim~h·o dever 
é produzir. a. veuda do seus productos con;;titue uma sogunda e assás ditllcil parte de sua 
tarefa.» 
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-Só o principio de n.ssociação, a convergencia collectiva dos esforços indi viduaes, a 
cooperação mutua, póde ha.bilit:tr e apparellmr o agricultor para lutar e vencer os ob
staculos que se oppõem aos seus interesses. 

o syndicato, grupando, instruinllo, educantlo e fortiftcanuo os agricultores, ,solidari 
zanllo os interesses de todos, desdobra-se depois em outras ttssociações coopel'ativas. 
Proli1ove entre os syndicatarios ti. formação de cooperativas de consumo, 1le producção, de 
credito, de providencia, de seguro, de amparo para a velhice. 

O que não permittem as forças do agricultor isol<tdo, <tlhcio muitas vezes ti. tochoicct 
agricoht, baldo de capital, cousegne o synuicat.o, pessott moral, que é sempre mais iutel
ligente, mais sagaz, ma.is prutlente e mais poderosa que catht membro isolado. 

« O agricultor isolado, observa o Sr. .Meline, é muito fr;tco para defen
der .. se e é preciso sGmpre que elle passe por debaixo das forcas caudimts ·daquelle 
a quem entrega sua met•cadoria. Não lJóde correr de um comprador para outro 
para melhor vender ; seu tempo é multo precioso para isso. De outro lado, não 
póde sinão raras vezes . guardar sua mercadoria, qu:er ella não 1JOSS1. conservar-se, 
quer elle tenha necessidad J de dinheiro : . é preciso, pois, vender, nito importa como, 
e o intermediaria que sabe disso o jugula á sua vontade.» · 

A cooperação mutua. é muitas vezes a salvação de uma ruína ineviti1vel e o 
elemento de maravilhosa prosperidltde inesperada.. 

Conta Mabillea.u, citado po1· Maurice Schwob (i) qtte duas pequenas communas 
de França- Cuges e Roquevaire, de!!tle tempos immemorhws gosavam, no paiz e 
na Europa, d? monopoli~ d~ .lacto da cultn_ra das . u.lcaparras, e.uju. guperioridade alli 
em reconheCida. Cada Januha. tntbalhava Jsolatlamente 11ara st : cultivava as <.j.lca
parra.s e a~ prepar~va em conset·va com vinagre. A Hespanha. e a Algeda, que 
tambem cultivavam· alc~rras semi-selvagens, não selecciónadaf'l por cuidados re
gulares, lembraram-se dq fabr.ica.r conservas e abarrotaranj. os iher•cados consumi
dores, vendendo-as por pr€(ÇO batxo - 0.65 f. em vez 0.95 f . 

. A ruína das duas p~quenas eommunas parecia inevitavel ; mas o principio coope
rativo salvou-as. Os pequenos productercs associaram-se, montaram úma fabrica de 
vinagre, regularizaram l.~ melhoraram os processos de preparação das conservas 
de alcaparras, estabeleceram uma marca especial, impossibilitaram a confusão das 
conservas locaes com as hespanholas e algerianas, levantaram os preços e d'ahi 
em deante voltou a prosperidade primitiva das pequenas comlimnas.» 

g o que mais admirlj. - a prosperidade da associação chegou ao ponto de per
mittir com os seus lucros fundar instituições tle caridade e previuencia. ao redor do 
syndicato ! . . . . . . ·. . 

Tal é <t força occulta1 mysteriOsa, quast niilagros<t, do e~pirito de associação ! 
Muitos ainda. não colJlprehendemm essa força ; mas a minoria - sempre revolu

cionaria do pensamento.....,. vae-se aproveitando tlella pa.r-a melhorar a sua situa:ção e 
encaminhar a solução do problema. economico. ' ·... . . 

« As profundezas do qtundo rural, são pa.lavràs do Sr. Berg&t, cítado PQr Schwob, 
como a.s do mundo operà.JJio, guardam reseevas d~\ aptidãt> e energia não suspeitadas, 
que este incompar~vel instrumento de educação . sócial. a coopel'a.ção, poderá gradual-
meni.e fazer surg1r em plenlt luz.» · , 

E' evidente, porta.nto, a necessidade de se vulgarl?1J.rem por .todos os meios, os béne
ficios e as vantagens assombi'ostts das associações rio in~io das classes prodtict(»·as; e 
ninguem poderá contestar que ao poder publico . incumbiiti ~o só auxiliar a. propaga.nda 
feita pela iniciativ<t particular. como ainda. directameà.te 'promover a propagação do 

· espírito de assodttção po1· todo o paiz. . ·. . . 
O auxilio do I<;stado é de bom grado prestado pelos governos . ás associaÇões agrí

colas nos proprios paizes em que o espírito do associação existe com algum vigor. 
Em França contam-se hoje cerca de 18.000 associações ruraes, sendo 3.000 syn

dicatos profissionaes, 6.()00 sociedades de soccorios . inutuos, 15.000 caí:xas regio
ti:aes e locaes; entrétanto o governó, por iniciativa do ministro das coloni.as o sr. 
Clementel, apresentou nl)l P!ojecto de lei,eujo. tim é subvencionar as socieda.des coope
rativas agrícolas de prod~t?çao e venda por ffi';110 de?-~ adeantamentG sobre as som
mas resérvadas no Banco Q.e França p:~.ra. o credito agrwola. 

Em 1898 o governo f'ra.nccz, aü.torizado pela lf}i orçamenta.ria, abriu ao ministerio 
da a-gricultura o credito tio 500.000 francos para subvencionitr o.s sociedades ue seguros 

. mutnos agrícolas contr<t q. mortalidad~ do gado e a. saraiva. 

(1) La guerre commerciále. Avant la BàtaJlle, pag, 68. 
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A influencia benefica. das subvençõss foi veri!icada. e affirmada. pelo relator do 
orçamento do ministerio da agricu1tur<1 em 190.2. 

Sendo apemts de 1484 o numero d~1.s sociel:J..Les .de sc.suros mutaos agricohs n.ntcs 
da. lei de 1898, elevava-se em 190.2 a 3.000. 

Em 1902 o Sr. H.u:1u, rcl<1h11<.lo o orçamento da agricnltura em Fr:tnça, mostrou 
as cn.usltS lia crise agrícola naqucllc paiz, 1•e:l11dndo-as <~ tres princip:1es: a baixa dos 
preços, o encarecimento dtt producção e a superproducção, e depois d.e iud.icar os 
diversos remcd.ios conhecidos, entre os qmtes tignr.t tt-m·gttni:iação commerciat da venda 
do trigo pela c1·eaçiio de sociedades cooperativas, sob os au.;pic:os dos syndicatos agrícolas, 
conclue o relator com estas palavras: 

«Terminaremos estas curtas observações lemb1•ando que é mais que nunca dever 
do Esta1lo suscitar e animar o espírito de inicüttivll. na conductn. dos negocias 
rurn.es. 

E' preciso que os cultivatlores, renunciando esper;w (), s::tlvação do Esta.do-pro
vid.encia, comprehendarn que «:t préttica dos pritlcipios de associa.ção e mututtlülade 
lhes permittirá. não sô fctcilihr e fazer progre lir <t pro<lucção, mcts ainda arnnl-os 
contr<t <tS difficuld:tdes que resultam da. baix:t dos preços no mercado. » 

N:1 Allmnanha, onde o espírito de <ts~oebção constitue um laço tbrte de solida
riodttde no seio das classes productm•<ts, httvict, em 1901, 15.034 assocütções, entrn as 
quaos cont:tvttm-se 10.487 Cltixas de oeonomü~ e omp1·osti.mo (Spa1·-unrl Darlehenka:;sen), 
1.294 sociodttdes do compr;~ e vetvla, 2.845 socioclarlos do loitorüts e 1.008 pertencentes 
:1, diversos l'ltmos. Além destctS, rogithts peht lei das socied.ltdes, havia cermt de 800 
livres, destinadas em smt maiorü~ <t fltzer compr~s. 

Os depositas conectivos de trigo, cujo nume.ro eleva-se a cerca. de 120, denomi
na<los Kornhaus, são eloquentes exemplos d.a.s marcwilhas U.o coopern.tismo e garantem 
commercialmente os pequenos ln.vrttdores contra os preços vis o as especulações dos 
intermediarias. 

O trigo colhido pelos socios é depositad.o immed.iatn.mente no Kornhaus, onde é ar
mazena1Io, depois de limpo e peneir<do, e classificado com o fim de obter inaior valor 
commercial.Si o agricultor precist de dinheiro <t cooperativa lhe ade:~.nta com a garantia. 
do trigo depositado ; si, porém, o dapositante uão mtr:ece de adeant:J.mento; espera que a. 
venda se faça opportunn.mente pelo mn.ior preço, sem recorrer á sociedade. 

O :goder publico, convencido de que o espírito cooperéttivo é um elemento poderoso 
do da~~envolvimento economico do petiz, não se m<tntem indilferente, na Al1emanhn., ao 
movimento associativo. 

As leis prussianas de 3 de junho de 1896 c 8 de.jLt1ho de 1897 concederam o auxilio 
de cinco milhões de marcos parlt tt coustrucção de Kornhaus. 

Na Baviera lt solicitude p(J.trioticl~ do Esta.do peLts coopar<J.tivas de cereaes exerceu
se de uma maneira mais effecti v a que na Prlli'!Bht. Qun.si tot!os os ministerios, como 
observa Souchon (Les Cartells de 1\tgriculture eu Allem11gne p. 43), procurn.ram dar 
mostras de zelo pelos interesses agrícolas; o ministerio lio interior, or[t sob a fôrma. 
de subvencões, ora sob a. fôrmtt de adeant,tmentos reembols:tveis, deu sommas considera
veis, avaliadas em 120.950 m<trcos ás subvenções e 544.520 nurcos aos emp1•estimos . 

. Na Belgiea o governo, além de crear e sustentat· institutos de ensino de diversos 
grãos. não ~;quecendo a diíl'us~o de escolas ~enagdres para ~s ~·apari~as dos campos, 
promove rlwectamente a creaçao e o desenvolvimento das assomaçoes agriColas. 

Elle o faz de dous modos:- pela distribuição de brochuras, boletins, impressos, esta
tutos modelos, manuaes, etc., e por meio do corpo de agronomos ambulantes, que fazem 
conferencias nos centros ruraes e respondem gratuitamente á consultas. 

As publicações o1Iiciaes, diz Max Turmann, são muito apreciadas pelos que se occupam 
das obras ruraes, o homens de grantle autoridade, como Beyer, secr;etario da Federação 
agrícola do Hainaut, lastimam que esstts publicaçõe~ não sejam mais numerosas e não 
abranjam maior numero de materias, como se,iam as d.isposições leo'aes que rectem as 
sociedades commerci<ws agrícolas e os deveres dos administradores e "'commissarí'os das 
sociJdades cooperativas. 

E' interessante o serviço publico do corpo de <tgronomos creado pelo Estado á carrto 
. do ministerio da agricultura. "' 

Fazem parte desse corpo, instituído por decreto real de 1885, engenheiros agricol<ts 
diplomados. São vinte agronomos, auxiliados por dezenove ajudantes temporarios, dis
tribuídos em circumscripções d.eterminadas. 
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A sua missão principal é : • · 
a) vulgarizar as noções e os processos da scieucia agronomica, por meio de cou. 

sultas ora.es ou esct•iptas, confm•enéias, campos de experiencia, etc. 
EUes se põem em relação directa. com os àgricultores, dão gl'atuita.mente os con

selho3 que lhes são pedidos. Preenchem a.<; ftmcções de conselliciro technico e de con fe-
rencista ag~ieola ; · . · 

b) ensinar aos agl'icultorJs as v<Latu.g .ns que póll:l lhes pt•o:nover <L u.ssocmç·ão c 1\w
necer ás p3ssôas que lhes p)tlml, dados precisos SJIJL'e <~ orga1liz<tção, assim cumo sobre o 
tunccionamento dos grupamentos agrícolas. 

c) informar a adminii;tração central sobre os trabJ.lhos das sociedales agrícolas 
officiaes ou svbsidiadas de sua. circumscripção, sobre o> auxílios peclllliarios que convém 
lhes conceder, · a.qsim como sobre a~ distl'ibuições honorificas que devem ser ·dadas aos 
membros m<tis distinctos destes coliegios. 

d) organizar e dil'igir os cursos <tgricol<tS pam adultos, o> cursos de lwrticultum, 
a.rboricultura., cultur<L das horC<LS etc., est:Lbelecido> pelo dep<Ll'ta.mento d;t agriculturct 
em seu districto. · · 

Cctda mez, 0$ agt'Jllomo;; euvi:Lm á administração C.Hik<tl Ulll plano uniforme Hóbee 
·suas conferencias, sobre o estu.do d<L culttn·<~. sobt•c o est<ttlo tios cr~mpo~ rle experieuci<t 
estabelecidos por seus cuidados, sobl'e · <LS associações o o.; ui versos g-rupamentos de 
agl'icultores,sobre as ·reiras e os mercados, sobt'.J as iudustria.~ e <t otthllage agi'icoht, 
sobre o estado sanitario tlo gado. . 

Inspectorlls da agricultura ftscalizctm o serviço dos a.gronomos do Estado. (Orgauisa
tion du Ministet·e dêl'Agriculture-para a exposição univm•sal de Pariz em 1900.) · ·. 

. I 
Os agronomos do Est:~.do prestam, pois, imp01•tautes serviços á agl'icultura e ' 

muitas vezes contribuem etfica.zmente para. auxili<tr a propagctnda dos que se dedicam 
1\ obra meritoria da formação de sociedades cooperativa,s no seio das populações rura.es. 

Quando, por exemplp, o Sr. Bondroit quiz fundu.r uma caixa Ra.itfeisen ein WiHtm:.. 
puis recorreu aos bons ofHcios do Sr. Boisdengheir, agrouomo de Leuze, que fez diversa~ 
conferencias sobre as vantagens e o funccionamento das caixas Raiffeisen. A es::;as con
fel'encia.s, sempre assistidas pelos agricultores d<L localidade, seguiu-se uma gra.nde 
reunião, da qual sahirarn os estatutos fit•mados por 40 dos agricultores mttis assíduos. 
Foi assim que se fundqu a mtixa rural de Willa.m:puis, segundo refere o pti.dre Ma:.. 
blarbe. . . . 

Além desse serviço bem organizado, o Estu.do auxilia com subvençõe; as obras das 
Uniões profissionaes agricolas, das federações provinci<tes. das suciedadcs horticoi<Ls, 
agrícolas e avícolas, so,ciedade~ mutualistas tle seguro cuutra a mortalidu.de do gado 
bovino, etc. · 

Tambem são subveqcionadas as escolas pat;t~cula.re~ crcctdas pql' <Lssociações ttgri-
cola.s. · \ \ · · . · ' 

E' verdade que no :parlamento os a.dversario's do Governo não cc~sa.m de criticar o 
auxilio aos estabeleClmep.tos de ensino petrtciular e á.s associações agi-icolas; e o t'<tzem 
por espírito de opposição política e anti-confessional, porque o movimento catholico 
accelera-se prodigiosamente nos et~mpos, tendo á sua. frtJntc .um clero tntelligente, patrió
tico e illustrado, Ma.s a resposta dada pelo Sr. Van der Bruggen, ministro da agricultura. 
na camara dos rept•esent!j-ntes em 31 de maio de 1901; é cuba.l .e categorica. em rela~~ 
aos bons resultados colhidos : ' . : 

.·«Os subsidias que nó~ lhes concedemos são bem . empregado~. pois que nos valeram 
na Exposição Universal dfl Pariz de 1900 o grande premio, isto é, a mais elevada distin
cção. E', com atreito,# notar que o ensíno livre subsidiado, que no> custil. meno.> do 
terço do que des}!lendemo~ com o ensino otficial participava em nossà exposição, não por 
um terço, mas por mais de dous terços. O succes;o alcançado em Parir. ba'>ta para. 

justificar aos olhós das pessoa..'! não prevenidas a concessãu do subsidio ao ensino ttgricola 
·livre·.,. · ' · · · · 
• ··. · Do exame dos faétos que occorrem nos · pa.izes ·citados, colhemos o seguinte ensina.
ménto : . 1•, que m resp~ctivos governos . estão convencidos de que nada melhor poderá 
co'ntÍ'ibuir para educar as classes proclú.ctol'as e revigoral-as na conquista dos meios 
assecuratoríos do seu bem~está.r ,e da. prosperidade do . paiz do que a cooperação profis, 
sional; 2•, que, em consequencia, longe de :se ·manterem em condeinnctvel indifferentismo, 
estimulam -~ 'impulsiona~ . indirectament~, pela pr<?~ága~da escr~~tá. ou or.al e _imp~essos 
e conferenc1M, fl atf\ rhrecta,mfmtA, medJante · a.ux!lws, 'snbvençoes, prAmws, IsençneR·-
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a iniciativa. particular, para. que se desenvglva.m a.s sociedades existentes e se formem 
novas, que. agrupem, solidarizem, fortifiquem e felicitem os agricultores. 

Sendo assim, parece ca,ba.lmente justificado que na verb:t - Auxílios ú. agricultura-
se inclua- a contribuição de 30:000$ para a. propaganda, por meio de impressos 
e conferencias, dos syndicatos agrícolas e cooperativas, utilizando-se o governo 
para esse fim da Sociedade Nacional de Agricultura, que, na falb de um depar
tamento especial, depoi3 do memoravel Cong1•esso Naciona,I de Agricultura, obra sua, 
tem sido o mais poderoso elemento do movimento associativo n,grícola no paiz e a.té o 
orgão de que se serve o governo para. auxiliar a agricultura e impulsionar o movimento 
agrícola., merecendo do Presidente da Republica. honrosas referoucias em sua mensagem 
deste anno, dirigida ao Congresso (pg. 34). 

ISENÇÃO E R~DUCÇÃO DE DIREITOS 

::-Ia lei orçamentaria vigentB-- .;wt. 2° § 12, n. l-são isentos de direitos adu<:meiros oi'! 
i.nst1•umentos de . lavoura e ma.chinismos destinados n.o f<~brico e beneficio de prot!uctos 
agrícolas, assim como os apparelhos para fabrico de lacticinios, directamente importados 
pelos agricultores ou respectivas emprezas, sendo a t:.txa de experliente paga nos termos 
do art. 5° da tarifa, vigente. 

Esto. disposição qr1e, de longa da.b e com a.lgumas modificações, figura no 
orÇ<tmento da receita, tem por fim facilitar á lavoura. a acquisição de instrumentos e 
machinismos que não se encontram no paiz e são import:.tdos do estrangeiro, onerados 
com despezas de t1•ansporte e outras. · 

Embora gosem de isenção de direitos aduaneiros, ficam esses objectos sujeitos a 
.5 "/o de expediente, cobrados sobre o valor que tiverem na tarifa, e no caso do omissão ou 
tle estarem sujeitos a direitos ad valorem, pelo valor que constar de sm~ fttctura, de accordo 
com o art. 560 da Consolidação das Leis das Alfandegas. 

Para se fazer etfectiva. a. isenção é necess:.trio que o lavrador ou a empreza. 
beneficiada requeira ao Ministro da Fazenda, juntando á petição duu.s listas contendo o 
numero e marcas dos volumes, seu conteúdo, qaantidado o p3so ou medida dos objectos 
com a informação do dele~ado fiscal. 

E' um processo dem-orado, complicado, inefficaz muitas vezes, quando se trat:L de 
Estados longínquos ; o, dada afeição burocratica da nossa administração, acontece fre
quentemente quo a concessão chega ·tarde e a más horas, quando já rlespezas de armaze· 
nagem onera~am os objectos ou a urgencia da sahida, da alfandega determinou o paga
mento dos direitos, que depois não são restituídos ou o são difficilmente. 

Com o intuito de estimular no paiz a formação dos syndicatos agrícolas. a Commis· 
são de Agricultura de 1903 propoz, a Commis;;ão de Orçamento acceitou e o Congresso 
decretou que os syndicatos agrícolas gosassem para os referidos objectos e mais outros, 
nos te1•mos do art. 8• da lei da receita actual, não de isenção, mas de reducção do 
imposto, pagando sómente 5 •f. ad valorem, independentemente de despacho do Ministro 
da Fazenda, por simples despacho na Alfandega á vista das facturas e da exhibição do titulo 
probatorio da existencia legal do syndicato. . 

Com o mesmo intuito, não só de favorecer a cultura nacional por processos aper
~çoados, como de impulsionar a creação dos syndicatos agricolas, o Congresso, no art. 7° 
da lei vigente, autorizou o Governo a : 1 o, conceder isenção de direitos aduaneiros para 
o material destinado a installações centraes, que foro~ montadas por individuas ou 
emprezas com o fim de realizarem <t cultura racional e economica do café, cacáo, fumo, 
algodão e fibras textis e benaficia.rem esses productos; 2°, reduzir a 5 °/o ad valorem o 
imposto, quando os emprezarios das usinas ou installações forem syndicatos agrícolas. 

Em outros termos : no 1 o caso, os emprezarios deverão requerer isenção ao Go· 
verno, sujeitando-se ás delongas e ao pagamento de lO •f. de expediente; no 2°, não 
haverá. delongas, porque, tratando-se de reducção e não de isenção, as Alfandegasdespa
-charão na fórma. commum. 

Convem equiparar os agricultores isolados aos aggremiados em syndicatos para o fim 
de·raduzir o imposto e não sujeitar os primeiros· ao processo complicado da isenção, 
-dependente de despacho do ministro, vindo a pagar finalmente a taxa de expediente?-

Parece ao relator que não, pelas razões seguintes: 
1 .. , os syndicatos agrícolas são instituições de utilidade publica, pessoas jurídicas, re

~resentam interesses collectivos da classe, e teem grave responsabilidade, porquanto a. 
Vut. Vll 61 



482 .AllliN-.4-ES DA CAMARA 

fraude p1•ovada 011 expõe á multa de 3:000$, e, no. caso de reincideucia, serão. administra
tivamente dissolvidos. O.tierecem, portanto, ao fisco. mp.íores garantias que os simples 
agricultores; · 

2a, a associação constitue um elemento de força e de prosperit:l.ade para a agricultura, 
e em um paiz novo, em que o espírito de associação· apenas começa a despertar, corre ao 
Estado o dever de animal-o, protegei-o, impulsionai-o; ora, nenhum meio se lhe o.trerece· 
mais justo e prornpto que o de eollocar os lavradores associados em ui)ia situação mais 
folgada e tiworavel; 

3a, tlnalmente, nenhuma reclamação plausível poderá. ser formulada pelos agricul
tores isolados contr<t as concessões feitas aos syndicatados, porque, além de não se alterar o 
direito até agora vigente em relação a elles, é tOra de duvida que, para gosarem dos 
favores dados aos syndicatos, basta organizarem um ou adherirem a qualquer dos existen
tes na localidade ou na capital do respectivo Estado. 

Tamanho sacrificio não importa o syndicato que os agricultores não possam facil
mente se associar para gosarem dos beneficios da lei. Aggremiação de sete agricultores.. 
com pequemt quota annual ou mensal é todo o sacrificio exigido pela lei. 

Em Pernambuco, conforme teve occasião de verificar o relator da Commiss,ão, durante 
a Co11 ferencia do Recife, o simples favor tei:;U da r~duéÇão dp, íltino~tà em b~rieficio dos 
agricultoresassqcíaAos determinou a. fopn~~tção de vari9s syndiç;1tos. E, o , 9.~e muito vale 
para o bem estar da agricultura e a propagação da instituiÇão, as compras em grosso re-
duziram o cw~to dos objectos e os agricultores se convenceram praticamente das van-
tagens tlo syndicato, que oslibertara dali altas commissões dos intermediarios. · 

Sendo assim, ê ob,ra de patriotismo m~nter a d~stijlcç,ão que e~Stá .na lei e auxiliar os 
syndicatos, para que o s~u numero augmerlte no paiz, e os. agricultores, attrahidos pelas 

t
codncessõe3 legaes, se associem c melhor def~nda,m &el1s interesses coljltra, esneculadores de 
o a sorte. 

Ha, porém, na lei da r·ece~ta vigente U!l! eq~ivocÇ) que dev~ ~sapp,arecer ~a lei fq
tura, pare~ não se dar o absurdo evidentec:-'que ali;í,s não estava. no pensartíe.r;J.to dos
autores da emenda protectora. dos syndkatç)s-de pa,garóm os syndicatos mais do que os 
agricultores isolados. · 

-Segundo a legislação fiscal, os objectos isentos do imposto de importação pagam 
lD•j. 0 '15 % de expediente ; não estão sujeitos aos 25 •/o ouro; Os objectos sujeitos ao 
imposto de impartação-embora favorecidos com gra.nqe reducçãQ-:-P"gaJ,ll 75 •fo em papel 
e 25 •;. em ouro. E' a regra. 

- Pela lei em vigor o~ ma!)hinismm, t~trameQ.tQs P<Lra., a Ia vo.ura., etc., importados 
pelos agricultore~ isoia4os, téem iSenção de direitos; despa.c~o dó MinistrO: da Fazenda e 
pagam 5 •;. de expeqiente. Nada mais. Os inst;rumentos, ·~Mhinism?s, etc., importados 
pelos syndicatos agrícolas gqsam da . reducç~o do im:Postq, ~agani na Alfa,ndega 5 "/• ad 
tuilorem, independén~emeii~e de rquerimento e despacho dó:1v.[ínistl,'o qa. Fazenda; mas como 
o imposto é cobrado 75 •f. papel e 25 ·;. o'uro, e não\ s~ es~.õeie<ieri excépcão em pról dos 
syndic~tos, dá-se O absurdq, co.ntra O esp~rii9 dós au~q_res d,a tq~dida, 'de e~trarem O!} ob
jectos 1mporb dos pelos sytldwatos ma.1s oner~dos. do que \os dos agrwultores nao as-
sociados. · ' .. 

Convem, portanto, pa1•a evitar que a proteccão :i1~a burlada, consigual' ex.pressa
mente,na lei d<~trece~ta. a qecl\1-ração de que o imp,osto ae 5 •;. a.if- vaAore~, será eobJ,>ado 
todo êni papei, quando o i.mport11dor for u1I'-. sy'ndicato' agl\icol~, o~ r~d~zil-o de 5 •/o 
para 4 •;. a querer manter 1nalterave~ o systema da cobr"P;ça dos dtreltos- parte em 
papel e parte em ouro. · · · ' 

Merece ta.mbem a. attenção da Camara a instabilidade das m~didas protectoras da la-
voura. E' altamente detrime11tosq o que oycorre aJ?,nualment(3. ·. 

Na pro1Josta do orçamento apr~senta,da pelo Governo sãà eliminados os dispositivos 
relativos ás concessões e fa,vor,Js dados pelo Co11;gresso á agricult.urà,.' 

Em conscquencia faz-&e nece.ssario todos os a11nos que os represen,tantes da lavoura 
no Congrasso ou a commiss~o de Agricultura renove a campa11ha en;1 prol da lavoura 
por meio de emendas, · reproduzindo medidas protectoras já votadas. em )eis anteriores, 
consagraclas pela opinião, em torno das quaeJl muitas vezes rénova-s.e tambem a re
sistencia dos que ainda não se convenceram de que o progresso e o engrandecimento do 
paiz prendem-se estreitam~nte á sorte da agricultura r . .· . . 

E' o eterno rola1' do rochedo de Sisyp!10, que jámais consegue firmar-se no alto da 
montanha, e desce vertia-inosa.mente cada. a.nno, até á base, pa.ra. ser novamente im
pulsionado na discussão da, lei de meios. E' uma canceira. injustificavel que se impõe· 
aos representantes da la voqra ! 
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Não se comprehende semelhante a.n(}ffiílllia em um paiz essencialmente agrícola, mór
mente agora que a .e~p~n~ão eeonomiea.~o Bra.zil a.ttrall~ a attenção geral a ~ont_? d:e 
despertar a fecunda miciativa da Academta de· 0ommePero. em prol da. orga.mzaçao de 
um Congresso Nacional d.e: i<lxpaa:são Reonoraiea, qua, com .tanto brilho e seusJ pratico 
fanccionou nesta Capital, como prepa.ração para o nosso compa.recimento ao Congresso 
Internacional de Mona. 

Não se cGmprehende essa omissão sy.>tem'ttiea. pvilaiciJ!almente agora que o ·presi
dente da Republica, om. sua. mensagem ao. Coügresso, c;msidera dever dos po1leras pu
blicas, animar a agricultura e desenvolver as forças pNdrictoras do paiz. 

Como succedeu, não ha m.uito,. com os impostos de co.n.sumo, que eram a anualmente 
alterados, com grave perturbação· para a industria e· o com:nercio, atê que as exig.en
cias da opinião publica tornaram impt•e:;;cindivel uma lei espeeial, mais ou menos per
manente; assim os interesses. da lavoura estão exigindo, com a sancção da opinião pu
blica, uma lei especial que consigne, com caracter perman.eute, sem as incertezas an
nuaes e os vae-vens do, política financeira do Governo, os favores, as isenções e con
cessões de que carece a agricultura naeional. 

ESTAÇÕES AGRONOMICAS 

NA BAHIA 

Em 1903, um grupo de 30 DeputadoS'; amigos, da agl'icuJtura, fiel ao seu progralillila de 
animar a inicitiva particular e dar .impulso a.o movimento associativo no seio da élasse 
agrícola, apresentou, na discussão do orçamento da industi'ia, viação e obras pu.blieas, 
uma eroenâa que, graças ao patriotismo do Congresso Nacfonal; coiiverteu"'se' em a>rti'gt()! 
de lei. 

A emenda e1•a assim redigida : 
Art. O Governo é autorizado a despender por intermedio deste Ministerio, até' a. 

quantia de 500:000$, para auxiliar nos E8tados e no Districto Federal, a fundação de es
tações agronomicas e renologicas,campos de experiencia e demonstraQão e postos zoote
ehnicos, que a iniciativa particular, representada por syndicatos agrícolas, se p1•opuzer 
a crear com intuito de aperfeiçoar as diversas culturas e a creação do ga.d(). 

Paragrapho unico. Para a concessão do auxilio é necessario o preenchimento dafi. 
seguintes condições : 

a) que o syndicato agrícola, organizado de accordo com a lei n. 979, de 6 de janeiro 
de 1903, tenha pelo menos seis mezes de existencia regular, a contar da data do registro 
dos respectivos estatutos ; 

b) que o syndicól.to apresente préviamente ao Governo o plano de fundação e o res
pectivo orçamento, discriminando a; quota. do auxilio estadual, afim de ser determinada. 
a importaneia do auxilio da União ; · 

c) no caso de dissolução· do syndicato, o ma.terial existente será, transferido para 
outra associação congenere ; 

d) o Governo deverá reservar para si o direito de :fisca.lizar o funccionamento da· 
estação agro no mica. ou campo de experiencia, etc., nomeando em comrtlissã;o pQSsoa 
idonea para. esse fim. 

Sala das sessões, 30 de outubro de l903;~lgnacio Tosta.-Jovtfaano Garvalho.
Henrique Borges.-'- A. Candido Rodrigues.~ Rebouças de Cm·valho.- Freitas.-J. Tei
xeira Brandão.-FelisbeUo· Freire.-Bernardo Horta.~ Estado Coimbra."'-'- Christino Cruz. 
-Tolentino dos Santos,-Calogeras.-Galvão Baptista.~R. Saldanha.'""-'Padua Rezende.
B. de Souza,- Leovigildo Filgueiras.- Wande1··tey de Mendonça.- Euzebio de Andrade. 
-.Eugenio Tourinho.- Paula e Silva.- Cruvello Cavalcanti.~ Ribeiro Jtmque·ira.~ A . 
.Neiva.-Rodolpho Paixão.- Carvalho Britto.- Mello JlifaUos.- Bezerril· FonteneUe.- Do-. 
mingos Guimarães. 

O parecer da Commissão foi de apoio unanime nestes te1•mos : 
Destinadas a facilitar a difl'usio do ensino agrícola, elementar e pratico. e a se 

constituírem centros. de melhoramentos da industria. p:1storil, as instituições ·a que a 
emenda se refere teem tido noti1vel desenvolvimento e prestado assigua,lados serviços· 
em muito paizes e nome,tdamente nos Esta,dos Unidos, França, Belgic ~t, Suissa, Dina,-
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nía.rca, Chile e outros. Mais efficazmente do que apparatosos institutos de ensino theo 
rico, hão de ellas influir na urgente transformação da nossa economia rural. 

A Commissão, está, pois! de inteiro accordo co1:n a .::monda, e propõe que depüis da 
pa.la;yras '' postos zootechmcos ~ se accrescente : wclusrve o Jardim Zoologico do Rio d s 
Janerro. e 

No Senado a Commissã.o de Finanças, quiçá por economia, re1uziu a verba á metade 
250:000$ e alterou em um ponto capital, no pensamento da Camara, a concessão do au
xilio, extenrlendo a indivíduos o favor dado sómente á iniciativa P<tl'ticular ?'eJwesen-
tada po1· syndicatos agricola._s . . . . _ ' 

A emenda do ~en<tdo ~or definittvau~ente a.cce1ta pela Camara, porque o tempa não 
lhe permittiu_ se~ao accmhr _a re~o~uça~ da. outr~ ca_sa do. q~ngresso, sem . poder in
sistir mt accmtaçao da redacçao or1gmarra .P.ara n~o rmposs_tb11Itar a promulgação da 
Jei orçamcntaria, antes de findar o exerctcw, ev1tando ass1m a dicb.durét orç;Lmen- · 
taria. 
· Eis a r.~dttcção do al't. 17 n. 5 da lei n. l.l45 de3l de dezembro de 190:3. 

A despender, por interme~io. deste Ministerio até ~ quantia de 230:000$, para. 
n.uxíliar nos Estados e no J?lst~rcto Federal a !undaçao de estações agronomicas e 
r@oloO'icas, campos de experrencras e demonstraço~s e postos zootechnicos, que a ini
dn.tivi partiCilla.r, ~e propuzer a_ crear com o mtuito !{~ aperfeiçoar as diversas 
culturas e a crea.çao do gado, nao excedendo de 100 :úUO$ o auxilio p:~.r;~ ca.da uma 
das estações agronomicas, 

Paragrapho unic~. Para a conc~são de a11;x~o quanto a syndicato agrícola. é 
necessario o preenchimento das segumtes condrçoes : . 

a) que o syildicat~ agr~cola, organizado de accôrdo com a. lei n. 979 d~ 6 de · 
janeiro de 1903, tenha ~elo menos seis meze::; de existencia regtdar, a contar da data 
do reO'istro dos respectrvo~ estatutos ; · b/ que o syndicato ~p~·~se~te préviamente ao C?<;~verno o plano de fundação e o 
respectivo orça.mel!-to, e d1sc:rr~man_ do a ,_quota do aux1ho e.;;tadual, afim de ser determi-
nada a importanCI~ do ~u;xrho da. ~mao ; . . 

c) no caso_ de dissoluçaq do synd1Cato. o ma.terml ,ex1stente será tran!lferido para 
outra associaçao congenere ; 

d) 0 Governo deverá reservar para _lli o. direito de fiscalizar o fimccionalllento da 
estação agronomica ou canwo de exper1encra, etc., nomeando em com missão pessoa 
idonea para esse fim. 

Em 1904 a commisssão de agricultura e industrias connexas da Camara, reuovaudo 
a idéa do auxilio aos syndicatos para a. fundação de - estações agronomitms, campos 
de experiencia, p_o~tos zootechnicos, etc.; q.uc_ a proposta do Governo supprimira, re-
produziu a di~s1çao do art. 17 n. 5 ~a let c1tada, como emenda. . 

A commissao de Orçap1ento accertou a. emen~a e a Cama.ra. approvou~a ; mas o 
Senado, que no anno a~ter}or reduzira a verba d~ . :=;oo:OOô~ a 2.5~: 000$,_ contrariando 
a. auspiciosa idéa a.porad~ pela Cama.ra, sup~rrmw o d'isposrtrvo, conformando-se 
a camara. com a. suppressãp do Senado, por não haver tempo para insistir na ap-' 
provação da emenda. _. _ · 

Pena foi que o Senado não procurasse se i~form~r si, d~ facto, hav_!.a. nos Estados syn
dica.tos agrícolas preparados para levar a ~tfClto a form~ç~o de e~taçoes agronomicas, e 
muito menos não indagasse do Governo sr de sua decrsao prmdrttm requerimentos de 
syndicatos solicitando o a.ux~lio. nos termos da lei. · . ·. . _ . 

eonfia~do na protecção dps poderes J!Ublicos, certo de qu~ a autorização dada pelo 
Congresso seria executacla., porquanto eVIdentemente o pensamento do Poder Legislativo 
era, em verdade, animar a íjliCül.tiva particular representada pelas as·s.ociações agricol<is, 
0 Syndicato Assucareiro da Bahia, or~a.!lizado de ac~ôrdo com a lei n._979, de 6 de janeiro 
de 1903, requereu ao Governo~ .auxrho d~ lOO:O_OlJ$ para a fun~açao. de uma esta.ç~o 
a.gronomica justificando os r~quL~ltoS da lei, que sao: l •, a sua. ex1stencra legal ha. ma.1s 
de seis mezes; 2•, a prova do a!lxilio por parte do gover.t?-o e~tadual. _ _ . . 

Não tendo apresentado pDeVIam~nte o plano d~ orgamzaç!Lo da estaçao,'detx?~ de ser 
a.ttendido 0 requerimento do syndwato assucareu·o da Ba.hra.1 durante o exercicio flnan
ceii•o de 1904. 

Em maio do corrente anuo voltou o syndicato a. solicitar do Governo o auxilio da lei 
orçamentaria, juntando ao se~ r~querime~to o plano ~ o .respectivo orçamento. ~as . 
tendo sido eliminada a autorrzaçao na ler orçamentar1a. vrgente, ficou sem soluçao • 
pedido 0 a bell i\ iniciativa dos agricultores e industriaes de assuca.r do Estado d.a Babi 0 
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digna de animação e estimulo, ficou completamente descoroçoada, afigurando-se-lhe 
sem duvida que a protecção dos poderes publicos á agricultura ainda. não passa de uma 
phantasmagoria, de um fogo fatuo, que, com a mesma rapidez, apparece e desapparece, 
sem deixat· vestígio, no evoluir da vida agrícola. 

Ó auxilio solicitado destinava-se a dar plena execucção ao art. 18, dos estatutos do 
Syndicato Assucareiro da Bahia: 

« O syndicato promoverá, o mais breve possível, a creaçã~ de um campo de 
experimentação para a cultura da canna de assucar, mediante os processos 
mais modernos e aperfeiçoados. 
. Este campo de experimentação ficará a cargo de um chimico e de um ch~e 

de cultura que o syndicato mandará vir do estt·angeiro e aos quaes poderao 
os syndicatarios, bem corno todos os interessados na lavoura <ta ~anna e 
industrias connexas, 'dirigir-se com o fim de obter instrucções relativas aos 
melhores systernas a seguir, quer quanto á cultura quer quanto á ana.lys.e do 
solo, etc., de accôrdo com o reguh\men~o que for opportunamente orgamza~o 
peht commissão deliberativa, a qual estipulará os meios precisos para, o custew 
do campo de experimentação.» 

Eis a exposição apresentada ao · titular da, pasta da Industria, Viação e . Obras 
Publicas com os motivos justificativos do pedido do auxilio federal, que derxou de 
ser attentlido por fttlta de verbi.t : 

Campo de expe1·imentaçao para a cultura da canna do assucar· do Estado da Bahia 

Exposição 

Convicto de que a cultura extensiva e ininterrupta da canna de a.ssucar pelos mais 
atrasados processos, sem a necessaria selecção daf; 11ementes, antes utilizando-se, no intuito 
de erronea o mal entendida economia, das cannas de peior qualidade; sem que, ao mesmo 
tempo, do rcferencia ás terras de cultura tenha sido, ha longos annos, observada a grande 
lei da restituição dos princípios fertilizantes, originou a degenerescencia das emecies q11e 
presentemente são cultivadas neste Estado, o Syndicato Assucareiro da Bahia incluiu entre 
as disposições dos seus estatutos a creação de um campo de experimentação installado de 
modo a íiwilitar o estudo das questões agrícolas, que são de vital interesse para a industria 
assucareira do Estado e para o proprio It:stado. 

Tal Ci.tmpo, onde se deverá cultivar scientificarnente a canna de assucar, terá por 
fim, de conformidade com os d(.Ldos já fornecidos pela experimentação, prestar aos agri
cultores as mais salutares informações sobre as variedades de ca.nnas que melhor se 
possam adaptar aos di:fferentes solos do nosso Estado, sobre os estrumes que de prefe
rencia devem ser empregados no intuito de augmentar o rendimento quer cultural, quer 
industrial, incumbindo-lhe, ainda, a analyse dos fertilisantes e dos solos e a vulgarização 
dos conhecimentos agrícolas pelas demonstrações praticas. Conhecidas como estão as 
condições do mercado mundial do ·assucar e a necessidade indeclinavel que se impõe á 
nossa industria assucareira de defender-se contr11 a concurrencia internacional, que dia a 
di11 assume fórma mais scientifica, é bem de ver a urgencia indiscutível de guiar a nossa 
a~razada agricultura no verd<~deiro caminho do progresso pela instituição de estabele~ 
cunentos semelhantes aos creados nas colonias ingJezas e holl11ndezas pelos respectivo.s 
governos, e a cujos conselhos e ensinamentos devem e;sas colonias o admiravel desenvol
vimento agrícola. que nos caus:1 pasmo e que constitue a fortuna dessas regiões . 

_Para. a consecução desse desideratum, espera o Syndica.toAssucareiro da B11hia que a 
acçao governamental se fará sentir ltuxiliando a iniciativa individual que, por interme-
dio do mesmo Syndicato, não poupará esforços para alcançai-o. · 

Plano 

J.o CalcuhL o Syndi~<Lto Assucareiro d11 Bahia que p11ra. instaUação do Campo de que 
se trata, .será necessarm a somma de 150:000$ dos quaes 20:000$ serão fornecidos 
pelo Symhca.to; 30:000$ pelo Governo do Estado da Bahia; e 100:000$ pelo Governo . 
Feder<J.I. . 
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_2;• A _sua manutenção e calcrila.da ·em ·ôO:OOO$ annuaes dos quaes ,(lerca de 30:000$ 
sern.o destmados aos honorarios de um director chimico ·e·seu adjunto e de um chefe lle 
•culturas, e o restante ao·custeio geral do estabelecimento. 

3.o Para, obtenção desta, quantia conta o syndi<k'tto com os sJ.lllos aunuaes da sua 
recmh, com a quota, especial destinada a este fim já .consignada em seus Estatutos, com 
<t renlia proveniente das analyses que forem commettidas ao Laboratorio Chimico do 
estabelecimento, e finalmente com o producto di1 venda das cannas llestinadas a sementes 
e be1~1 assim rhts que, não sendo utilizi1iias para a reproducção, forem vendidas ás usin::ts 
prox1ma,s. 

4.o Os 150:000:\; a.cima calculados como custo da installação terão o emprego 
.seguinte : · 

. a). Acquisição de 150 hectares de terras farteis e apropriadas (t cultura nas proxi
.m1daacs das usinas existentes e em situação de facil accesso aos interessados. 

Desses 150 hectares, 100 serão destinados <í.s culturas, e 50 ás pastagens e prados 
para an.imaes de trabalho; 

b) Acquisição de 60 animaes de trabalho; 
c) Construcção dos predios para habitação uo director chimico, e mais empregados, 

inclusive operarias, e para o laboratorio chimico, ostalmlo, barracão para instrumentos 
aratorios, etc.; 

d) Installação do laboratorio chimico com o~ mais modernos <tpparelhos ; 
e) Acguisição de instrumentos aratorios (tendo-se em ·.vista os modernos proces:m.> da 

meca.nica agrícola), e de adubos chimicos ; 
f) Em tudo mais q u.e neccssario for ao seu funccionamento regular. . 
5. ") Serão considerados i: socios fundadores, os filiados ao Syndicato Assucareiro da 

Bahia; socios adherentes, os lavradores de cannas, que, não pertencendo ao Synllicato 
queiram concorrer para a l'IIanutençrio do Campo; benemeritos, os que, a juízo do Syndi
cato Assucareiro da Bahia, forem considerados como tsndo prestado r eaes serviços â la
voura de cànn::t, cu contribuírem com donativos correspondentes a 5:000$, em favor do 
estabelecimento ; · 

6. 0
) Os sccios fundadores terão de concorrer com a quota que, proporcionalmente á. 

importancia de suas usinas, lhes tocar, afim de prefazer a. somma de 20:000$ com que o 
syndicato tem de contribuir para a fundação do Campo. . 

Os adherentes com a joia, de 200$ e a contribuição aunual .de 60$000. 
7. o A visit a ao lal)orator•io, observação e estuuo dos trabalhos praticas do Campo serão 

fac ultados a todos cs assccia<los, observa<las as prescripções regulamentares. 
8. 0 o~ .;ocios fun<la<lorm terão direito a duas analy~es ctnnuaes de terras e estrumes, 

gratuitamenk,, sendo ~s demais cobradas pela me .ma tabella que se e3tabelecer p.w~t os 
adberen tcs. • ·. 

D. o !Ia verá uma tabella especial para os preços dzi.s analyses requisitadas pelos .oxtra~ 
nbos que queiram utili zar-.:.e do_s serviç~s d~ estabe~eci;f~?.ento. · \ _ 

10. 0 As canna,; de:;tma.d<t::; a ;·eproLucçao c obtHlas por sele(!çao e pela cultur:.t dos 
sedZirtgs serão fornecidas aos socios fundadores ou adherentes por um preço que não excélda 
o seu custo íle producção. Haverá tam bem uma ta rJeila especial p{tra os extranhos. 

11. 0 o Syndícato .Assucareiro da Bahia empregará os maiores esfül'ÇOS par <t que o di
rectcr chimkc t.eDh<t as habilitaçõesnecessarias parn, o fim 'i.le poder fornecer üs usimts 
miadas ao Syndicato os seus conse1hos no sentido de serem '.melhorados o preparo chi~ 
mico dos caldos e consequcnte porcentagem saccharlna obtida, e ap:3rfeiçoado o systema 
de fabri cação, para o que, poderão os socios fundadores requisltar do syndica.to, a pre
sença em suas usinas do director chi.mico. 

Kestz•, bypothese, terá o socio fundador a obrigação de pagar ao dircctor chimico como 
remuneração do seu traba,lho, a diaria de 20$, não poden<lo exceder de oito dias, o prazo 
para taes exames fóra do estabelecimento. 

' 1.2. o O Syndicato Assucareiro da Bahia nomeará annualmente um dos seus membros 
parn. visitar e fiscalizar a. míurlo o estabelecimento, formulando na éiJOe<t Cjue for deter
minada o respedivo relatorto. 

A car go d(J nomeado ficará egualmente fornecer ao fiscal que porventura o Governo 
Federal, julgar necessario nomear , todos os e.,clarecimentos precisos ü~cult<m<lo-lhe t\ 
visita e exame do cst<tbelecimento. 

Syndicato Assucareiro da Bahia, 16 de maio de 1905.-Jos!i Gonçalves de Oliveira Reis. 
presidente. 
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EM ALAGOAS 

A' Sociedade de Agricultura A1agoa.ua., modificando os seus estatutos, tr:.tnsfm•mou-se 
em verdadeiro Syildicato Central Agrícola, collocando-a sob o regimen da lei n. 979, uc 6 
de janeiro de 1903, para todos os effeitos. 

Com . o intuito patriotico de organizar uma Escola Pratica com estação a.gronomica e 
um posto zootechnico, a Sociedade de Agricultura solicitou e obteve dos poderes publicos 
estadoaes - Congresso e Governador - a .cessão gratuita da usina de fabricar assucar e 
alcool, denominada « Uzina Wanderley», propriedade do Estado, sita ít margem da via 
ferrea, Great Western, na estação de Satuba, a 20 ltilometros da capital, e mais o auxilio de 
30 contos para o inicio dos trabalhDs, pelas leis ns. 402, 403 e 404, de 6 de junho de 1904. 

Conforme o plano apresentado, a Sociedade calcula despender com a fund.:;.ção da 
Escola Pratica e da Estação Agro no mica a quantia de 83 :000$, importando a despeza total, 
inclusive a do pessoal docente administrativo em 123:000$000. 

Apparelhada com o apoio decidido do Governo do Estado, a Sociedade requereu ao 
Sr. Ministro da Industria e Viação o auxilio federal, nos termos do dispositivo do art . 17 
n, 5 da lei já citada, por intermedio do Governador do Estado, citando as leis estadoaes 
de favores e juntando o plano approvado para a Escola Pra;liica e a Estação Agronomica. 

Eis os documentos apresentados ao Governo Federal : 
« Illm. e Exm. Sr. Dr. Lamo Müller, dignissimo :Ministro da Viação e Obras 

Publicas. 
Tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. a inclusa representação da Sociedade de 

Agricultura Alagoana a V. Ex. dirigida. 
O Governo deste Estado, tomando em alta consideração o plano digno de todos os enco

mios e de auxilio efficaz por parte dos poderes constituidos,organizado pela benemerita So
ciedade que tão bons serviços vae prestando á agricultura em geral, procurou, na medid<t 
de suas forças, prestar seu contigente á realização da obra que virá transformar a indus
tria agrícola. do Estado . 

Pelas leis votadas pelo Congresso Legislativo do Estado. vereis que o me~.1 Cioverno não 
tem se descuidado de anim<tt' a iniciativa particul<tr, rep1•esentada pela Sociedade de Agri
cultura., acatada em todo o paiz pelos lJons serviços prestados á clas,;e e pelos estudos 
serim que tem feito, por intermedio de sua Revista, de todos os problemas que se 
relacionam com a s_ciencia agronomica . 

E' justo, pois, o auxilio que a sua directorüt solicita do patrlotico \roverno da União e 
espero que V. Ex . com seu alevantado criterio e espil"ito li e justiça, tornar(t na devida 
consideração, deferindo a representação da Sociedade de Agricultura Alagoana. 

Aproveito a, opportnnidacle para, agradecendo desde de j<i o grande o i.uolvi da vel ;;er
viço que V. Ex . . prestará ao meu Estado, acq uiescendo cW pedido da Sociela;.le d3 "~ ';ri
cultma, apresentar a V. Ex. o~ protestos d<t rninha mai,; alta estim<; e consilioraç,l.o.-Paz 
e prosperid<tde, Joaquim Paulo V . U alta .» 

Exm. Sr. Ministro da IndLlstria e Viação.- A Sociechcle llc A:~Ticnltill';1, Ahg-o:ona, 
fundada neste Estado em 8 de maio de 1901, para dofesa dos iat!Jre '>ses <L·, class;1 < •.r:ri~ 
cola <tlagoana, Yem per<tnte V. Ex. impetrar o favor dtt lei orçarnentttri2. do corrente 
exercício, que dà recursos pecunh;rio~ a. diversas sociocbcles :, ~ gricohs p~;.r :t fun tlaç8o ele 
estações agronomicas e campos de demonstrações. 

Reconhecendo esta socieLhtde a gramle vantagem, ]Xtra a ln. voura alagou;.llt, d<t instai· 
laçiio de uma escola pratica com estaçã.o agronomica e nrn posto wotechino, procurando 
dar cumprimento ao art. :2 dos seus estatutos, solicitou do Governo do R;taclo a cessão gra
tuita <h~ usina de fabricar assucar e alcool (preclio estadual), denomimtd tt Usina \Vancler
ley, sitmtda á margem da via ferrea Great vVestern, na est<tçiio <10 S<1.tuba, que dista 
apenas 20 kilometros da capita.l, e o Governa.clor, Dr. Joaquim Paulo Vieim :\falta, com
prehendendo o dever ele bom administrado1·, veiu em auxilio d<t idéi1. conseguindo üo 
Congresso Estadual a neces.saria autorização para a alludida cessão gratuita, dando outro
sim a quota de trinta contos para inicio dos tra1;a1hos, como se vê di1s leis ns. 403, 404 e 
'102, <le 6 de junho de 1904 (documentos juntos), e dispensou outros muitos favores. 

AP-hando-se a sociedade de posse d<t usini1, cujos terrenos são proprios ao fim destinado, 
conforme o relatorio e parecer dado por uma commissão de especialist(l,,; (documento 
junto), procul'OU immecliatamente tornar effectiva a Estação Agronomica, par~• o qua 
mandou organiz<tr <1 planta e orç<tmonto necessa.rios á étdaptação dét usina ao instituto mais 
pr<~tico e utilitar.io, e construiu as obras indicadas, terminando por commissionar o enge
nheiro <tg r·onomo Dr. Miguel Guedes Nogueira, cuja competenci<t é reconhecida , p<tl'êt não 
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só visitar c mtudar os diversos institutos agrícolas no paiz c no estrangeiro, no intuito de
igualar a Estação Agrooomica de Alagoas á melhor de suas congeneres, como tambem 
autorizou o seu dito commissionario a adquirir na Republica Argentina ou Chile diversos' 
animaes de raça e sementes para novas culturas. 

Assim, a estação agronomica de Alagoas é uma realidade, porque conta, com esses 
elementos de vitalidade, c tem no Thesouro Estadual á sua disposição a quota de trintn. 
contos de réis para acquisição dos utensilios e machinismos necessarios; mas essa quota 
por si só é insignificante para os elevados fins do Instituto Agrícola, cujo plano e orça
mento passa esta directoria a submetter ao alto criterio de V. Ex., supplicando o am
paro de V. Ex. para esta instituição, dispensando a quota, a que tem direito a primeira. 
Estação Agronomica deste Estado, fundada por iniciativa desta sociedade. 

Confiada nos sentimento,;; patrioticos e justiceiros de V. Ex. est11. directoria tem a cor
tesa de ser attendido o seu justo pedido, e por isso pede permissão para, desde já, ante
cipar os seus agradecimentos. 

Saude e fraternidade.-A !Jirectoria: Presidente, Luiz de Arnol'im Leao.-Vice-presi
dente, Antonio Gztedes Nogueira.- Secret:trio geral, Jimncisco l zidoro Rodrigues de Castro.»-

Plano ge1·al aJJprovado para a estaçilo agronomica e escola pratica de Alagôas 

A Sociedade de Agricultur::t Alagoana pondo em execução o art. 2° dos seus estatutos 
tlevidamentc legalizados, funda uma estação agronomica tendo a seu lado uma modesta 
escola pratica destinada a formar ou educar polos meios praticas trabalhadores agrícolas 
ou regentes aptos para a direcção das propriedades ruraes; ou por outra, formar culti
vadores que reunam,, a par do preparlil technico, condições de capacidade precisa para. 
explorar economica. e racionalmente as propriedades ruraes. 

A escola tem por fim diffundir no Estado os preceitos e praticas de utilidade provada. 
em beneficio da agricultura, por meio das liq~õe> theoricas elementares e demonstrações 
essencialmente praticas. 

Para. este fim, procurarão por todos os meios ao seu alcance despertar no animo dos 
alumnos O gosto pela vida,. rural, tornando o ensino tão pratico, attrahente e interessante 
quanto profícuo em resultados. 

Para desenvolvimento do ensino experimental, ínstrucção pratica e trabalhos de 
pesquizas scientificas dos alumnos, terá a escola todos os gabinetes, laboratorios, pastos 
de experiencias e demais rnateriaes de que disponha a Estação Agronomica. 

A Estação Agronomic<t denomina-se-A Estação Agronomica, de Alagoas ou do Estado 
de Alagoas e destinar-se-ha : , __ 

d) ao ensino agrícola l)rofissional, ao estudo experimental e demonstrativo das 
questões agrícolas e zootechnicas que se rel&cionem com a lavoura. c criação no Estado; 

b) fazer investigaçõas scientificas que tenham 1:elações .,com a agronomia e zootechnia, 
te:1do em vista o aperfeiçoamento da industria \a.gricol<~_ e pecuaria, emprehendendo 
ensaios praticos da cultura de plantas uteis e auinj_íteS domesticas paea o lim de verificar 
os processos mais proveitosos ; · · .. 

c) escl:1rccer a.os agricultores, por todos os meios ao seu 'alcance, e pôr em evidencia 
os proveitos mais salutare.> da sciencia agronomica e da prl!oticà rural ; 

d) estudar e tornar cqnhecidas as causJ.> que motivam o atraso d<~ iudustria agrícola. 
e pecuaria em nosso p:tiz e os melhoramentos correspondentes adoptarlos no estrangeiro ; 

e) propagar os resultados de suas experiencias, investigações e observações, bem 
assim imlicar e demonstrttr pela pratica as vantagens dos processos agi'onomicos e em
pregos dos instrumentos e machinas agricohts de reconhecido valor pratico e economico ; 

f) aconselhar aos agriç:ultores os meios de debellar as molestias das , plantas utcis e 
animae,;; domesticas ; . 

g) acautelar os lavratlores das ·fmudes e abusos no commercio das semente;;, e->-
trumes, repr!Jductores de raça_. c machinas agrícolas ; . . ' 

h} supermtender, de accordo com os poderes estaduaes, o servlço agronomteo do 
Est:tdo logo que seja estab~lecido. 

Para este fim a Estação Agronomica disporá dos seguintes meios <lo acção: 
l-Corpo depessoal technico de reconhecida competencia e sabel', 
2-Gabinete de physica experimental, mineralogia o geologia. 
3-Laboratorio de analyse de physica. e chimica. · 
4-Gabineto de pa.thologia vegetal, entomologia e micrographia. 
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5-0bservatorio meteorologico. 
6-Museu agrícola. 
7 -Bibliotheca. 
8-Jardim botanico agrícola. 
9-Campos de cxperiencia c demonstração. 
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lO-Posto zootechnico, estabulo, estribaria, pocilga, gallinheiro modelo, estrumeira 
e outras installações precisas para experiencias e demonstrações. 

11-Depositos de sementes, adubos e machínas agrícolas. 
Engenheiro, Antonio Guedes Nogueira, secretario geral da Sociedade de Agricultura 

Alagoana. 

Ol·çameHto para a wslallação da estação ag1·onomica e escola pratica 

Despezas de insta.llação 

Casa de morada do Director e mais pessoal, concertos e melhoramentos .... 
Concertos e reparos M-O grande edifi.cio para estabelecer la.boratorios, gabi

netes, museu, bibliotl).eca, depositas, dormitorios e refeitorios para os 
alumnos ....................•.....•.........•...•.................•. 

Construcçã.o de uma enfermaria veterinaria, estahulos. estrumeiras, estri
. bar ia, galinheiro modelo, pocilga .......................•........••. 

Captação de agua, depositas e cana.liso,ção para o serviço domestico c irri-
gações .....•........•..............................•.•.•.••........ 

Campos de experiencia e demonstração, jardim, pomar, horta e pastagens; 
compra de m1.teria.es, sBmBntes adubos, reparo de cerca, dos terrenos . 

Labora.torio e gabinetes, compra de instrumentos e reactivos •..••••••..•.. 
Posto metereologico, compra de instrumentos ...•....•.....•.......•..••. 
Bibliotheca, compra de livros e assignaturas dejornaes e revistas .•••..•.. 
Acquisição de machinas, utensílios e instrumentos aratorios ......•.•.•.•.. 
Drenagem e melhoramento da varzea do Sa.tuba ...•...•..•..•••.•••.••. 

Despezas diversas 

Mobilias e outros accessorios .•....••••........••.......••.......•.•.... 
Secretaria, expediente e despezas de prompto pagamento ..••.•.•..•.•• 
Posto zootechnico, compra de. reproductores animaes de raça ....•••.•.• 
Serviço externo, compra de anima.es de trabalho •.....••.•.•••••.•••••.• 
Compra de vaccas e novilhos mestiços ...••••.•.• ; •...••..••..•.•••.•.. 
Publicação de uma revista-boletim ................................... . 
Accessorios para 11 ma ferraria ..... , ...•................•........•••.• 
lden1 p:1ra. uma carpiutaria ..•..........•.....•••..••.........•.•.•..• 
In;trumentos de agrimensura ........•...........•..•.•..••.•..•....•. 

Pessoal docente e administrativo 

Director-professor .................................................... . 
Phytopathologista, profüssor contt•actado ....... · ..•..........•......... 
ehimico ajudame de primeira professor ............................. .. 
Chimico a.judante de segunda, meteorologista •.........••....•.....•.... 
Veterinario professor (contractado) ..•.••..•..•.......•.•........•...•• 
Chefe de culturas, agronomo e professor ............................... . 
Secretario, caixa, escrlpturario e bibliothecarío ..........••........•... 
Professor primaria e de conta.bllidade, zelador ...•......•........••..... 
Serventes cinco a 600$ ......... ~ .........• . , •.•...•........•........ · ..• 

Eventuaes ...•......••................••••••..•••....••...••.......••. 

4:500$000· 

16:000$000· 

lO: 000$000, 

2:500$000 

6:000$000 
4:5001000· 
1:000 000 
3:000 000 
5:000$000· 
3:000$000 

3:001000 6:00 000 
7:000 000 
2:00 00 
1:00~00(} 7:0oo ·ooo 

50o ·ooo 
500$000 

. 500$000 

83:000$000 

7:200$000 
5:4001000 4:8oo ·oon 
3:000 000 
5:400 ·ooo 
4:200 00(} 
2:400$000 
1:800$000 
3:000$000 

120:200$000 
2:800$000 

------
123:000$000 

Engenheiro Antonio Guedes Nogueira, secreto.rio geral da Societlade de Agricultura. 
Alagoana. 
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Estando os syndicatos da Bahia e Ala.gôas organizados de a·ceordo com a 1-ei e a:ppa.r~-
.lha.dos com o <1uxilio dos respectivos Estados para iniciarem o bello tentamoo d-a organi
zação de estaç.ões agronomicas no intuito de prestarem serviços á agricultura do Estado, 
aguardando apenas o auxilio da União, que será dado de uma só vez, co'rren:do o custeio 
dos estabelecimentos agronomicos por conta do syndicato e do Estado, sem mais onus par<l 
a União, o relator propõe a inclusão, na rubrica- Auxilias á agricttlt1Jlra -, da:s seguinte 
consignações : 100:000$ para auxiliar o Syndicatu Assucareiro da Bahia e 50:'000$ pars 
auxiliar o Syndicato Central ou Sociedade de Agricultura Alagoana na fuilda'ção dé estaa 
ções agronomicas, nos termos do art. 17, n. 5, da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 190-

SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA 

Esta. Sociedade tem vivido mais do esforço de seus directores do que dos recursos mate
.riaes de que tem disposto. 

Fundada em fevereiro de 1897, trabalhou sem séde regular, até que, em 1898,. instal-
lou-se em duas salas, cedidas pelo Governo, no edificio da Estatística. . 

Ahi permaneceu, pobremente, até 1903, desenvolvendo extraordinaria actividade, 
estimulando os governos e os lavradores e d<1hi dirigiu todo trabalho de organização do 
Congresso Nacional de Agricultura, realizado nesta Capital em 1901 . 

.Durante esses quatro annos, viveu qüasi que só da contribuição de seus socios. O Go
verno lhe concedera casa e autor-ização para publicar o. seu boletim «A Lavoura» na Im
prensa Nacional. :Yias só a partir deste anuo o custeio'. de i:ieus traha.Ihos, que já muito 
avultavam, teve o auxilio de uma subvenção de 20 contos de réis. 

Até hoje ainda essa veJtlJa annual de 20 contes é o unico auxilio pecuniario que i1 Socie"' 
dade tem para seu su~tento. · 

Nessas condições ella re<1lizou nma longa sério de traba.Ihos que a tornaram conhe
cida e apreciada em todo o paiz. 

J;;sses traballw:l são bastante conhecidos e a.:> expressões lisongeiras com que todos 
os poderes publicas e os 1aveadores os teem acolhido atte~tam o gntnde apreço em que são 
ti~. ' 

Basta lembrar as nume:os::ts conferenci::ts realizadas em sua séde por pe>soas d::t maior 
competencüt e em c1ue foram exnlanados e. discutido.3 nroblemas imnortantes de nossa vida 
agrícola. • · • ' 

A exposição de uvas, reo,lizctda em 1808, na Capital, e que foi. mu::t revelação para 
todo o paiz, é o m::tiOl' impulso, impresso ü. viticultura n<J.Cional. 

Aquelle Congrec,so i\' aciona! de Agricu ltmé>; -de 1901, empreltendimrnto heroico promo
vido em rípoca de dDsanin:(o e indiíi'erença das cla:;ses intereBsadas, quando a. irléa de 
aggremiaçõ;)s d::~sse ca.rae;ter era ainda tida no m(lior des'()l'eço e ~uspeição , veiu, no en
tanto, crear novos estímulos , m:wrgi a:; , esperanças ,e orieri't11ção, comti.tuindo-:,;e origem 
cle ,t:t, plm:oe de activithtde, de e.>forços, tlc estudo e de amp<:i~'o com que cs governos e os 
lavradores, por si e por '3nas aggremiaçõe.> , procuram rlebellar a. crise intens<1 que 
empolgou a lavoura . ·· 

Tão sábia e profundamente forttm ahi estudadas as condições e as cxigencias cl<J nossa 
lavoura, que é na :;erie de conclusões então formuladas, gue os parln.mentares e governo• 
se teem impirado para a, promulgaç.'í.o de leis protectoras c~a nos~a maior indn.stria. 

1\ primeir<J, Conferencia Assucareira, realizada na Bahia em 1002, a ExpJ:sição interm~ 
cional de appn.re!hos a alcool e o Congres~o das applicaçõe.> industriaes do akoo1 ceie 
brados na Capita.i em l!:i0:3, succederam-so com igual exi'to e gr<plde alcance pam a 
lavoura de canna. 

O Congresso N<teiona.I n os governos, patrocinando esses emprehendiinonto:;, consa
graram a bem oámtada inieiativa, o a patriotica dedicação da benemerita sociedade. 

Em 1900 a Sociedade opteve rio Governo a Fazenda de Santa Monica e a Fazenda 
Grande da Penha. 

A. segunda foi recebida sem verba para custeio, que foi supprida por 11m auxilio da. 
Munictpalidade da Capít<1l, fl:lito por uma só vez e de que foram apurados cerca da 
8 contos de réis. O campo d€1 pequena cultura, ahi installado, teve de ser abandonaria ao 
termo de um :mno por fa.lta de continuidade do ;;u bsidio. 

A Fazenda. de Santa Monica fbi cedida com um credito de 100 contos tle réis pa.ra 1\ 
i nstallação e custeio de seus traballws, verba que, depositada, no Banco da Republica, em 
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conta corrente, ficou reduzida a pouco mais de 60 contos por effeito das occurrencias que 
assignalaram a crise .e a reorganização que soffreu esse estabelecimento bancaria. 

Explorada .a propriedade sob os moldes de uma fazenda commum, apenas modificados 
· pelo emprego de machinas aratorias, deu-se {) resultado previsto por uma minoria de 
directores: Com as difficuldades proprias de uma fazenda antiga, .esgotada, quasi abando-
nada e com uma receita insigniticarrte, feito o serviço á salario, sem uma administração 
local competente, longe da fiscalização da directoria, e sendo esta gratuita, e portanto 
constituída por homens que tinham muita.s ou.tras p.reocupações- ao cabo de trea annos 
aquelle credito, reduzido a sessenta e tantos contos, tinha-se esg.o.tado, sem que a fazenda 
tivesse adquirido receitas que garantissem o proseguimento de sua ,exploração, ficando 
desde então os serviços limitados aos trabalhos de .conservaçã0 da propriedade. 

Varias tentativas foram feitas para que a fazenda prestasse reaes serviços á propa
ganda agrícola .. 

Foi organizado um projecto de escola elementar de agricultura pratica para func
cionar alli, devendo ser feitos todos os serviços ruraes pelos alumnos, no intuito de se 
prepararem bons operarias e regentes agrícolas. 

O Congresso Nacional resolveu, em 1903, que se transportasse para lá a Escola Quinze 
de Novembro com o respectivo subsidio. 

Em 1904, foi solicitada uma verba de 100 contos de réis, como era facultado pela lei 
orçamentaria, para se funda!' em «Santa Monical) uma estação agronomica, segundo o 
plano que fôra então apresentado pela directoria. _ 

Em 1905, havendo no orçamento uma 1.1.utorização para o Governo auxiliar a fundaçao 
de campos de experiencias c demonstraçõe.; naquelle proprio nacional, foi tambem tentado 
esse alvitre. 

Mais tarde, foi ainda proposta ao Governo a installação de um posto zoopathologico, 
com recursos orçamentarios. 

Nenhuma dessas medirla.s, po1•ém, alcançou resnltad.o, por serem consideradas one
rosas, em face do estado financeiro do paiz. 

Entregue a seus nroprios recursos, <t Sociedade reôolveu, meuiante um supremo es~ 
forço, retirar, ainda assim, proveito dessa fazenda para a educação agrícola. Para isso, 
co~ a receita d11. fazenda, orçada de 400$ a 500$ mensaes, c com pequeno auxilio 
retirado da verba de annuid<tcles dos socios, a at:tual directoria preparou aquella 
propricdn, de agricoht de modo a poder funcciomtr ét lli um curso permanente de mecanica 
agrícola. 

Esse curso foi inaugurado em jullw proximo passado, por occasião de começarem as 
lavras para as culturas de primavera. Uma collecção completa e numerosc; de m;ochinas 
agrícolas foi repamda e posta em estado de trabalhar. ·· 

Quantas pessoas alli compareceram no intuito de se habilitarem no manejo dos 
arados, alcançar<tm o necessario preparo. Cerca de tiO pessoas visit,tr,nn o curso e os 
respectivos trabalhos, â Inteiro contento. 

Nos 20 hectares, que estão sendo preparados, vão ser feitas varias plantações, sob as 
normu.s agronomicas e com o caracter de experiencias e demonstrações n.gricolm; . 

. Estão projectatlas a fundação de um posto meteorologico, com os apparelhos que<~ 
SoCiedade possue, e ele um laboratorio de aualyses, com o material já existente. 

Demais, estão feitas as mais importantes obras pa.ra que o engenho funccione, afim 
de se fabricc'r alcool, destinado á propaganda de Sllas applica.ções industriaes. 

Com ·essas medidas e as que lhes são complementares, até o ílm do corrente anuo 
e starâ alli iniciada, em miniatura, uma estação agronomica, pelo menos em sua secção 
agrwola. 

Esse é o verdadeiro destino daquelle proprio nacional, para que se torne factor de 
nossa prosperidade agrícola. · 

A fazenda da Penha, abandonada desde 1902, est<\. sendo, no corrente anno, transfor
mada. em um horto de viticultur<t e fruct icultura e viveiro de plantas fructifer<ts e de 
sombra. 

Estão convenientemente preparados cerca de quatro hectares de antigos pastos para 
receberem esmerada cultura. . 

O vinhedo, cousa unica aproveitavel que foi encontra.da no inicio dos presentes tra
balhos, está renovado e recebeu cerca de 1,400 enxertos, Estão feitos dons outros com 
2.381 enraizados, plantados definitivamente, e grandes viveiros com 1.500 enraiza,dos e 
5 .000 baccllos. Além disso, já, tem o horto plantações de 2.400 figueiras, 1.200 fru-
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-cteiras de conde, 600 amoreiras, culturas, p:1.ra estudo, de varias outras fructeiras d~ 
paiz c estrangeiras, além do grandes viveiros em que se contam 14.000 mudas de·laran 
jeiras, 13.000 de figueiras, 6.000 de fructeiras do conie, 1.000 de abacateiros, etc. 

Accresce que, além de reparos na casa de moradia, foram feitas duas caixas de agua 
üe alvenaria e cimento, com extensa rêde de canos destinados á irrigação; foi montada. 
uma estrumeira e adquiridos animaes, carro e arados necessarios á boa marcha dos tra· · 
balhos. 

Esse in1portante serviço, em que se gastaram cerca de nove contos de réis, está ~endo 
-custeado, d.e accôrdo com a lei orçamenta.ria vigente, pela verba de 100 contos, destmada 
á distribuição de plantcts e sementes, cujas applicações foram ampliadas para esse fim, 
tendo sido consignada a quota de 14 contos de réis para os respectivos trabalhos durante o 
-cerronte a.nno. 

E' intuito da Sociedade fazer que esse estabelecimento tome parte activa na distri
buição d:e plantas fructiferas e industriaes, mediante seus amplos viveiros, onde as plantas 
serão seleccionadas e de variedades devidamente authenticadas. 

Outro objectivo, ainda de maior valia, é constituil-o em campo de estudos de pomü~ 
log-ia e viticultura, por meio de experiencias e investigações systematicas e de escola 
pratiC<J. dessa importante especialidade agrícola, tão descurada e mal conhecida entre nós. 
Já ha o que aprender no que está feito; e pessoas que compareceram com esse fim, ficaram 
habilitadas a enxertar os seus vinhedos. 

Proseguindo a mesma orientação e criterio, no anuo proximo vindouró o Horto fru
cticola. da Penha. estará completamente apparelhado .,a satisfazer, com o melhor cxito, o 
-duplo fim a que se destina. Para isso se1·ão precisqs e sufficiente~ de 20 a 25 C()ntos no 
·exer~icio vindouro, 

Além desses trabalJ:J:os tem mais a Sociedade a seu cargo : 
A distribuição de plantas e sementes aos lavradores ; 
O auxilio aqs criadores para acquisição de reproductores de raça ; 
A propaganda das applicações industriaes do alcool ; 
Informações e pareceres pedidos pelo Governo ; 
A publicaçãp da A Lavoura; 
O M;us~u Agrícola ; 
A btbhoth::Jca. 

DISTRIBUIÇÃO DE PLANTAS E SEMENTES 

A distribuiçiio gra.tutta de plantas e sementes foi iniciada pela Sociedade Nacional 
-de Agricultura, que, com seus proprios recurso~;J, procur,1va dar, por essa fórma, uma 
feição pratica á sua prqpa.ganda . \ " ' 

Con.>ignando o orçamento da Republica para o 11-nno do. 1902 uma verba de 100 contos 
d.c I'éis destinada a esse mesmo fim e a auxiliar os c'riadores· .. que importassem animaes re
productores de boas raças, a execução desse serviço foi, pelo Governo de então, confiada 
á Sociedad.e, que se promptificou a acceitar a honrosa e. difficil incumbencia, sem remu-
neração alguma. \ 

Assim, a partir do mez do setembro daquelle anno o .serviço começou l~ ser feito 
por conta da referida verba, recebendo então accentuado 'incremento. 

Para esse fim, os trabalhos sociaos foram accrescid.bs de uma secção especial com 
pesmal proprio, reduzido a principio a tres empregados, sendo o maior ordenado de 
150$ mensaes. 

Nessas c~ndiçõe> a directoria foi vencendo as innumera.s difficuldades que apresen
tava a creaçao de um S!Jrviço publico, inteiramente novo no p:1iz, e o foi desenvolvendo 
gradativamente, assim Qomo o respectivo pessoal, á medida que se. foi habilitando a 
exercel-o com maior exito. 

O regimen estabelecido desde o começo e rigorosamente mantidO e observado até 
hoje, é o seguinte: · 

A.berto o cre~ito pelo Governo e registrado e>se credito pelo TribuMl de Contàs, 
a socwdade adq.mt·e s~mentes e pla.ntas no paiz e no estrangeiro. As contas, devi
damente confertd.as, sao r,emettida.s ao Ministerio da Industría, que, acceitando-as, á 
.'leu ~urnq as onvw. a.o Tr;~bunal do Contas, onde, depois de minuciosa e rigoros(~ confe
renCia, sa.o pelo Thcsouro pagas directameute aos fornecedores. As despeza.s ·com o 
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!pessoal de empregados, com material, carretos e outras de menor monta, como tambem 
:as de fornecimentos feitos por casas do estrangeiro e que não possuem representantes 
:nesta. Capital, são pagas directamente o por antecipação pela sociedade, que as recebe, 

/
depois, no Thesouro Ferle1•al mediante aquella.s formalid ttdes essencütes, p3culiares a, 
·todos os serviços publicos. 

Para essas ultimn.s de~pezas, de cttracter urgente e, pJr sua propria natureza in
a<liaveis, eque se elevavam, poreffeito do pl'Ocesso a que eram submettidas, ameaçando, 
por vezes, exceder os r ecur ,;os disponíveis da sociedade, foram fdtos a estcl., no exercício 
pas;;ado ~ no correp.te, él.deantamentos de 25:000$000' . 

1

1 

· Esses adeantamentos, assim como o total das despezas feitas por conta da verba, no 
fim de cad:t exercício; soífrem no Tribunal de Contas um liquidação fina.! de encerra
mento da verba, c, sendo approvadas as r espectivas contas, é d:tda quitação á Sociedade. 

Es:;a quitação a Sociedade tem recebido regularmente todos os annos. 
Organizando-a. nos moldes de um serviço publico normal, a Sociedade tem cercado 

a distribuição de plantas, e sementes da maior clareza e garantias de regularidade, 
registrando em livro,3 espilciacs a enteada dos productos que ,·ecebe em detalhe, bem 

' como as remessas com indicação de data, destino, quantidade:> e qualidades, de modo 
a poder se fazer com todo o l'igor qualquer verificação ou bcl.lanço que se torne necessario 
ou seja pedido, 

A Sociedade tem obtido frete gratuito nas em prezas de transportes e grande re
ducção nos preços de fornecimento de plantas, recorrendo, sempre que possível, a.0 

regimen da concurrencia. E' isso, e são tambem os aperfeiçoamentos e melhoria intro
duzidos na execução dos serviços, que explicam o facto da. mesma verba. ter permittidO 
distribuir plantas e sementes em quantidades que augmentam, em grandes proporções, de 
a.nno para anno, oomo evidenciam os quadros seguintes, que ta.mbem põem em reli1vo o 
grande valor do serviço, que rlest'arte tem sido prestado a lavoura. 



Sociedade Nacional de Agricultura 
Mappa n. 1- Distribuição de plantas e sementes a partir do anno de 1898 até o 1• semestre de 1905 

DE 1898 ATÉ AGOSTO SETEMBRO A DEZEMBRO 
EM 1903 EM 1904 PRIMEIRO SE'&lEBTRE 

DE 1902 DE 1902 DE 1905 TOTAES TOTAES 
I 

Numero Peso Numero Peso Numero Peso Numero Pl so Numero Peso Numero Peso Volumes 
! 

Arvore! fructiferas do paiz ....•.••... - - - - 14.852 - 19.939 ~ 10.173 - 44 .964 
' ' 

Arvores fructiferas estrangeiras e 
1.074 8.122 9.264 plantas de ornamentação •.. • .•.... - - - - - 5.323 - 23.883 - 1.161 

I 

Bacellos de vidiras ... . ....••••.. •.•. 2 .410 21.522 29.930 40.112 ! 22.800 - - - - - 116.774 
I 

Enraizados de videiras •.........••.. - - - - - - - .L 1.000 - 1.0(10 - 2.007 

Batatas ...•.... .. •• ..•. .•..••....... - - - 559 k. - 1.211 k. - 2.475 k. - 1.739 k. - 5.984 k. 974 

Sementes, cereaes e leguminososos ... - 1.427 k. - 328 k. - 3.029 k. - 2.349 k. - 8.260 k. - 15.393 k. 3.832 

Capim Jaraguá, sementes ..•••...... - - - 2.000 k. - 4.266 k. - 7.47,2 k. - 1.010 k. - 14.748 k. 822 

Se~p.entes, forragem diversas .•....•. - 255 k. · - 245 k. - 1.279 k. - 5.751 k. - 301 k. - 7.831 k. 2.790 

Sementes germinadas .•.•........•.. - - - - 523 - 1.600 - 39 - 2.162 - 46 

ca;nnas .......•............•......... - - - - - ~ - 28.074 k. - - - 28.074 k. 86 

Sementes de algodão ................ ' - - - - - - - 4. 373 k. - 1.986 k. - 6.359 k. 722 
\ 

Rlj.mas de mandioca (Manivas) ..•.•.. 
,. - - - - - - - t.oqo k. - - - 1.000 k. 30 .\ 
' ! 

C})ampignon (Tijolos) ..•........••... 
l 50 50 4 - - - - - - I - - -

Sementes diversas .... : \ ...... ; ..... 
I 

' 180 k. - 31 k. - 2.110 k. - 43 k. ~~ - 2.830 k. 1.446 ,, I ' \ ; \ 

2A10 \ ·, 1.862 k . 22.596 3.163 k. 53.427 11.895 k. 70.965 51.947 k. 39.335 13.382 k. 188.733 82.219 k. 13.920 
,\ •\ \ ' .. 

·~ \\ 
Vol. VIl 
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).{appa n. 2- Quadro comparativo da distribuição de plantas e sementes durante o . 
:li~ semestre de 19.04 e 1° semestre d€ 1905 

to semestre-t904 
Numero Peso 

Arvores fructifcras do paiz.................... 13.265 

to s{!mestre-1905 
Numero Peso 
10.173 

Idem idem estrangeiras e plantas do ornamen-
tação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 9. 264 

Bacellos de videiras ........................... 4.319 
Enraizados de videiras ........ . .............. . 

Batatas ...................................... . 
Sementes, cereaes e leguminosos ............ . 
Sementes capim Jaraguá ............•......... 
seqten tes, forragens di versas ................•. 
SeJ:lle~te;; g~rminapas ....................... .. 
Ch;J;mpignçní (tijol'os) ........... . ......... , .... . 
Semente de algodão ...... ..... ............... . 
Sementes cjiveJ;sas ..... , ...................... . 

1.550 
50 

Kiios 

2.475 
761 
600 

4.484 

122 

28.448 8.442 

As despezas feitas com esse serviço teem sido as seguintes: 

1902 .. •·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14: 998$200 
1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92:667$G10 
1904.................................. . .. 89:792$130 

5.323 
22.800 

1.000 

39 

39.335 

Kilos 

1.739 
8.260 
1.010 

301 

1.986 
96 

13.392 

O pequeno dispendio do primeiro anno explica-se por só ter· começado o serviço no 
mez de setAmbro. Nos annos seguintes a despeza foi sempre inferior a 100 contos de réis, 
porque na mesma rubrica orçamentaria esta. v<~ incluído o auxilio á importação de ani
maes <It) raça. 

As despezas com o pessoal teem sido : 

1902-SetembL'O a dezembro .... . ... . ..... . 
1903-J.aneiro a dezembro ................• 
!904-Janeiro a dezembro ................ . 

2:000$000 
11:255$000 
16: 190$000• 

'sendo que o maior dos ordenados foi e ainda hoje é de 300$ mensaes. 
No decurso do anuo findo a Sociedade representou â Commissão de Agricultura e In

dustrias Connexas contra a reunião dos serviços de auxilio aos criadores e de distribuição 
de plantas e sementes na mesma verba, do que resultou a separação da.s mesmas no orça
mento vigente. 

. Sendo, porém, mantida a verba dos 100 contos de réis p:~ra. o segundo desses fins, 
d~ven~o ella ainda auxiliar a creação de um Hor~o e viveir? d~ fructicultura,_ para o que 
fo1 designada a quota de 14 contos de réts, o servwo da dtstr1bmçao fica reduztdo, no cor

: rente anno, a uma verba de 86 contos . de réh. 
· E' certo que esse facto não tem impedido que a distribuição augmente, como se vê do 
· 2° quadro apresentado. 

No cmtanto é incontestavel <~ exiguidade da dotação dessa verba. 
Nos tre3 annos decorridos ~e trab<illlo teem. sido satisfeitos 6.879 pedidos de plantas e 

sementes. Em todos, porém, tem ficado numero avulta.do sem despacho por falta de verba, 
além de sojfr.erem, em ger;1l, grandes .córtes a,; quantidades pedidas. 

Esse f.~cto cria ser i os. em,baraços ao serviço, pelos desgostos e decepções que acarreta, 
e gera accentuado desanimo no espirito dos que fundavam gl'andes esperanças no auxilio 
prom.ettido. 

No momento actual,. em que o espírito· de inicia,tivn.. apenas desperta na lavoura, e tão 
1: salutarmente, é encaminhado para a policultura, é um grande mal essa rastricção que lhe 
'é impost<~ e que enf1•aquece e atraza o· seu desenvolvimento, com grave prejuízo dos inte
resses economicos, que della dependem mais do que qualquer outro factor. 
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Para aproveitn.r o impulso com que elle renasce, impedindo que se enf,·aqueça, atten· 
dendo a que elle é a unica força real de que se deve fiar a debellação da crise agrícola, 
que a.hi está .minaz, cumpre ao Congresso Nácional r eforçar a verba de tão poderoso ser
viço, como já foi proposto pela Sociedade Nacion:tl de Agricultura e mereceu os su1fragios 
da Ca.mara dos Deputados. 

A.uxilio aos criadores 

O Congresso Nacional, re~onhccendo sabiamente a necessidade de promover o melho
ramento da industria pastoril, por disposição orçamentaria do anuo de 1902, autorisou o 
pagamento, em restituição, das despezas feitas com o tran,;porte dos animaes de raça im
portados, sendo prestado esse auxilio por ..::onta da mesma verba destinada á distribuição de 
plantas e sementes. 

A Sociedade Nacional de Agricultura f0i encarregada. pelo Governo de tomar conheci
mento dos pedidos que occoJ•ressem e de encaminhai-os ao MiiJ.isterio da Indu;;tri<t, com. o 
seu parecer. 

Foi ainda um serviço publico que a Sociedade abnegadamente se : pt•omptificou a 
prestar, sem interesse algum, limitando-se ao preparo e informação dos papeis, porquanto 
os pagamentos deviam ser feitos no Thesouro Federal, directamente, ao;; criadores ou seus 
prepostos. 

Em 1902 nenlmm pedido occorreu, por ter sido o serviço iniciado no:mez de setembro, 
Nos annos subsequentes, o serviço teve o sPguinte movimento : 

Animaes importados ou adquiridos no paiz 
I 

Bovinos •.•.......•...•...•...••.•.......•• 
Ovinos .......•.••.......•••.......•. , ..... 
Suínos ........... . . . ..•.......•...•..... ." 
Equideo1;. · .............••.•......•.......•. · 

.. Em 

i903 
33 

470 
7 
1 

Em 

1904 
197 

2 

2 

As despezas, reclamlj.das e autorizadas pela Sociedade, foram: 

Em 190~ ................................ ~. 14:254$820 
Em 1904, .••••••••••••••.••. ~·············· 27:674$384 

Para o exercício de 1~05, o orçamento vigente consignou a verba de 200 contos de réis 
para. o custeio desse serviço e estudo systematico das epizootias r1ue atacam os 
nossos gados e para o preparo e applicação dos meios próphylaticos e o'urativos; tendo 
havido, quanto á importq.ção, o seguinte movímen,t~: \ · ,:r{ 

Animam; importados pu adquiridos no pa.iz até agosto ultimo : 

Bovinos •..•..•.•.....••••....•••••.•••. •.......... 41 
Ovinos .. 1 ••••••••• ·.: ••••••••••••••••• ~ ............. 1 
S!Iinos .. ' .••..•••...••.•.••••...•.•.• ~... ... . • • ..• • • 10 

Alcançam a~ indemnizações reclamadas a somma de 13:166$219. 
Esse serviço rcsent~se .de falhas que já foram indicadas pela Sociedade e quo mere

cem a attenção dos poder13s publicas. 
AJ3 restituições, devidílomente approvadas, não teem sido todas satisfeitas, incorrendo 

muitas, por motivos diversos, em exercícios findos,, com grande prejuízo para os interes-
sados, o que cumpre obviar facilitando o respectivo processo. . 

Nada j nstifica que u auxilio prestado nào se estenda á importação dos cães de pastor. 
tão uteis pa.ra. a condu<;ção e guarda dos grandes rebanhos, e ás aves domesticas, que 
convém se1eccionar, pois podem adquirir grande valor para a economia. publica. 

A ft,tlta de consulta prfvia ao Uoverno pelos cdadores que fazem suas compras visando 
os favores da lei, acarreta. inconveniented entre os qua.es a eventualidade dos pedidos 
virem ·#..•exceder os recursps da. verba. e assim não poderem ser satisfeitos, ainda. quando 
,justí fic!Jílos, determinando decepções sempre nocivas ao desenvolvimento das boas ini
cia. ti vat~, 

~ .... 
' 
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Demais, assistindo rigoroso direito ao Governo de intervir na escolha e distribuição 
das raças assim favorecidas, para que se faça com o necesmrio criterio, seria do rn~ior 
alcance aproveitar-se a opportunidacle <lesse auxilio para serem impostas meriida.'.l de 
policia sanitaria, protectoras de no;;sos gados, e o registro de nossos animaes de raça, 
creando-se uest'arte o herd-book e o slttd-book nacionaes. 

Permitta-"Se-nos lJtJnderar, fiuahnente, que de maior alcance do que o cruzamento uos 
gados com animaes de boas raças e acclimação destas, é a defesa da pecuaria contra as 
epizootias e endemias, que dizimam annualmeute, em grandes proporções, os rebanhos, o 
que constitue o maior dos entraves ele nos,;a indu.;tria pastoril. 

Esse serviço, ainda não creo.do, ê digno <la müs solicita attenção elos poderes publicas. 

PROPAGANDA DAS APPLICAÇÕES INDUSTRIAES DO ALCOOL 

Tendo realizado, com o maior exito, o Congresso das Applicações Industriaes do Alcool, 
a Sociedade acceitou a incumbencia que este lh :3 conferiu de fa.zel' a propaganda dessas 
applicàçõés, que haviam sido proclamadas como o mais poderoso recurso para a solução 
da crise de nossa lavoura de canna. 

O Congresso Nacional, referendando essa delegação, que vinha da classe interessada, 
iucluin nos orçam ~mtos de 1904 e 1905 verh<tfi de auxilio á SJciedade para aquelle fim. 

Foi constituída uma nova secção para executar esse serviço publico, e, assim ampa
rada, com 50:000~ do primeiro e 30:000$ no segundo daquelle; exercícios, a Sociedaue tem 
d.esempenhauo digm~mente o encargo que recebeu, honrando a confiança depositada. 

Com uma collecção de appctrelhos ;·epreJentando o valor approximado de 20:000$, a 
SociMade t llm agitado a idéa em todo o paiz. 

l.!;rn publicaçõe~ especiaes, profusamtmte distribuídas, se tornaeam conhecidos todos 
os trabalhos, que concorreram ao Congresso de 1903, e o estudo dos apparelhos, 
que figuraram na Exposição com o relatorio dos peritos que constituíram o respe
ctivo jury. 

Além da. exposição permanente que a Sociedade mantém em sua séde, onde são for 
mula.das todas as informações solicitadas sobre o assumpto, e onde se effectuam gratuita
mame reparos e adaptações de lampadas, etc., a Sociedade tem realizado, desde 1904 
até setembro de HJ05, varia.s exllibições ou demonstrações prati0as ern numero 
approxima.dJ de 100, não só nesb<t Capital co no nos Estados do Rio de Janeiro, Minas, Santa 
Catharina, e Rio Urande do Sul, destacando-se desse numero as que tiveram Jogar 
dunnte as grand••s exposições agrícolas industriaes, realizadas no corrente anuo em 
Florianopolis c Pelotas. 

E' inqilestiouavcl que muito tem sido augmentado o consumo de alcool em suas appli
cações industriat".; e outra serta., no momento actual, a situação da lavoura de C<1nna, si 
os Estadus e lavradores, directamente in :ere;sados, tivessem entrado resolutamente nessa 
prc~paganda, observando os conselhos formuladus rias conclusões do importante Congresso 
de HJ03. 

Na ausencia de repartição competente em assumptos ruraJs, o Governo, e em parti
cular o Ministerio da Illdu;tria, tem recorrido <t e.;ta. sociedade para. informações sobre 
todas as questões dessi:l cc~.racter que lhe .;ão a.tfectas, desempenhando desta artd a Sociedada 
mai.; uma. importante funcçào publica. 

O boletim A Lavoura <~inda é um dos melhores or gãos de propagand::t agrícola do paiz. 
Possue ainda a Sociedade um museu agrícola com 1.150 especimens e uma biblotheca 

Mfil 1.173 volumes, que.1á São irnpurtantes repositorius para o estudo da grande indus
tria, sobre a qual se nmda a riqueza publica. 

Com essa organização e constituindo o maior centro de vida collectiva da lavoura, a 
Socied,ttie se <tssigna.la peht grande somma de e;forços, que põ3 ao 8erviço de seu obje
otivo. 

E' disso testemunho a saa corre.;pondencia, repre;ellktda pJr c :~rt:-:.s e officios \SObre 
variados a~ .;umpto.; e que até e;ta data asce!llte ao total de 7.381) documentos, dos :-quaes 
5. 623 correspoütiem ao perwdo do ultimo trienniu. · ' 

A SociéJade Na.ciO'na.l de Agricultura é, pois, uma instituição da mr.ior utilidade ~ 
que ss técromlflefltla á. a.tténção dos podores publicas. 

~.m ~ -
\ 
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O Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas, em seu relatorio do anno de 1904 
exprime-se nos termos os mais encomiasticos em relação aos serviços que a Sociedade 
Nacional de Agricultura presta á lavoura nacional : 

« Prosegue esta util instituição na ta.relit ardua. e proveitosa de servir com dedicação 
e perseverança, <í. causll. da lavoura nacional. 

Animada de tão nobres intuitos, cujas demonstrações frequentes attestam o vigor 
com que ella se dedica a zelar os interesses vitaes de noss<~ primeira industria, deve-se, 
aos seus esforços continuados, á smt iniciativa, longa sel'ie de serviços dos mais efficazes 
para. o desenvolvimeoto geral do paiz. 

A este Ministerio presta a Sociedade Nacional de Agricultura a mais solicita 
collaboração, não só nos mi>teres da propaganda agrícola, sinão como enearregada da 
distribuição de plantas e sementes aos agricultores, por conta da verba de lOO:OOO$, 
consignada no orçamento para ess:1 serviço e para o pagamento de despezas com a 
importação de reproductores. 

Com o intuito de evitar a possível propagação de mole~tias, procedentes de vinhedos 
estrangeiros, foram preferidos p:tra esse fornecimento os productores do paiz, entre outros, 
o Horto Viticola da Penha, -proprio nacional á cJ.rgo da mesma Socieda.·.ie. 

Comprehendida a vantagem de dasen volver <t fructicultura., f~mm distribuídas cerca 
de 20.000 pl::mtas fructifer<ts, sendo 15.000 nacionaes, e 5.0JO, abrangendo 50 varieda
des exoticas, importadas da França e dct Re-puolica Urienta.l do Uruguay. 

Foi tão consideravel a affiuencia de pedidos, princip.1lmeote pam a zotn suburbana 
desta Capital, que se tornou forçoso limitar a distribui~:ão á méJia de 45 por 
pessoa, ficando, entretanto, ao terminar o exercido, grande nu meros delles sem despacho, 
para que se não e~ cedesse a verba votada. 

• I • 

A Sociedade Nacior
1
tal de Agricultura estrL de po.;;se de dousproprios na.cionaes ; a 

fazenda de Santa. Monic:,:L e o anGigo Horto Vitieob d<L Pentm, a primclira. onde tem seus 
campos de experienci<L e demonstração, o segnndq tra.nsti:lrmado rec:eatomente, em hodo 
fructicola. 

Por carencia de recm·aos, sente-se a Socied:tde imp:J~silJilitadét de (Ütr a eSi:i'l.'l duas 
dependencüts o desenvolvimenGo comp.ttivel com o seu programma. de vulgarização das 
modernas pratica; de cultum, o que, cntret.tnto, sef'ia de grctnde alcance para a lavoura, 
cuja transformação terá por base a adbpção de processos <tgronomicos que tendam a 
<mgmentar as f<tculd<tdes productortt; do solo, com diminaição correlatct dus gastos de 
producção. 

Além dos serviços JUencionados, a Sociedade Nacionctl de AgeiculturJ. mantém com 
tenacidade e solicitude a. mai> activa e s,tlut<Lr prop qancht em proveito da. agricultura e 
das industrias connexas, o que constitue V<tliqso titulo de benemerenciét.» 

O relator propõe, em conclusão, as seguinte,; consig)'laçõe;, que, aliás, já. figuram na 
lei vigente c deixa.ram (le ser incluídas na. propost<t do Governo, cem razões justificativas: 

, ·, I 
I.a Distribuição de phJ.nt<\S e sementes aos agricultores, .. etc ......... . 
2. a Auxílios aos agricultores c crütdores p<Li•a acquisiçã.o de tmimaes 

reproduetores, etc ....... , •................. , .. ,., • . .. , ........... . 
~:.a Fundação de uma est:J,ção agronom.ica. na fa~enda St1,nta MonJc<~ .. . 

VIAÇÃO E NAVEGAÇÃO 

150:000$000 

150:000!i;OOO 
lUU:OOU$000 

E' questão capita.l p:tra <1 lavoura e o commereio, em nosso paiz, tlc grande exten'são 
i;erritol'ial, l)anllauo en1 toda a suu. costa vastissinuL pnlo ocee~.no, cortado por diver.;os 
rios, a navegação inter-~stadual, de c:.t.bo f.a.gem, que tt Constituição polit.c:~ nacion,Lli.wu, 
privilegiando-<t. 

O insufficientc povo,amento do solo, n. nenhuma densidade d:t p.opulação, a. necessi
dade de vencer enormes dJstu.ncl:tS P<tr<t collucar o' productos nos mercados consumidores 
internos c llitS praçus principaes de onde s1o exportado~ para o estrangeiro, íà.zem subir 
do ponto <1 importancia. da navegação m«.ritima fluvial. 

O Congresso "'acional de Agricultur<J. f!Ue, e <n suu.s co)lclusõe.;, notaveis pel<J. secru
r .LU Ç<.t d~ ' íist<.:.s e pelo dc;;t;ortino do nosso futuro econornico, consubstanciou, synthotiSO\l 
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os grandes problemas nacionaes que deverão d'ora em deante occupar a a.ttenção, 
cuidadosa e patriotica, dos estadistas brazileiros, affi1•mou: 

« 1°, para a producção agrícola é questão de vida e morte a existencia, a facilidade 
dos meios de transporte e o custo reduzido dos fretes. Si para a lavoura do sul já existe 
um systéma ou rêde que, aliás, precisa se completar, de viação e navegação, que pôde 
com maior ou menor difficuldade ou despeza levar o producto .aos mercados consumidores, 
para a lavoura do norte, quer as vias-t'errea.s em tr<~tego, quer as companhias de nave
gação que f<~zem a cabotagem, estão muito longe de s::ttisfazer as necessidades dessas 
regiões, e, força é dizer, nada se tem feito de effi.caz c util pa1•a melhorar tão penosa 
situação e é de toda justiç::t que os favores de que gozam ou venham a gozar os pro
ductores, em relação ás estrada> de ferro do sul, se estendam igualmente ás do norte; 

2°, os serviços do Lloyd, apezar da;; subvenções que lhe foram pagas pelos Govnrnos 
da União e dos gstados, nu .lca satisfi.zeeam nem s ~1tisfazem ás mais elementares exigen
cias em materia t ão urgente pctra os interessrs da lavoura, da producção e do com
mareio nos portos marítimos. O Congresso e&pera que o Governo, sem mais delongas, 
trate da reorganização definitiv<t deste serviço. 

Quatro annos são decorridos desde a memoeavel se~são do Congeesso Nacional 
de Agricultura, em que os u.gricultores, com louvavel franqueza, formularam queixas 
amargas contra o abandonn dos interesse:> da lavoura do norte pelos representantes do 
poder publico e affirmaram verdades causticantes contra o serviço do Lloyd. 

A situação aindt1 não modificou-se de todo ; mas a justiça nos impõe o dever 
de reconhecer que, depois da .I<;xposição de S. Luiz, da grande feira do mundo, a que 
tivemos a feliz idéa. de concorrer despendendo pt'oficuamente I .100:000$, ouro, nota
se uma agitação de progresso no paiz, vae se estabelecendo uma corrente de sym
pathia e interesses commerciaes entre o Brazil c os EstadQS Unidos da America do 
Norte, para cujos capitalistas emprehendedüt'es, assim como para o povo, a exposição 
dos productos e riquezas brazileiros foi uma revelação surprehendente. 

Os ca.pitaes accumubuos na Amcrica e nu, Europa, capitaes que não teem outra 
patria a não ser a região onde a sua applicação agrícola, industrial ou commercial 
possa d~tr uma renda razortvcl, arrastados por es1:1a corrente de sympathia e interesse, 
começam a affiuir par<t o Brazil, paiz novo, rico, uotado de todos os climas, que 
só aguarda o capihl e o trabaltw intr.lligente do homem para tornar-se economica 
mente uma potencia mundial. 

A encampação das estradas de ferro pelo Governo Federal, iniciada durante a admi
nistração Campos Salles, e o arrendamento dessas estradas a emprezas poderosas, con
stituindo rêdes import ,tntes pela l'eunião de varias estradas em um só contracto, com 
elementos para se desenvolverem, prolongalldo-se e ramificando-se á custa dos rendi
mentos das emprezas, de modo a servir a zonas agrícola> ferazes e futurosas, são 
actos alviçareiros do engrandecimento e progresso nacional, occorrido.~ após a reunião 
fdo Congresso Nacional de AgricuUura. 

Ao norte da Republica é exemplo frisante do alto criterio com que o actual Pre
sidente da Republica., auxiliaclo por seu infatigavel e laborioso Ministro da. Industria, 
Viação c Obras Publicas o Sr. Dr. Lauro Müller, tem encaminhado a solução do pro
blema do transporte terrestre, a rêde de viação fereea a cargo da companhia Great 
Western o{ Brazil Raitway constitui ela pelas estradas Recife ao S. Francisco, Sul de 
Pernamlmco, Central de Pcrnambnco, C<::.ntral de Alagoas, Paulo Affonso, Conde d'.t<;u, 
Natal á Independencia, Recif'' ao Limoeiro com o seu prolongamento da Nazareth a 
Timbaúba e trecho de Timbaúba. ao Pilar e pele ramal de Itabayana a Campina Geande . 

. Ao sul (J outro exemplo, não menos eloquente e fecundo em resultados pro: 
ficuqs para o de>envolvimento economico do paiz, o arrendamento feito pelo decreto 
n. 5.548, de 6 de junho do corrente armo, ;t Compagnie Aua;iliaire eles Chemins de 
Fe,· au B1•dsil, das Estradas de Ferro do Rio Grande a Bagé, de Santa Maria. a 
Passo Fundo e o trecho de Alegrete a Uruguayana., sendo incorporadas á rêde 
assim constit.uid<t as lLh~s fereeas da. m;orgcm do Taquary a Cacoquy ;; de Cacequy 
a Bagé, e os üc conces~ao estadual de Porto 1\legrc <t Nova. 1-Iambnrgo, de Nont. 
Hamburgo a Taqu:tra, r n.mnJ lle Couto :t Sn.nü~ Cru~, etc. 

E'. certo _que em outros Esto.clcs existem . estr:1dtts. cncampadtts pelo Governo, e 
que u.mda nao foram <~tTeudadtts, como ~eJ:.J.JJt a. E::;tl•;td:t de Fel'l'o D. Therez<L 
Christina em S;tnta Clttharina, a Estrada de Feno Oeste tlc Minas e outras arren
dadas provisoriamc~e; mas o Governo, cohereutG wm a.s su:1~ idc'as e vi"'il.ante aos 
_el~vaaos in,tercss~s 11acjonp,es, atu~rd~ o IJ.lome:l~o oppártutw l?'tr\t pr~~eg:uit• ~íll 
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. realização do seü plano, que consiste em grupar as estradas a arrendar em rêde~ 
importantes que proporcionem a poderosas emprezas arrendatal'ias cs recursos ne 
cessarias para o seu ulterior dese.Jvolvimento em beneficio da viação publica e, consE 
guintemente, dos interesBes agricobs, industriaes e com merciaes do paiz. 

O problema da navegação inter-estadual vae sahir do periodo de incertezas e vacil· 
lações deploraveis etn que se manteve po ,· muito tempo, perturbando a vida nacional, 

· j:lrowocaado protestos da lavouea e do commercio, formando em torno do Lloyd uma 
atmosphera e<tJ·reg .tJa de descooteutameoto !l'et• Ll , que repercutiu no seio do Con;rresso 
Nacional e impelliu a Camara. n vota ,• um projecto de ld, definindo a excepção legal 
sobre os objectos de facil deterioraçiío, com ta l am Jlitude que teria desfech<.~odo golpe 
mortal ila cabotagem nacional, si houvesse merecido a appeovaçà.o do Seúa.uo e fos~e con
ver"ido em lei. 

Está sendo o Lloyd reconstituído de accordo C'lm o Banco d<t Republica, sob a n.ttenta 
inspecção do Governo, de modo a satisfa.zet' as neces;;idades da ln.vmu'ct e do commercio 
inter-estadual ; eifectuar o transporte dos pr Jduct 1s de pequenos portos pal'a os portos 
principaes, de oo·le. u:n c~ vez beneficiados, possam ser expol'ta.Jos para o estrangeiro por 
meio de um trafego mu .uo com as granles comp .miüa~ tunsatlanticas ; prover a nave
gação transatlantica entre os Estados Unidos e o Brazil, com o intu1to de estreitar as re
lações commerc:aes dos dous paizes; desenvolver a navegação de Matt .. 1 Grosso e creal-a 
nos outros rio.s da bacia do Prata, Paraná e Uruguay. 

Para esse fim é mantido oo projecto de lei urçamentaria a subvenção de 1.663:000$ . 
ao Lloyd, sendo este o unicJ privilegio de que gosará a nova emprcza em relação ás 
outras, pül'qu ~ nJ me ;mo projecto é mantidct a disposição do n. XVI do art. 17 da lei 
n. 1.145, de 31 de'dezep1bro de 1903, que autoriza o Governo a conceder ás emprezas 
que faç:J.m navegação r11gul.u• entre os portos de mais de um Est.J.do todos os favores de 
que tem go>ado o Lloyd Brazileiro, excJpto a subvenção. 

Não basta p1•over a naveg.:tção inter-estadual, é mister cuidar da ní1vegação trans
atlantica, fazer o nosso pavilhão tluctuar nos portos estt•angeiros, embori1 para animar 
os capit.tes se.Ja necessal'io impor, dur,~nte algun~ anuo.;;, p.o paiz, o sacrificio de alguns 
milhares de conto.-;. 

Agora mesmo, na RP.puhlica Argentina, servida por poderosa.:; companhias trans
àtlanticas, a Commiss~o da Cam:.~m dos Deputados ac11ba de dar parecer favoravel a 
um projecto de lei al{.torizaudo a concessão de Ullli1 subvenção mensal de 30,000 pesos, 
ouro (80:0llO$ ao cambio de ltl), para o e ;tabelecimento ue uma C'tl'reií•a dé vapores 
rapido,; entre a Republica e ]JOrtos europeus.. · 

A conquista de mercJ.dos par,~ o esc::Jamento dos pruductol agrícola> e industriaes 
é ho~e a mira dos povos civilizados, da política economica da.> naçõe.> da Europa e da ·Ame
rica. 

Ha cerca de um anuo o .relator aflirmou, erri um pahecer da commissão do agricultura 
e industrias connex<.~. s , conclui.1do por um projeéto de havegctção tran:satlantica. que foi 
ao governo p.Lra. inrormi1r e não teve solução, o seguinte :· .. 

A Allemanha não poupa esforços, habilidu.de e dinheiro pltra dominar o ni.undo 
economicamente, levando us seus prod.uctos agrícolas e industriae> a todos os pai:ws, des
envolvendo a ,;ua marlllha merc,mte, premiando e subve!J.cioaa<1do emprezas dtJ uavegctÇ.io, 
fazendo tluctuctr a ba tHlemt. allemã em todos os portos. do mundo. 

E o que faz a ~;ua superioridade sobre o:> fr ,~ncezes, os\,allemães não pretendmn impor 
aos cdnsumidores os processos de sua industria ; ao contrario, execuhm as encommendas 
d.e sua cliente!<~ , s;üi:sf<tzendo-lhe os gostos, para o que coilceotr<~.m quanto possível a stta. 
acti vidc~,de industrial em gru.ndeS usin.ts, cujas de.;pezas gerc~.e.~ são nL:nóre.:> eril relação a 
cada artefd.cto, e teem cousulto:es technicos par;.~, examüw.r os pedidos e fornecer os meios 
scientiticos de servir o q!ie1tte com proveito pctra o industrial. . 

A America do Norte, com o seu espírito pt•aticu iut~ usivo, mar.~vilhé~hd.o as outras 
nações, dia i1 dia, conq4ista os mercn.dos, indo á propria Europ.t voa.cler mais barato os 
objectos de sua indu .tl'1(1, alarma~do <1 ittdustría eurupéa cvm os_ seus .. ~rusts colossaes, que 
ameaçam até Jomma.r a. ua v ·g,~çac~ mter-oeeamcu., arrebata;ul;J a l.ngbterra a suprem•tcüt 
dos mares, cujJ s c:epü• c~ i.!. inda 11e.uhuma n-_tç<w cunse.::·ulu ar•·ancar-lh,l. 

A Ingli.ttert .. t, a Allemét,tna e a Amm·1ea do Norte, bem app<trolh.tdas commercial
mente e catla dia appJ.relllando-se molJtm', clisput<Lm entre si u predomínio econornico 
múndi~l, não recuando deante de sacr11icws peeunLL!'ios para coalhar os mares e os portos 
de vaporas 1nercantes, em que f1uctue galharda.rnente o pavi_lhão da sua mtcionalidade .• 

' . '· ;. 
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O commercio, como os outros ramos da activid:td3 humana, foi attingido pela lei 
evolutiva do progresso. Os tempos mudaram e os procesw> devem tier tambem outros. 
Os povos adeantados não esperam quJ os consumidorJs vão procura· os productos de que 
carecem na, gra,njl do la,vr<tdor ou na uzina do industrial, impondo-lhes muitas vmo:es o 
preço e as condiçõe.s do tran >porte. _ 

Organiz<tm <tssociações poderos:1s, apparellw.m-se com meios faceis de transporte e nao 
esper<1m, ap<tthicos, quJ os este<tllgeiros vão buscar as merca:iorias em casa. . _ . 

Ao contrarw, lev<tm aos rnercaJ.os consumido1'es os seus productos em cond1çoes ma1s 
vantajosas para o productor e o consumidor. 

Assim proceJem a Allernanha e o.s Estados Unidos, cujo commercio de exportação 
attingia em 1902 á cifra. de 5.9 milhctres de fmncos o allemão e 6.7 milhares de francos o 
americano. 

A poderosC!o alavanca da grandeza cornmercial da Allemanha, que em menos de 30 
annol conseguiu elevar a cifra lBrtode suax<tção de tre·l millmres de rb.1lhões de francos 
a mais de cinco milhares, está no princi>)io da associação pra.ticamente desenvolvido. 

«Por toda a p:.~.rte, observaM mrice Schwob na obm já citaJ.a La Guerre Commerciale, 
achamos a associaçc'ío como o verda,deiro e unico instrumento de successo. Os tempos mo
dernos conduziram ct principio a uma especiali;;ação, uma divisão do trabalho e, portanto, 
um individualismo exce.sivo. Hoja os laços de solidariedade, muito apressadamente rotos, 
se re.ttam e app_trecem como m<Lis indispeosaveis que nunca.» 

Assigna.lando a decadencia da mC!orilll1ét merc<mte de FrJ.nça, cujo commercio resente
s.e ainda de vícios antigo8, o citado escriptor mostra os perigos a que se expõe o productor 
francez, esperando que os freguezes vão compra,r em sua casa. 

Os f'reguezes, solicitados pelas companlüa,s de navegação allemãs, hollandezas e 
outras, impõem a expediçã.:J das mercadorirs pelos portos de Anvers, Rotterdctm ou 
Hamburgo e, no tlm de algum t.1mpo, o proprio exportador 6 victima de sua imprudencia 
porque, passa.ndo-se o negocio sob as vista,s porscrutJ.doras dos estrangeiros que tudo 
esquadrinham até chega1'em as mercadorias <W cliente, os est:angeiros acabam por 
tomar-lhe <t freguezia. 

Os allemã.es, perfeitamente conhecedores da nova evolução, associam-se para todos 
os tlns: parJ. produzir, para vender, péíra oxportêtr, par<t crea,r bancos, para transportar 
mercadorias a todas a.s partes do mundo, desenvolver1do prodigios<t actividade, o que tgm 
assombrado o.s outros povos e principalmente os rot<trd"tarios, que denominam- U pengo 
allemtro-es>a a.etividade prodigiosa. 

E' tempo de os brazileiros despertarem e iniciarem tambem os novos moldes commer
ciaes, indo levar directamente os productos nacionctes aos mercado.s europeus, organizando 
associações coopemtivas, ás quaes não deve ser estranho o elemento agrícola, p<tra 
estabelecerem o commercio directo com os consumidores europeus. 

CONCLUSÃO 

O Governo propõe ao Congresso a despeza de 75.475:967$048, papel, e 3.924:427$414, 
ouro. 

O relator propõe á Commissão a despeza de 76.295: 112,\)048, pJ..pel, e 3.924:927$414, 
ouro, conforme a tabella seguinte: 



Resumo das tabellas explicativas do orçamento da despeza do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas no exercicio de 1906 

PROPOSTA PARA 1906 

NATUREZA DA DESPEZA 

Papel Ouro 

1. .. Secrbtaria de Estado .................. . 315:020$000 ............... . 

2." Estatística............................. 152:592$500 ............... . 

3."' Correio .; ........................... . .. 11.967:296$300 163:000$000 

4.• Telegraphos ........................ .. . 

5. a Auxilios á agricultura .... . ........... . 

6."' Agasalho e transporte de immigrantes 
espontaneos ......................... . 

7. • Subvenção ás companhias de navegação .. 

8.• Garantia de juros ................... , .. 

9." Estr~das de ferro federaes : 

8.517:307$000 

150:040$000 

361 : 134$454 

815$000 

184:755$700 ....... ... ..... . 

2. 776:061$692 .............. .. 

1.290:280$824 2.864:604$298 

VOTADA PARA 1905 DIFFERENÇA 

Papel Ouro Papel 

315:020$000 ............... . 

Ouro 

PROPOSTA PARA 1906 PELO 
RELATOR 

Papel Ouro 

315:020$000 

332:592$500 .. . .. .. .. .. .. .. • - 180:000$000 .. .. . .. .. .. .. .. . 172:592$500 

11.546:835$800 130:000$000 + 420:460$500 + 33:000$000 

8.454:307$000 351:134$454 + 63:000$000 + 10 :000$000 

480:040$000 815$000 - 330:000$000 ..... ·· ··- ·· .... 

174:755$700 .. . .. .. .. .. .. .. . + 10:000$000 .......... ... .. . 

2. 800.061$692 .. . .. .. .. • .. • .. . - 24:000$000 ............... . 

1.322:746$350 3.496:552$313 -- 32:465$526 -- 631:948$015 

12.239:296$300 

8.585:307$000 

762:920$000 

244:755$700 

2.776:061$692 

1 . 290:280$824 

163:000$000 

3r31 : 134$454 

1:315$000 

2. 8!)4: ô04$~91l 

!. -l!l:strada de Ferro Central do Brazil.. 33.514:636$870. ... . .. .. ... . ... 33.061:263$503 ................ + 453:373$367 ... . .. . . .. .. .. .. 33.367:936$870 

li.- Estrada de Ferro D. Thereza Chris-
t ina ....... . ...........•......... 402: 000$000 .......•........ 

UI.- Estrada de Ferro Santa Maria a Uru- .. 
guay .. .. ..... 1 ••••••••••••••••••• . , 598:000$000 .............. .. 

IV. - Estrada de Ferro Oe,;te de Minas ... . 2.128:000$000 .............. .. 

lO.• Obras federaes nos Estados ........... . 3.821:752$500 ............... . 

11.• Obras Publicas da Capital Federal. 

I. - Inspecção Geral. .......... ; ......• ~ . 2. 734: 295$000 ............... . 

li . -· Installação na Capital da Republica. 
do Pavilhão Brazileiro da Exposi-
ção de S. Luiz .................. . 

12. a Esgoto da Capital Federal. ............. . 

13.• Illuminação Publica da Capital Federal. 

14."' Fiscalização ......................... . 

15.• Observatorio do Rio de Janeiro ....... . 

16.• Repartições e Jogares extinctos .•...... 

17 .• Eve~ttuaes ................•....•..•... 

300 : 000$000 .... ,. •••••••••. 

'5.062:970$000 ···••••••••••••· 

628:288$662 

653:910$000 

531:273$662 

3:600$000 

87: 600$000 .............. .. 

41:160$000 ............... .. 

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

402:000$000 ............... . 402:000:000 

598:000$000 .............. .. 

2.228.000$000 ... ····•···••··· -- 100:000$000 ............•... 2.128:000$000 

4.131:792$500 450:000$000 - 310:040$000 - 450:000$000 3.821:752$500 

2. 754:295$000 .. • .. .. .. . .. .. .. - 20:000$000 .............. .. 

················ ................ . + 300:000$000 ............... . 

5.302:757$130 .............. .. - ~9:787$130 .... ..... ...... . 

628:288$662 531:273$662 ............................... . 

646:510$000 3:600$000 + 7:400$000 ··········· .... . 

87: 600$000 • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .............. . 

54:960$000 • .. .. .. .. .. .. • .. -- 13:800$000 ............... . 

150:000$000 •....••••••••••••••••••.•.•..•........•...•..... 

2. 7 42: 660$000 

700:000$000 

5.066:570$00o 

628:288$662 

763:910$000 

102: 600$000 

35:160$000 

150:000$000 

5:31 :273$Gü2 

3:000$000 

Dot~ção total............. 75.475:957$048 3.924:427$4141 75.471:825$837 4.963:375$429 1- 4:141$211 --1.038:948$015 76.295:112$()48 3.~24·927$414 

Voi. vn 



SESSÃO EM 22 DE NOVEMBRO DE 1905 503. 

Confrontados o orçamento vigente, o proposto pelo Governo para o exercício de ,1906 
· e o do r elator, verifica-, uue o ultimo é inferior ao do exercício actual em 838:230$613, 
superior ao proposto pelo Governo em 819:9,15$000, conforme o demonstrativo seguinte: 

Confronto das duas propostas: do Governo e do relator (1906) : 

Relator ••.•.•...... 
üoverno ....•.•..... 

Differença. para. mais 

Papel 

76.295:112$048 
75.475:967$048 

819:145$000 Para mais. 

Resultado para mais na proposta do relator incluídos 
os 500$ ouro, convertidos em papel {800$000) ....•.. 

Confronto entre a Lei vigente e a proposta do relator 

Relator.............. 76.295:112$048 
Lei vigente......... 75.471:825$837 

Ouro 

3.924:927$414 
:3.924:427$414 

500$000 

3.924:927$414 
4.963:375$429 

Papel 

800$000 

819:945$000 

Differença para mais 823:286$211 Para menos 1.038:448$015 1.661:516$824 

Resultado para menos na proposta do relator •.... 838.230$613 

Na proposta do Ministro da Fazenda, para 1906, a renda dos correios é orçada em 
6.800:000$, média dos tres exercícios 1902, 1903 e 1904, assim discriminadas : 

1902. . • • • • . • . • • . . . . • • • . . . • . • • • . • • . • . . . . . . . • • • 6. 665.000$000 
1903 . . . • . . . • • . . . . • • . • . • . • . . . • • . . . • • . . . . . . . • • . 6. 756: 000$000 
1904..... ... • . • . • . . . • . • .. . . .. • . .. . . .. • • • • .. • . 6,817:000$000 

Ora, estando já verificado que a receita correspondente ao anuo de 1904 ascendeu a 
·7.561J:970$130, segue-se que a média dos tres exercícios ultimos deve ser orçada em 
6• 990:000$, e não ti. 800:00$, h a vendo portanto uma differença para mais de 190:000$000, 

Daqui se deve concluir que o augmento da despeza orçad<~ pelo relator para 
1906 comparada com a proposta do Governo fica. reuuzi1l0 <~ 629:945$, porquanto 
~aquelle augmento de receita não está contemplado, na proposta do Ministro da Fazenda. 
i~ Além disto, accresce que a quota. de 110:000$ destinada á fiscalização da rede de viação 
~errea do Rio Grande do Sul é paga pela companhia arrendataria, nos termos da clau
·:sula 8"' do contracto e adeantadamente. Conseguintemente o augmento reduz-se ainda de 
110:000$ devendo ser computado em 519:945$000. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1905.- Joaquim Ignacio Tosta. 

PARECER DA COM~If.';SÃO 

A Commissão de Finanças, tendo examinado, estudado e discutitlo a,s diversas verlJa.s 
que constituem o orçamento do Ministerio dn, Industria, Viação e Obras Publicas, e. bem 
assim, a exposição de motives apresentada á sua consideração pelo relator, PI'opõe ã. Ca
mara o seguinte projecto de lei, autorL"ando o Presi.dente da Republica a de,-;pender pclu 

• respectivo ministcrio a importancia de 3 .924:927$414 em ouro e 76.352:757$048 em papel. 



504 ANNAES DA CAMARA 

PROJEOTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. L" O Presidente da Republica ~ autorizado a despender, pelo Ministerio da In

dustrht, Viação e Obr<ts Publicas, a importancia de 76.352:757$048 papel e 3.924:927$414 
ouro, com os serviços designados nas seguintes verbas: 

1.a Secretaria de Estado ...........................••. 
2.a Directoria Geral de E3tatistica - Augmeutada de 

20:000$, sendo na consignação -Registro Civil ..,.,.. 
18:000$, para mais 15 auxiliares, <1fim de conclui1•-se 
o serviço, e na consignação-Matm•ial-2:000$, para 
seguro do predio ...........•....•. , , ...•.......... 

3.a Correios-Augmentada de 2:000$ na sub-consignação
Para telegrammas exteriores-da consignação-Ma
teriaL-Redija-se na consignaQão-Pessoal da Dire
ctoria Geml- a S\tb-consignação- Gratificação aos 
chefes de tlll•ma, etc., da seguinte forma: Gri1tífi
cação aos chefes de turma da Directoria Geral, a 20 
chefes de turmas drt Administração do Districto Fe
deral e aos ctavicutarios, observada a porcentagem 
do art. 340 do reg]llamento dos Correios; dita aos 
empregados da Directoria Geral, para inspeccionar 
as administrações postaes; aos emprogados de cada. 
uma d<ts administr•ações, designallos pelos adminis
tradores, para inspeccionar as agencias respectivas; 
a caua um dos empregados do serviço postal marí
timo; aos agentes \')mbarcados; aos fieis das succur
saes da Capital Federal; aos fieis que forem no
meados em commi:~são no territorio da Republica e 
por serviços executados em commissão ou fóra das 
horas do expediente ordinario, fixados de . accôrdo 
com o art. 342 do mesmo regulamento-252:000$000 
Na consignação- Material-redija-se assim a sub-con
signação- Moveis, utensílios, etc. - Uteri:lilios, 
acquisição e concerto de mobilias, escaleres, lanchas 
e pesos, cadeados e fechos, carimbos, sinetes e \seus 
pertences, elevadores, cofres, malas, saccos e mate
rial para seu fabrico na officina, caixas para âSsi-., 
gnantes e collectas, custo e conservação de vehietÜos ·.' 
especiaes e respectivos arreios, empregados no se~ 
viço postal urbano e accessorios diversos, 312:000$000'.' 
Corrija-se a consi~:Çjlação -Pessoal-da Administração 
dos Correio.> do Mij.ranhão, em vez de 8 praticantes, 
4:400$, 8 praticantes, 14:400$ ; ue 9 carteiros; 
6:200$, 9 carteiros, 16:200$, e em vez de um con
tinuo, 200:~. um cqutinuo, I :200$000. 
Na consignação- Pessoal-da Administração dos Cor
reios do Piauhy, accrescente-sc, por ter havido 
omiss.ão na tabella : tres carteiros a I :400$, 4:200$ e 
um dtto de 2a classe 700$000, .................... . 

4.a Te1e :;ra''ho~- Anp:me:ltada de 68:000$, papel, sendo.: 
na l • di visit ,, titulo- Ad rnim~traç;1l1 central, ma
tericLI- consigna,qa a impvrtancia de 50:000$, para 
o concerto de que precisa o edificio da Repartição 
nesta Capital; consignada sob o titulo <tConstrucções», 
a importancia. de lO:OOO$ para a construcção da linha 

. de Paranaguá ao pharol de Conchas, no Estado do 

Ouro 

t e I ~ I f t • ' f ~ f • 

163:000$000 

Papel 
315:020$000 

172:592.$5.00 

1!.969:296$300 
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Paraná; elevado de 8:000$ o credito desGinado á 
consignação dos arts. 36 e 328 !lo reguli~meuto, para. 
as estações inauguradas em 1904 e pa.ra melhoria de 
classificação das antigas ......................... . 

5° Auxílios á agricultura - Augmentaua de 660:000$, 
papel, e 500$ ouro, assim distribuídos : 

a) dhltribuição de plantas e semente> aos agricultores e 
auxilio á Sociedade Nacional de Agricultura, :para a 
manutenção do horto da Penha, no Districto Federal, 
coniprehendendo um viveiro de plantas fructif'eras, 
de sombra e industriaes, um campo dB experiencias 
e demonstrações de viticultura e pomologia, além do 
estudo agrícola e industrial e da propaganda de 
fibras textis, nacionaes e acclimada;; 150 000$000. 

b) auxilio aos agricultores e criadores, directamente ou 
por intermedio dos governos dos Estados e munici* 
pios, para o transporte, nos termo> do art. 17, § 39, 
da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1909, e 
art. 13, da lei n. 1.313, de 30 do dezembro de 1904, 
de animae:; reproductores de raça, inclusive cães 
de pastor, aves domc>ticas e outros animaes de 
utilidade economica, a juizo do Governo, e tambem 
para a organização de registros (herd-books e stud
llaaks) dos animaos de raça, cornprel1endendo os que 
já existam no pétiz e os que forem importados, bam 
como os re3pectivo.; productos 200 :000 ~000. 

O Governo regulamcnt a·á. o serviço 1ie introducção ~ 
registro de animaes, com o inttlito de estabelecer o 
policiamento srtnitario, o seleccionamento dos gados e 
a estatística de producção pastoril no paiz ; 

· c) Propaganda, por iutermedio ela Sociedade Nacional de 
Agricultura, lios syndicatos agrícolas e sociedades 
cooperativas, por meiO de publicações apropriadas, 
conferencias publicLtS, nos centros agrícolas, etc, e 
das applica.cões industrLtes do alcool, cunforme as 
conclusões do Congresso das applicaQões industriaes 
do alcool,reunido nesta Capital, em 1903~30:000$000. 

1 d) Auxilio ao Syndicato Assucareiro da Bahia, para a 
fundação e primeieo estabelecimento do uma, estação 
agronomica, nos termos do art. 17, n. 5, da lei 
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, no Estado da 
Bahia-100:0008000. . 

e) Auxilio á Sociedade de Ageicultura Alagôana, trans
formada em «Syndicr1to Agricola», para a fnndação e 
primeiro estabelecimento de uma estação agrono
mica, nos termos do a,rt. 17, n. 5, da lei n. 1 .145, de 
31 de dezembro de 1903, no i~stado de Alagôas, 
-50:000$000. 

f) Fundação de uma estação agronomica, comprehen" 
dendo laboratorios de chimica e wo e phy&opatltologia, 
e postos meteorologicos e zootecj:mioos no proprio 
nacional denomina,do Fazenda Santa Monica, no Rio 
de .Janeiro, a cargo da Socir.dade Nacional de Agri
cultur(1, e tambem pttra desenvolver o campo de 
demonstração e o curso de agricultura pratica na 
mesma f<J,zenda-100:000$000. 

g) augmento de 30:000$, na consignação- subvenções 
á sub-consignação-Pu blíc1ções scientificas o tech
nicas. 

h) 500$ (ouro) contribuição correspondente ::to 1 oanno, 
· lj,o Institutolnternaaional de Agricultura de Roma. 

Vol. VII 

Ouro Papel 

361;134$454 8.585:307$000 

1:315$000 810:040$000 
64 
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6•, Agm;alho e t1·ansporte de immig1·antes espontaneos -
Augmenta.d<~ de 60:000$, sendo, na consignação 
«material» 15:000$, para a reforma de dous ba.te
lões e uma catraia; 15:000$ p<tm substituição do 
encana.mento de agna submarino, e 30:000$ para o 
transporte de imnllgrctntes estrangeiros ou nacionaes 
para os .l!:sütdos ..........................•........ 

7•, S1tbvençao às companhias de navegaçtío • ..•.....•••..•.• 

Ouro 

8•, Gm·antias (le Juros ................•...•.•..•.••••... 2.864:504$298 

9"·, Estradas de ferro (ede1·aes: 
I. E~trad<1 de Ferro Central do Braú!-Reduzida de 

l :200$, na rubrica.-Gratificações divers<ts-a sub
consignação ao sub-director ajudante e inspectores 
da 4• divisão.Englohadas n<1 ruhrica-Materütl- as 
consignações-Rep<Lraçào do material rodante e depo
sitas e acquisição do material rodante, e elevada <L 
somm<~ de l . 950:000$ a 2. 500: 000$. Reduzida na mes
ID<t rubrica e 4"' divisão a consignação-Combustível, 
lubrificante.~. ' estopa e diversos, de 4.500 a 3.800 
contos de reiS ..... , .............................. · ·-· .......... . 

li. Esteada de· Ferro D. Thereza Christina (pessoa.l e . 
1naterial) ......... , .............................. . 

IH. Estrada de Ferro Oeste de Minas (pessoal e material). 

IV. Estrada de Ferro Santa Maria ao Uruguay- Elimi
nada a consignação de 598:000$ (pessoal e material) 
por ter sido arrendada ;L estrad<t ;1 Compagnie Aux~ 
tíai?·e des Chemins de Fer au Bi·ésit. 

lO. a Ob1·as Federaes nos Estados-Augmontada·de 300:000$, 
sendo 200:000$ na comignação-Portos e-Rios de Santa 
CatharimL, para o melhoramento da barra e porto 
de Itajahy, c 100:000.~ parn os Hstudos e execução das 
obras necessarias ao melhoramento do ancoradouró 
de Cabo Frio, á. entrada da lagôa de AI'arunma. ' 

Redija-se asr.;ím tt Rubrica-Açude> e Irrigàção no 
Cearl1- Açudes do Quixadá-Pessoal administrativo: 

Engenheiro chefe .. . .................. . 
Engenheiros ajudantes (2) ......... . .. . 
Secrctctrio pagttdor ...... . ........... .. 
Ahnoxarif'e . . .... ...... ............... . 

Pessoal operaria c Material - Obras de 
irrigação em Qub;adá, estudos e olJrar; 
de outros açudes .................... . 

Açude do Acarahú-mirim e outros, pcs-
r::oal c materhtl. ................... .. 

' ' \ ·\ 

!4:4'op$ 
14:400.qj; 1\ 
4:800~ , \ 
3:600.~ \ 

::::7:200$ 

232:400$ 

269:600$ 

245:400$ 

515:000$ 

\ 

' · I 

Papel 

244:755$700 
2.776:061$692 
1.290:280$824 

. 33.363:436$870 

402:000$000 
2.128:000:$000 

4 .121 :752$500 
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1 I." Obras Publtcas na Capital Fede1·al. 
Inspecção Geral: 

I. Augmentada de 8:3G5:f;,sendo na Administração -De
posito Central - Material, expediente, aluguel de 
casa, etc., 2:000$; na Estrada de Ferro do Rio do 
Ouro - Escriptorio Central- Pessoal - l servente
estafeta, :165$, sendo a diari<.t de 4..,<l;;; de 2:000$, na 
Consignação-Vigilancia de mananciaes na 2" divisão 
-Conservação e custeio da rêde de distribuição -
Material, 4:000$, sendo assim redigida a sub-consi
gnação-Ferramentas, a.cquisição de vehiculos e de 
animaes, forragens, reparos do m<~terial rodante e 
diversos necessarios ao serviço, 84:000$. 2.742:660..(;000 

II. Installação na Capital da Republicado pa-
vilhão brasileiro na Exposição de S. Luiz. 700:000$000 

12. • Esgoto ela Capital Federal.............. . .........• 
13.a Itluminação Publica na Capital Federal. .•.••.•.••. 

14 ... li'iscctlizaçiio-Augmentada de 110:000$ 
para a commissão fiscalir.adora da rêde 
de viação ferrea do Rio Grande do Sul, 
arrf!ndada ;t Compagnie Auxiliaú·e des 
Chemins de Fe1· a·u B1·ésil, incluindo-.;;e 
na tabella o seguinte: 

1 engenheiro cheio ............... . 
1 sub-engenheiro chefe ........... . 
4 engenheiros fiscc~es ............. . 
2 conductores .................... . 
3 escripturarios .................. . 
1 continuo ....................... . 
Despezas diversas incluindo gratifi

cação do empregado de Fazenda, 
para tomada de contas, aluguel 
de escriptorio e expediente .... 

24:000$000 
15:650$000 
43:300$000 
10:120$000 
10:950!1;000 
l :200$000 

4:780$000 

110:000$000 

Augmentada de mais2:400$, redigindo-se assim: Em 
vez de-Companhia Sal e Navegação, vencimentos 
do fiscal 3:600~, diga-se: Companhia Commercio e 
Navegação, etc., 6:000$000. Augmeutada de 13:725$ 
a consignaçào - Diarias dos engenheiros fiscaes e 
suppressas as sub-consignações- gstrada de Ferro 
de Porto Alegre a Uruguayaua e Estrada de Ferro do 
Rio Grande a Bagé, Pelotas a S. Lourenço e Minas de 
S. Jeronymo, por estarem inclui das-na rêde da 
viação ferrea arrendad<t á Com:pagnie At~xiliaire des 
Chernins de Fer au Brésil, na importancia de 
23:500$000 ..................... . .................. . 

15.• Observatm·io do Rio ele Janeiro- Augmentada. de 
11:000$, na consignação-Material-a sub-consigna
ção, para, acquisição e concertos de instrumentos 
e sua installação, custeio da officina, reparos do 
edificio, etc ................................... · ... . 

16. • Repm·tições e logm·es e.xtinctos- Diminuída d<~ im
portaccia de 6:000$ na rubrica « Directoria Geral 
de Estatística » por ter fallecido o chefe da 
secção ...............•........................ , ... 

17 , a Eventuaes . .....••• , •••••.................•.•.. , .• 

Ouro 

531:273$662 

3:600$000 

501 

Papsl 

3.442:660$000 
5.062:970$000 

628:288$662 

756:535$000 

98:600$000 

35:160$000 
150:000$000 
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Art. 2.0 E' o Presidente da. Republica autorizado : 
I. A deslJender a quantia de 10:000$ e'U premlos, á r <tzão de 1$ por 1\.Uogramma. 

aos sericicultores que ~~presenta.rem casulos de -producção nacional. 
H. A desueudor até a quantia de 60:000$ para a animação da. industria de seda 

sendo: l5 :000$em premios, c11jo maximo não e-;ceda. de 5:000,~. ao sericicultores, que pro
varem, á juizo do Governo, ter, pelo menos 2 . :JOO lJ ~S de arnoreims regularmente tratados, 
devendo ser os pre;nios proporciona.e~ á import .~ncia. da.s culturas, e 45:000$ pa.ra auxiliar 
as duas primeiras fahric <ts que empregq.rem, na fiação, unic <tmente casulos de producção 
nacional. 

III. A entrar em accôrclo, na vigencia desta. lei, com os arrendahrios das esteadas de 
ferro federae>, para o fim de ser snhstituidct nell::ts a illumina.çã.o a petroleo pelas lam
padas á alcool. 

P<wa facilitar esse accôrdo poderá o Presidente da. Republica. admittir que figure a 
compra dessJ.s lttmpadas mts cont1s do custeio, 

IV. A entrar em accôrdo, nct vigencia. dest1 lel, com as emprezco.s de estradas de ferro, 
concedidas pela Uniií.o, e que gosem de favores pecuniar los. p.tra o fim de promover a. 
substituição do petroleo pelo alcool m illunünação das estações, depositas, officinas e 
dependencias. 

Para facilitar esse accôrdo poderá o Presidente da Republica adrnittir que figure a 
compra das la.mpadas na~ contas do custeio. 

V. A mandar preceder, na vigencia desta lei, a suhstitu.içã.o nas estrada& de ferro 
federaes dos motores a gazolina ou petroleo por motores a alcool. 

Vl. A despender dentro do exercici.o até 800:000$ para. a conclusão da elevação da 
linha da Estrada de Ferro Central do Brazil entre S. Diogo e S. Christovão. 

VII. A reformar o serviço da fiscalização das estradas de. ferro e vias marítimas e 
fiuviaes. 

VIII. A estabelecer por meio de accordo directo, o serviço de permutação de encom
mendas postaes (colis po~taux) entre ó Correio Brazileiro e os dos outros paizes, que 
fazem parte da União Postal Universal, observada~ as seguintes condições : 

a) direito de perceber cada um dos paizc.~ permutantes, metade da somma das taxas 
de expedição e transito mal'itimo, cobrado por <~ miJos os paizes, sol)re torlas as encommen
das recebidas e expedidas ; 

b) faculdade a cada um dos mesmcs correios, de cobrar ou não para si taxas addicio
naes, segundo seus interesses, e conforme a Convenção Postal de Washington; 

c) gratuidade de transporte marítimo por parte das companhias que gozem de privi
legias de paquete.:; em qu<~olquer dos Pi.l>ize,; , para. as encommendas a expedir pelos correios 
brazileiros. · 

§ 1. o Os accordos exi:ltentes serão denunciados e revistos de accordo com estas bases. 
§ 2. o O Presidênte da Republica escolherá entre as repa~tições postaes da Republica 

as que devem ser considerad<ts de permutas adtruirindo, por 'aluguel arma.zens apropria
do.>, quando nas sédes daq]lellas repa.rtições não houver o espaço súfficíente. 

§ 3° Para supprir a falta dos funccionarios do quadro, imlispensaveis ao des
empenho do serv1 ço, serão nomeados outros, em commissão, observadas as dispo
sições do regulamento a:pprovado pelo decreto n. 2.230, d,e lO de fevereiro de 1896 . 

IX. A fazer as operações de credito, necessarías para execução do serviço a 
que se refere o numerp antecedente. 

X. A entrar em aceordo com as diversas companhias de estrada de ferro, com 
as quaes tem trafego mutuo de telegrammas, Pél.ra o fim de innova.r os accordos 
ora existentes, med-iante condições menos onerosas para o publico. 

XI. A adaptar proyidencias e celebra.r os accôrdos que forem JlecesfJarios, para 
cohibir o uso da lenh<~o, como corobustivel , nas locotnotiv<ts da,s estrada~ de ferl'O 
sujeitas <1. sua administração ou fiscalizr~ção, incluindo essa. prohibição no:;; oontractos, 
de arrendamentos que j;enha de celebrar. 

XII. A construir U:Ql edincio para correios o telegraphos na capital do Estads 
de S. Paulo, podendo p~ra esse fim entrar em accôrdo com o govemo desse Estado, 
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mediante permuta com proprio nacional e outras condições que forem julgadas 
convenientes. 

XUI. A despender at é 50:000:), para auxiliar o trabalho de civilização de índios, 
por meio de subvenções e fornecimento de m<tterial. 

XIV. A despender até 250:000:$ com os estudos e mais trabalhos concernentes á explo
ração de minas de Cltrvão de pedra nos Est<ttlos da Repubiica, e a promover, por 
tempo não excedente de lO <tnnos, o consumo de carvão m1cional na Estrada de Ferro 
Centml ao Hrazil, ou em outros serviços J'ellcraes e outra.s e>tradas, de accôrclo com 
as administrações destas, na proporção annu<1l que for julg;trl<t neces~arüt, fazendo os 
estudJs precisos para demonstrar as vantag3ns do emprego do mesmo carvão. 

XV. A entrar em accôrdo com o governo do Estado da Bahia, para o fim de lhe 
ceder o direito que se reservou a União. de resgatat' o trechJ da estrada de ferro 
Trmnroad de Nazareth, que parte de Santo Antonio de .Jesus e vae até á cidade de 
Amargosa, medi<tnte indemnização correspondente ao p ~gamento de juros e outras 
dd5pezas que a União houve.· feito em ravor d<t mesma empraza, de conformidade com 
o contracto de 15 de dezembro de 1888, e obrigação de desenvolver a coustrucção. 

Art. 3. o Continuam em vigor as di .posições constantes dos ns. I, II, IH, IV, XI, (accres
centada a autorização P<tra abrir o necessario credito até a qnantia de lOJ:OOO$) XII, (re
duzido a 45:000$ o credito) XVI, :X.VIll X .", (excluídos os prolongamentos da J<;stl'<1da de 
Ferro Central de Pernambuco para Pesqueira, dtt Conde d' ;~u e da de Porto Alegre a Uru
guayamt, e incluindo o prolon'('amento até a cidade de Diamantina, fazendo-se a ligação das 
duas grandes rêdes. Estrada de Ferro Central do Brazil e 1~strada ele Ferro Victoria a Dia
mantina, o ramal de S. Sebastião a D. Pedrito, e o de I,,uhy no Rio Grande do Sul, o r .1ma l 
de Ca.rnahyha a Oliveira, na Estrada de Ferro de S. Francisco na Bahia, e a construcção da 
Estrada de Feno de S. Luiz a Caxias, podendo abrir os crcditos necessarios) XX[![ (podendo 
o prazo ser ampliado até 60 annos quan1o o a.rrendatario se obr1gctr a construir prolon~a
mentos e ramaes de utilidade pu blica,destinados ao desenvol vimeuto economico das regiões. 
interessadas), XXlV, XXV, XXVI, XXVII, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI!I, 
(na parte referente á Estrada de Ferro de Gmtratiba por tracção a vapor ou electrica) 
XL, XLI, XLll (reduzido de lOO:OUO$ o creditu) do art. l7 da lei n. l.l45, de 31 de 
dezembro de 1903, as dcs arts. 21, :-!2 e 23 d<t mesma lei, e as dos ns. Vlll, XXII da lei 
n. 957, de 30 de dezembro de 1902, e o n. Xl do art. 14 da lei n. 1.316, de 31 de 
dezembro de 1904. 

Art. 4.• Na execução de serviço:3 do Ministcrio da lndustria, a prestação de contas 
do pr1meiro adcantamento não é indrspcnsavel para a realização do segundo, naopoJendo, 
entretanto, realizar-se o terceiro adeautamento sem que a prestaçào de contas do pr1me1rO 
se ache liquidada, seguindo-se a mesma disposição em relaçáo ao: subsequentes. 

Si o serviço continuar uo anno segumte, o se.sundo adeantamento do novo exercicio 
não poderá se realizar sem que a pr. sktção de contas do ultimo exercício anterwr se 
ache liquidada. . · 

Art. 5. o A's em prezas de elcctricidade gerada por força hydraulica, que se consti
tuírem para fins de utilidade ou conveniencia publicas, puderá. o Presrdente da Republica 
conceder isenQão de drreitos aduaneiros, direito de desapropr.ração dos terr nus e bemf'ei
torias indispensaveis ás inst<tllações c e~ecução dos respectivos serv1ços e demais favores 
tambem comprehe.tdidos no a.rt. ~8 d.t lei n. 1.1 ,15, de ::l l de dezembro de lJ03, 

Art. 6. 0 Os agentes dos correi~s de 2"', 3a e 4a classes, para terem posse ê exercicio, 
são obrigados a prestar uma cauçao correspondente a um anno de seus vonctmêntos ou 
gratificaçõe~ . conforme a classe, podendo essa caução Rer prestad<t tambem em cadernetas 
da Caixa ~conomicct Federal, na tllesuuritr.ia das respectivas administrações postaes e sub
administrações. 

Art. 7. o E' o Governo autorizttclo a innovar o contracto com a Empi·eza Fluvial de 
Naveg·ação do Baixo S. Fmncisco, <t que se refere o decreto n. 5.0.:í5, de 22 de de· 
zembro de 1903. 

Art. 8.• Revogam-se as dispJsições em contrario. 

Sala das Sessõ~s,_ 21 rle novembro de 1905.- Fl·ancisco Veiga, presidente- Ignacio 
Tosta, relato·. - Amzlo de Abreu.-Galea:o Ca1·valhal.-Paula Ra.mos.-Francisco Sá (com 
r~tri~es)- Et•ico Coetho,~Urbano Santos.-Da'IJid Campista (com restricções).-CorneUo 
Çta Fonseca, 
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PROPOS'l' A DO GOVERNO 

Art. 6.0 O Presidente da Republica é autorizado a despender pela repa1•tição do Minis
teria da Industria, Viação c Oh1·a.s PulJiicas, com os serviços Jcsig-na.dos nas seguiutes 
verbas, a quantia de 3.9~4:427$414, em ouro, e de 75 . .05:967$048, em paplJl: 

1. Secretaria de Estado .....................•....... 
2. Estaiistici1 ...................................... . 
3. Correios .........••............•.................. 
4. Telegraphos .............•.•..................... 
5. Auxílios á agricuHura .......................... . 
6. Agasalho e transporte de êmigrantes expontaneos. 
7. Subvenção ás Companhias ue Navegação . ........ . 
8. Garantia de juros ......... · ...................... . 

9. Estradas de Ferro federaes : 
I-Estrada de Ferro Central do Brazil, ........ . 

II-Estrad:t de Ferro D. Therer.a Christina ...... . 
lii-Estrada de' Ferrp Santa Maria ao t:ruguay ... . 
IV-Estr:tda de Ferrr Oeste de Minas ............ . 

10. Obras fedemes nos EE)tados ........ , .............. . 

11. Obras Publica'> da Cafita1 Federrt1: 
I-Inspecção Geral, ........................... . 

ll-Installação na Ctfpital da Republic<t do Pa vilhào 
Bmzilciro da f•;xpo;;ição de S. Luiz. o o· ••••• 

12. Esgoto da Capital Federal. ..................... .. 
13. Illuminação Publica ila Capita.l Federal. ......... . 
14. Fiscalização .. o •••••••••••••••••••••••••• · " · ••••••• 

15. Observatorio do Rio da janeiro ......... ; ........ . 
16. Repartições e logares ext inctos .................. . 
17. Eventuaes ..........•............................ 

Ouro 

163:000$000 
361: 134:1;454 

8158000 

2.864:604,')298 

' ... , .... ~ ... 

531:273$662 
3:600$000 

• ~I • I I e • O • I o • 

Papel 

315:020&,;000 
152: 592,\~;500 

11.967:296$300 
8.517:307:\;000 

!50: O W$000 
184:755$700 

2.776:0618692 
1.290:280$824 

33.514:636$870 
402.00()$000 
'598:000$000 

2. 128 : 000$000 
8.821 :752.~500 

2.734:295:$000 

:~oo: ooQ8ooo 
5.062. :970$000 

628:288$062 
653:910$000 

87:600$000 
41:160$000 

150:000$000 

3.924:427$414 75.475:967$048 

O Sr. Tosta (')-Sr, Presidentf~, vr,nho 
trazer ao conhecimento da Camar<L dos Depu
tados uma representaçü,o üa AssoCiação 
Commercül do Rio de Janeiro, re1ativ<tmentc 
ao augruento de 50 "/o, ouro, com rehtção á 
importação do certos productos estrangeiros, 
tendo similares no paiz. 

Sr. Presidente, ·realmente ha aqui pon
derações muito judiciosas, dignas do es
tudo, da reflexão e do apreço da honrada 
Camara dos Deputados. 

Não me darei, Sr. Presidente, ao trabalho 
de ler, nem de fazer comiJlentarios, p :~dindo 
apenas a V. Ex. que m•.,llde publicai-a no 
Diano do Congresso, para que os represen
tantes d<t Nação e todos os intero~s<Ldus mL so
lução desta questão tenlf<Llll conllecimento 

(•) Es~e discurso cão fo i r~vts lo pelo orador. 

da,s observq,ções fbitas pel<~ Associaç:ão Com-
mercial. · \ · 

Tenho conCluiilo . 
Consulta.da ~ Can1ara, ~~ concedida a pu

blicação pedida pelo Sr. Tosta. 

DOCUI\1E)IT0 A QUE SE REFERg O SR: 'l'OSTA 

Exm. Sr.-Temos a honr;t de p:tssar ás 
mi'i.os de V. Ex. u. inclusa representação, que 
varias firmas commerciaes desta praça diri
gem ao Congresso Nacional contra a elevação 
do imposto em ouro em r dação <i. dtt taxa cam-
biai. o 

Com todn <t consideração c apreço. 
Exm. Sr. Dr. Mtmocl de J\lcnr:<.Ll' Gninut

rüe~, digno 1" secretario da Ca.nHU'a do; 
DDputados. 

Em 4 de outubr·o de 19050 - O uirector-se· 
cretitl'io, Julio Cesm· de OliveiYa. 
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Exmos. Srs. Presidente e mttis Mem- bcwro, t<1lco, louçtt, vidros, feuo, prégos, 
bros do Congresso Nttciomtl - O com- caixas e boeettts, phosplwros e pltlitos paru. 
mercio importJ.dor dest<L Capital , r·opt·e- os mesmos. . 
sentado pelas firmns abaixo assign<tdas, E, senhores , qu<.tndo em todos os pair-es 
buscou o vali.JSO interme1lio da As~ocia- cultos o escopo dos que se dedic .. \rn ao estudo 
çã.o Commercütl do Rio de .Jcmeiro, em cuj o. da pitnb <tduaneim, é tomal-<t estavel o 
séde manilestou a.s suas idéas e j mtas pre- nlitis possi vel, fiu pol' longo:> periouos, pois 
tenções , que sã.o por ella amparadas, no in- que o seu nnLio1' m<.tl é. além de outros, o 
tuito de vir, congre!,(ado, p l:l rani,e o alto Po- da sua <tltOl'i1Çào constante em toilas as leis 
der Legis1attvo ila Na~:ã.o, ucprocar , em be- orç<tmenturias, isto é, em cad<L <tnno, como 
neficio, não tanto do seu intcre,:sc proprio, suc:cede entre nós, não é curial quJ se pre
mas da populaçiio desta, grande motropolc, I tenda impl<.Lnt<Ll' agor<L o c..:.racter alertturio 
a attençáodos digno> e illustres Srs. !Jeput<L- de mobilidade da, tarifa, o qn<Ll, <tlém da 
dos para os inconvenientes lJU S resulhrão perturb,lçi'lo no mercctdo, irará a desorgani·· 
para a situação commercial dcstit pmç;\ , ~ação do commerciu e o anniquilamento da 
onde a vida já é de 40 a 50% m:1is cnm do vitêtlidétde economica, do paiz, que pa.roce 
que nas principacs Cõtpitaes, mesmo ilo nos- ir-se accentuandu n<L phase actu<1l. 
so continente americano, si por ac<tso fór O commercio, como um dos importantes 
convertido em lei o projecto, segunclo o ctmtl fa.c tores da prosperidade nacional, não quer 
os direitos de importaç:ã.o para o cun,mmo de modo algum entorpecer <L marcha pro
e que recahircm sobre osns. l, 9, ll, :23, 24, gress:v<t do momento, que entre nós se 
41, 52, 5:), 60, 63, ()9, 90, 91, 9:1, 9í, 98, D9, oper<t ; elle já tem d.1do sobejas provas de 
100, 102, 104, lOG, 109, 123, 124, 136, t:i7, que rstâ disposto a nisto auxiliar os poderes 
159, 1 í2, 213, :~:30, 4l0, 43í, 465, 41;:-l, 470, constituídos do pLtiz ; e, no tocante á tari('a, 
472, 473, 474, 51í, 53t!, 547, 612, Gl3, ü2<), não é intenso ;i, idéa di1 elevação da quota 
641, 64.2, 645, 661, 665, í03, 751, t!05, l.03í, de 25 °/o a 3) "/o, ouro, nas tctxas de impor-
1.060, 1.065, cht tarifa mn vigor serão co- t<tção. como mudicL.t gcml e independente 
brados na proporção de 50 % em pa,pel e 50 •;;, da ,; o:::cil!:J.r;uef\ c:unbiae; ; mas, dahi a. ach<Lr 
em ouro, emquanto i1 taxa cambml se man- support<wcl a, itléa, ilo pro,jecto n. 142, deste 
tiver acimét de 15 11. a.nno, vae um übysmo que u. todo o transe 

Srs. representantes da l'htçii.o-Nao 6 op- se deve evitar. 
portnno o mome.1to de vir p ;mwte vós d1s- Ess~ projecto de augmento, a lém de 
cntir este complexo assumpto, .i<i. b:tsta:lte ahmnger em sua totaliclade o> generos ali
estudado e explanado em varios traualllos nwnticios, a!c:1nç:t ainda, gl'd,nile numero de 
meditadameme org<tniza,dos por varict8 cor- pmdnctos desconlleciilo3 da nossa industria 
porações, como o tizeram a Associação Com- nascente, ou a que não dá ella supprimento 
mercLtl e o Centro Comme1·cial, em I \303, su!Iiciente pttra o consumo de touo o paiz, 
nas suas commissões revisoras da tarií'a, os sendo o pl'imeiro e1feito, da medida imilU
quaes tiveram <L necessctrüt publicidn.de. gnadi1, o augmeuto do pl'eço das mercadorias 

O nosso inttüto (:, re:<peitosltmente c com e a eonsequente eleva~:ão dos sala.rios, a 
todo acEttamcnto, protesütr <tin<la umco vez dilliculdade, ltinda maior, da vida para a 
contra mcclidas projcctadas e que veem an- popnhtçào, sem vantagens correspondentes e 
niquilar o commercio import<Ldor c, conse- lt ntes com provavel <tccrescimo de novos 
gumtümente, o commerc io va.rcgist<t, rBfje- impostoi:l, p:1I'<L snpprimeuto da dnninuiçiio 
ctinJ.o cssct :;itultc;ã.o na vid:.t do consumidor, ceda d<ts r endns aJuaneiras, nnica fonte 
tornando-Sd impossível e inh<tbitave1 o Rio rcat c ahundante do Tl!esouro Federal, ao 
de .Janeiro. . P<ts:;o que cst~ts, com taxas f<woraveis, 

Bastará enumerar as mercadorias, em sua tendem sempre êL o.ugmcntar. 
formula rriais gcrc~ica, d~s que serào alcan- O~ ttbaixo assig!l:~dos, <tntes de outros pro
çadas peta elevaçao <lo 1mposto em ouro cedunentos, que ll'Htm protelar a realização 
duplicado, p<tl'<L se veri~car qun se trata de ele s~us intu_itos, como por exemplo, a dis
objectos c artigos mars procurado.> pelas cussao pelct ll1lprons<t, úàu-se pre:;s<t em vir 
classes menos fa vorecid,ts. . desde ja á. voss<t pre:">ença solie1ta,r, que, am-

Esses numeros correspondem: <L amm11es, parando o commercw unportador, emquanto 
cha.p~os, cordu,\lll~t , pclles e couros,_ m<tlas, é tempo, p onhaü; um ?hStltcnlo ao pLtno in
b~tnlHt, ~ctrque, lerte, mlLn~e!g,t, CJ.u~J,JuS, tou- clauüo en~ que ~o ve. quast ~em equihbl'io 
cmho, íructu.s , lLrr·o;.:, fartnhao;, íeiJ<Lü, mas- uma du.i:l 1 urç~ts v1va:;; (i;t N,~çã.o. 
sas, le"urnes e farinaceos, 11lhos, lmt<Ltas, 
cebolart, a.zette::l, hobiüas, vinhos , xcn·o,Jes, Cunli;wtes, pois, <tguardam bencvolo aco-

' 1l!imento. ocres, terras, chloruretos, madeira, pJ.!hu., 
algouã.u, meias, rend<Ls, s<tccos, t ecidos lizos 
" lavraclos , pannq~~ brins, papel, p .',pt1lão, 

Bento J. Leite, presidente. 
Julio Cesar de Oljveira, ílecreta.~·io,. 
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Silva Paranhos & Comp. 
Teixeira Borges & Cump. 
Danneker Cctiroli. 
Machados, Mello & Comp. 
Barbosa Albuquerque & Uomp. 
Corrêa Ribeiro & Comp. 
P. S. Nicolson & Comp. 
Nunes de Sá & Comp. 
Antonio Domingues Alves. 
Coelho & Comp, 
Corrêa da Silva & Carvalho. 
A. A. Ferreim Reis. 
Pinho Campos & Comp. 
Santos Moreira & Comj:l. 
Salcrmo da Costa ·& Comp. 
Prista & Comp. 
Sá Pereira & Comp. 
Francisco Mello. 
HorJ.cio, Irmão & Comp. 
Joaquim Gomes. 
A. Bonniard Ç< Comp. 
J. B. A. Reter. 
Mourão & Comp. 
Ricard Reicher. 
Guimarães, Dantas & Comp. 
Por procuração, Walter Bros J, C. F. 

Gruntuig. 
Moura Marques & Comp .. 
F. Henrique Hube. 
Genaro Dias & Comp. 
Por procuração, G. Affonso & Comp., José 

ArauJo Motta .JuniOl'. 
Ferreira Balthazar & Comp. 
Luiz Camuyrano. 
H. Marti & Comp. 
M. Graça & Comp. 
Matto,, Reis & Comp. 
Sa.ntos Novaes & Comp. 
Manoel Pinto da SifVa & Com}L 
Arthur Carvalho & Comp. 
Gomes Freire & CoJ11p. 
A. Hénault. 
Oliveira, Azevedo, Barros & Comp. 
Ruuchou & Comp. 
Augusto Vaz & Comp. 
J. R. Sucena & Comp. 
Souza, Carvalho & Uomp. 
J. Rodrigues & Coinp. 
N. Penhgna & Col!lp. 
J. Meneres & Comp. 
Ferreira Dias & Freitas. 
Vieira Soáres. 
José Pinto Lopes. 
Por procuraçào da yiuva John Lanu Bisset, 

Willia.n F. uunca.n . 
Ferreira, Souza & Cump. 
Ve1ga Pinto & Com:p. 
M<trques & Custa. 
J. Velloso & Comp. 
Silva Cordeiro & Comp. 
,T. Costa. 
13ilvino & Corop. 

Pinto, Angelo & Comp. 
Antonio Vilmna & Comp. 
Bifano, Rocha & Comp. 
Francisco Vilmar. 
Lym & Comp. 
Benevides, Irmão & Comp. 
A. Avenier & Comp. 
Wilu, Hnher & Comp. 
J. Cesttr & Com p. 
B. A. Hifano. 
José lUtter & Com:p. 
Henrique Uunham & Herfurth. 
Uelftm Fontes & Comp. 
Beutenmilller & C01np. 
Costa Rodrigues & Pinheiro. 
Por procuração de J. Carlos Cónte-ville, 

José Coutinho Maio. 
F1•anci ;co Leal & Comp. 
Rooha, Costa & Comp. 
Alberto, Gomes & Comp. 
Gomes Leite & Ribeiro. 
Enlile Laport & Comp. 
.J. F. Mart_ins & Comp. 
Eugenio Meyer & Comp. 
F. Schinidt & Comp. 
Carvn.lho, Silva & Conip. 
R. Diethelm & Comp. 
Luckhctt1s & Comp. 
Oliveira & Santos. 
Martin Gro13 & Comp. 
Leandro Martins & Comp. 
J. M. Corrêa. 
Marreca, Gonçalves & Coinp. 
M. Nunes & Comp. 
Gaspár Pacheco & Comp. 
Por procuração de Edmond Dêcap;Gnillali· 

me Soulé . 
Raunier & Comp. 

·Mlranda, Chevalier & Comp. 
Didot Filho & Ferreira. 
Da;vid & Çomp. 
A. Portella & Comp. 
Rodrigues, ~ayrinck & Comp. 
J. M. P9cha,de. 
A • (Jarcia. 
Por prucul'ação de l!'. F. Braga, Julio F. 

Braga. ' 
Fonseca Costa & Comp. 
Manoel Ferreira Tunes. 
Celestinos & Co'rnp. 
Souza Carrazedó & Corup. 
H.ebello Guimarães & COinp. 
Pereira. da Costa & Comp. 
M. M. Rodrigues & Comp. · 
A. Pinto, Irmão & Comp. 
Guimal'ães, Pacheco & Comp. 
C0elho Bu.stos & Comp. 
Por procuração de Berhàrdo Ferreira Vian· 

na, Arlindo Lima~ 
L. Carvalho & Comp. 
Silva & Moreira. 
Oliveira, Va,z & Comp, 
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t-;;ou~a· ~l~tcl!~~~l·o &. Comp .• 
.Jose! Silva & Comp. 
J\zc,·cdo :\laia & Vomp. 
Sc~Llll"J. & · Cornp. · 
1\ton~ciro .hini•w -~ Goznp. 
Paul<J do.~ S<ln tos & Lilla: 

· .1. l<'rart<:<t-. .·. 
Albino S<í. & Comp. 
POl'P I'OCill'<l<;ào <lu Uclcar· Phi1Ípj10 & C';ump.; 

Jgcli·un lt. ·· 
· .\. L. i"rCLl de Car·v<~lho · s, F. 
Riheh•o . :\hü~ • . Xuucs & Comp. 
Yir.:ira., Cu!;l.([O & Comp. 
~!orctm lriuão & Comp . . 
Lopl'$ Uinilo~ <'<-. Cump. 
,\.Jl'OLISO .l at•OlllC & t;Olllll . 

. olin.:h·"·· . V<~irii.ó. 
· J{;r.l'l'O:> dos ·:,:a.n tm: & Comp. 

K &1Latü\L & Comp. 
l'a.rlus Br<tmláo & comp. 
I'Ol' ,}'l'OCIU'tt<:il.o f[(J tf. \V<lcltj l.tcy, .I•J~U ~a

. m:tnilo. rLlliLodo:,r;t 11. :i ti o Oi. 
· Por procut"J.l).W de .c. lli~l:in, RilúultcÍl'tL · 

Pot· lll'OctU':I<,~;Lo do lhll'IU Stoltz .& Comjl ., 
JuniO:inaing. · . 

Por pl'OClll'lL~'ão . du Ha..-;uuclo vct• & t:ump .. 
\Vct'll<l\' . · 

Pias lhtrcht & Comp. 
Mcn<le~ . Silva. & ·eornp . 
Antonio Bra.gu. & Comp; 
Du~rtu. Silv:~o & .Fonllel,a.. 

. P(l(:ho;;:~. Montch·o & Cump. 
. t>a.ma.cho & Corop. . . . 
1\t, J. du Souzrt. ~\ Comp. · . · · : 
Pot• vrocm•a.o,;J:o J. }<;monitw çllt JiC!Ui\liJ.<:'ü.o 

JiJ.VCi'n!,:Cll•. · 
Scllo::;; Guinuu·ães & . Comp. 
TCixcim de ~tt·o· & Uomp. 
Fx•ias & com:p. 
~ouz:L Fithu &; Comp; 
::iih'a. Munarclm & Comi•· 
Ma.ch;l.(.lo, Meira & Comp. 
l~ei•nandos, Morcil·a. &.Cump. · 
Coulho Dua.rto & Conip. ·. 
1\Iach~ Juniot· . · 
.lusó J<)•ancisco Cul'l•êa. & Comp, 
Luit Augu~to de Ma[,::tlhãc~; & Vomy. 
Sot·:~phim Ola.rc & Comp. 
M~.tlHJul Afl'ou;;o Monteiro. 

· Jo'x•a.nci~có A UI-(U~ to ltu.mo~. 
Ottoni ; Silv:~ & Comp. 

. Kin~ Jo'orrcir:~ & eomp. 
~outo Murrw~ ,v_ Comp. 
Milllc~il'O~ Gnlm:n·:w~ & Gomp. 
l •'ol't•c !iJ·:~ ll·uLfiJ) & Comp. 
.\1 "''~ C:t~:,ll~ & t.::~lwnl • 
• 1<1~ do C.L~f-r•u. 
Jorll! Cll.l'\'alhu da Sih":L. 
;\ •. JuH•' do .\luii•icl:,, 
J, . ~·m·a•cll'l~ .1:. M:ú•tuJ>; 
.\Vulinu &. r .ili:J~. 
ta wlhto .\I VI:' :I ,...,.,tu, 

... . ,, "11 

. . . 

PeL•cít•a., Bal'l>oz:L & .. ColllP
Bmndã.o Co~ta. & ())\np. 

. Lyra, LOill'UliÇU & Comp. 
. Cunh;L, ·Diuh:L & Comp. 
Lemo~. V:~llo & UOtnp. 
.1. llias d:L i';i iY<~ & Comp. 
C;~hh~,; H:t:;i;o & Cump. 
l:'t·a.n<;<t t:<~mCl-: ~ Cas h·o. . 
Pm~Jit·~ .. V:llcn·;.iilt & ·<~<1111 1'
Angelinu Sinu'ie~ · &. Cnml•· · 
::;omm Pinheit·o & ll·müu. 
Pinfmiro & Ca[d:.t~. · 
Alhino do SOuza Pinheiro. 
Alv;uo Su.ntu:; &. Comp . . 
~· . Tm·ondu & Cump~ . . 
O li Yoiru. Lo)IC<'. tiil .,..,, & IJ•.•IIll' • . 
M;,~.ia , No~uoira. ,\: Cnrnp . · 
V;.:«:~m..:cllo . .;, GJ•uz; ,\: Cllllll' . 
~[. P . . <1•: ;\;wvcdt~ .tuniOI'. 
Hi.Ll'iio rl. , .PüixottJ. ~tH'J'l'a 
.t . . l~:tinh<! &Cump . 
.IO"t\ ·r'C I 'Ili.Llltli~~ J>or•cil':~. 
H.a.mn:~ ::iul>t·iulio Se. · Gomp. 
Mat.t.''·'· Mttia & Gomp. 
Pereim Basto~ ,~;; Comp. 

· .r. R. ú<~.mõu~ &. GjntJ.l. 
· Ct·u.l!hlcy & Cmnp. · 
M: Maia . . . 
Manoel Conç;~lvcs Vc1•ii;:;imu . 
Co~ta Marques & Comp, 
Cqclilo Dias & Conrp • 
.l. ~- l\lontciro & Com]' · .· 
IJonliit:,~>~ Ncvu;: · · 
lUbnil'o, !II:tccno &. (Jomp. 
.T. GypriaiLLl <\ Comi' · 
Costa, P acheco & t.Jornp. 
8ilv;,, G;tlwi~l & Vomp. 
Snvct•ilw T<WIU'\..~ & CO!llll • . 

· OJ;,vo B•·ag''· 
· Pinto Ba:;tos. 
lw dt'igu Vi<LHn•• .. 
í'.cnllu. , l~mos & Contp. 
C;n·lo~ 1';tvüir :t & Con1p. 
.l.lvat'C~ Pollct·y .& Cump. 
St~mpato, A11clino & Cornp. 
Jo'crrttll, Irmão <"<. Gomp. 

· CO!St<~; Pcr·oira. & Comp. 
..Joiio Meyct· & Corup . 
Allolll'to Silva & Curup. 
Bt~}Jtist:~ & Fon~uca. 
n:~lt:tl' .Junior &. Comp . 
Avclino do Oli\'l!iro. . 
Alll:Ll'aJ. <lon<)a.I\'!!S & Colll}l. . ·· 

. ·l'CII']ll'Oem•açii.o, 'Mo!y{)l' <X Clllll]l, 
1•) •. TIJf,tl!~nlÍUI). 

l'lm•rra.t1lo U..'\l'llllÍL'u & CulHl)· 

o SI.·. 'Tl.t.OUUL~ C t:LYtl.lO( Lllt.i 
tli7. (Jtle CJ ll:~IIUll u :tillll< ].I<O,Sl!<tdo .~n tli~eUH it 
llôh ca.ma~·;~ o }IL'ojnHf.u nu •tlml ~': lix:w:t '' na
JJluJ•o, · ul:~~so o voJncimnut.t,~ do>: umpJ•ni,::•.uvs 
\la. Sn<:J'c\L:wí:~ d···· Exf·l'l'i"l' i' ~~ rh,·a. nuf.J·. · ~ . 

1;: • 
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.. SB.SSÀO El\l 2~ DE ~OVEl\IBRú DE i::J05 

7\I:J.is hrue ''st:~ secl·eta.t• i :.~ Joi ~upp1·e;;~:t .. Jv:io Luiz ll .1.vc~ . . l,:~moiLJ!Ícr Godnf't•etlo car~ 
·1lcu.mi<) unic:tinénte oS actua.es · mini~tcriu;:. v;~ Lhu Britto. Ole;.!:Ú·iu ;\Ia.:!iel, P:nhtu.lier.en
};m 11:1!)::1; em vi1~l;udc <.l:L . loi tlo e .. H~l'C:-<;:u , dr: .• lõ:~lu;'ur t<u•v:tl.hal. .l tJ~•1 · l..tJIJó , Cú~t·.:•Neto 
ror~tm éS~<LS ~üct•ct:ui:t~ l'CllliJ(lr.lltll:•~ . ,·intf,, I·:Li~ca nuillwt·;,lf:, ~u:Ll'C~ dos s:tnto~. B~1.r: 
us rospc~tivu,; l'nn::dmmrius :t perceber <;S hos:t Lilli:.J., l;orlH:IlW l[:t::t~luchcl', Rivu.il;wht 
IDGlll1lW ·YOllCÍI!Icnt.u:> • . Só ()Jll ll<\l I <} q ltc w rrê<L. UtJlllÍ llgU$ ~fi:.sc:u•onlla.s i\lti·cilo V·~-
·~~1.a. nurma r.>i qncht•:1d.a. Osi'tUJcci.onM·io,.; l'cl:~ nl>i•J;.!O FÕd·lll'm: · ' ' 
tio Thcsoul'tJ logt·;H·:\Ill t~ugmcJL!.o no~ sefl~ OtJeiX<H·anf de culllp<u·oo(•t· com ct~ust~ Jt:u·~ 
vcncinwni;oJ>, o não sc.· rcz · demora!' .. :t J'C- ti<:ip.~,tit~ o~:-;~·~. En(.};.ts :\!:u:Lilts ·lt;wm undo 
l>l :~m:t~•l\fj put• pa.t·to da..~ outtw; l·cpu.t·ti•;~~~ :\ci'.'· , H.o;.;cl'ia tlc ::-. liraruh.· EU.~chiÔ de An
J)ublie.as. ú a tllHJ p<tSS<~tb o inc..onvonicntc tl.t•:tdc, .Jo:i o Gayo:::o. :\rlind.o No"ltuil~t Trin-. 
de i<lentic:,~ rul'ornm l'CJ.>rotluzin-sc · <L(]tli : d:tde, :';irncãCJ Le:1l, · .J<.)$.í · ::-.·lm·uÓUino, ·~In.ltt· 
.iili · <I· ver. ~~-~ Secl•ct:tl'Í:t do ~Hnistot•io do qnr:1~ t~,m~•:.~h·o:::. Moreit·<t Alo,·s, Estacio· 
J•;xtorior. cujôs empt·o;,:;.tdos obtivcl':~m V(!fl- u.-,iml.u•a. Pedt·o l 'ern:~ml,ncv, Atthur Orlan-

. cimento:; i:;uacs ao:; do Thc.~om'U. · tlo, J>omiugoí! Uuilltar::íc;;. Leovi::tildo J~il"uci-
Tl:o.l!( n;~tltmluiuntc r csult:m a t·uélt;nm- . r:t~. Brtlcfw Vi:wn:i, Pri~co · P:à·ai so . Piniito 

· •:ão acccita pehl. Conunis,(w dt' Ul'<,lllllll.llltu, lln!Itas .. J~OLil'Ígll~>' Liuút, _ Corrêa' Dutt•a, 
<.Juc; aliás , so1il ntotivos jn~titiewvois , um:1 L<!HU Rtbt.Hl'O, 11~tl:i:Ll'to uc SOuiu, .::lilv<t Ca.&
n :r. que ~u t~·;•tava. tlc lllTl c:L>;u de pm·;t ~1'0, B~:r."!ll <d. ;\llr~Lio ·llackoJ·. P onido Filho, 
cq uid:t.<io, l'()oi il~olt-:1::; ull outi·u::: fmwc.iunêll'io::; t<'t'<tllCl$Cll Horn:~t·uuw. Uitl'nciro do H.cwn1lc. 
puhlico~. i\rl:Llberr.o · Fcl·m:~. . t :cl'll:tl'UC~ de l';wht, Henr i-
. 1\Ia:; nf\o c só 1\C;l.~o · inini~tol'io ftuo ú ; i.o . :;t: •luc Sallc~, ~ ~:~nocl J•'ulgcncw. Nognaira, Lin- .. 
ob:::orv:~. uol:pho Cact:tao, Wcnccsl;i.o · Bt·az, Josuino 
. i'íos.illil\i~tot·io~ tla Guer.t·a c: ~lal'inha. ·~~ Gardo:oo. \ ::1lois de Ca~t1·o, Rcbonça.s da Ca.t·
Conta.doria.~ t'Hill · \'t.llwinu•Hto::; ~l!lJOI'iOrt:~ v;dho, :l.mo!pho !\ :~.tm:do,; Loitt.• tlc . ~our.a, 
:w.:; da~:~ propri;L>l ·I!(!Cl'ur..:á·ia$ .a •tuo ost;'io ;~zov~tlu .\lM'<tlt~ , lloduliJhtl~Ih·;••u.l:t~.loaquint 

· ::;u!JOrdimtd:w . · . . . l mxmr•.t Hrardau, Hu1·nartlo Antonio, AWon 
O Ol'<~doi· ·pass<t a pt·o~· :~t· I!·S~e lh~•i:<l <:<l.m- Baptistit .•. Luiz ttu:Liberto, Ma.J'r}a.l . I•:Scohat•, 

ctcrlsticmnontc t~i10malo · coni o c tinn·unto ~~ng<Jlo Pwlloiro; Vici;ortno ~loutch·o c Ctts-
.quo J(\z do,; Y<lllcimoiJto; Qltc . rocol>om os St:ti,IO tlu Na.l;cimoato. . .... . . 
fwlcclon;n·lo.s dt\ SccJ•c tltrí:\ du. GútWI'<t com J·, ~m t:au~a cr.:: .:0,1.'!! •• l.ul'C ito .\mut'tl\1, . An- ·· 
o~ d t\ Cont:u.iorhL. . · . · · . . · ~onio Btt>tus, Dias Vicit·<t. Hcwt·ril Fonte-

Por osto motivo ·,-, r1ur• vem · ;1p 1·osentm· ltcllc, · .João Lupi.\$, E>lHnrt[co :Stud;u-t.. Arro
nm ·plOÜjcCt(). do loi, <l~t~tbt•lueondo a igu:tl- =-··lias ( i·a lvi'iu, .!ro.•·· :\íl)nj;:ll'llim, lr ineu )ia~ 
tlado ·nas i:l.licllas dQ ,-cnci.ue!lto$ de;:"os úhaLto •. :\"ei.Sua d .c Valleonccllos , :\.u:,:nsto d<i 
runccionai·ios . · · V;t,C(.)Jt<::ollv>; · :-;;r Ft·oit·o, Ca.t'los. Tcixeil·:~ 

Coucltiiil<lo. tlevn :tCI:t\Jttll!ll' quti ·n r;túio 
detcrminn.nt.o tL, gmti fic;tçiLo uxtmcrdin:~J'iu. 
:w d!reetut• go1·:~l tl!l ~ccl'(lt:\t.•i:t !lo J~xtm•iul', 
milita. tambo!n ~m t1t.vor d.c i.lid··l'OS; <mwe os 
q_ u;~c~ eit:w:.í. o YCJl<ll'tLndo :Sr. h:;l'á.(l do 
'i':~ipú , dil'CCtm• frOl'tÜ · da S<w:a:otari:L da 
Gum·t·u.; que conta. 4G annos ele r c ltlv<;ntcs 
~ot·vi~,o~ ncss;~ t·epn.rtiçfio. ( Nuito l1am, mu·itll 
úo1n .) 

C;ímp:~rcoont · nuws os t: t·s . Jai·ge 1ie ~ro
l'<'~Os, Hos•~nnu.h dú OHvcir<~. , \.rtlllll' Lemo~;, 
Ctwlos do Novae~. Dunslleu t.lc .• \ht•nuclw~. 
Anizio de Abl'OU, . r-t·t~ncisco S:i, n·oclúl'iCU 
l~ot·gos, l•:luy do ~nzt;; Poroirt~ ll.cis, l ' ;;H la u 
:,;ilvtL, Abdun Milaucl. , lzidt·o Leite, ~fcLioirtJ~ 
o Al~nqum·quo, PfJl'Oit·:; tlo 1.,\·t•:.t, .Jo: ~mortil
tlinü Bandtlir:L, EpaiUÍlH)n(l;o.s U1·aoimlo,. ltiJ
drigue:; Uorit;, Oliv1iir:t V:tllat.lãu, ·1'osl.:.l., 
l~'olix lln.spar, Artl;(n~to de · t~rcitàs, Tolontiuo 
t.lo~ Hanto~. l·~tltmrd.u R:tmo~. P:wa.nluJs Mun
~cnugt·o, 1\fat·colinu Mum•:t, Muruit•:t · nonu:s. 
Ual<lino Lorcto. llore di:; tlu S:i. Osf·~w Coil.J\'. 
Americo · ilt~ Allmquct·tiiW. ·Erice· Uoell\o. 
IIn!U'i!]U!'\ nm·:~r.~ . •t!'!•n.ncisco v~ig-;1. , J•::!tf:Yii.m 
Lo>h<J, na,,· ifi l::LH! Jli~t:c, RibfliJ•u .l uutJIIHÍI':' , 

IH·:tntl:io, Par~!ino <..lc 8<>1lr.t~. Prflnci~cc, Bo:
telho; . Vit·i .. t.o ~lasc:n•oulu~ Bcrna.i•<lo :\ion-· 
tói:·o, .\ st.;lph·• lllttt~L , O;tuü !lo ~a.rcs 1-'illw, 
:Sttbiuo Hal'roso, Olyutll•> Hiheit·o, .C:tmillo 
Pratos, Go~t:1 .Juuior; ~\n i:ll':l.l cr~~:~.r, j\quino 
Ribeiro, Hcuodictu · do Souz:\ c .!uvcnal 
Millcr. 

OIWE~l DO DIA 

o S1". :t:>l.·n,;;i<le•ltf~· _:_ A .lista: tb 
pot•t.a ;;~:cots:t a. PL'I!~e,Jça. tio_. nu moro Jeg:1l, 
11M':' su prôc:nilct· ü~ votar,,uos ela.~ mat()l'\<.t..~ 
t:uthtantC:.."l tl:; Ol'ilum tio tli;t u tia~ tj ltu · ~o 
acll<~lll s"h1·e :1. Jut.·.~ ~- · 

l'c<~u aus uobt•cs JJuput:lllo~ ll.llc uc<:UJ!Clll 
rl~ sens f~o>g:.~ro~. (l'a~rsr~.) · · 

. ll:.t ·· obt•u a mt~-:: ~ n ·~tlgniutc lll'O.iecto tlc~ 
n;~tm·cz; ~ ut·gcnLc : · . 

N. ::l!fi~ l !fO:) 

l 'I 'Ul'U!J<C Ú m •lt« Ú $''S~<iO lt:(l ióll" li 01.1 'i!G ;,'U· d~ 
. t.h '::;L.wti11;;•1) tft ! 1!)0;~ 

(I Ccingl'l!~~~~ N:uJiono,J d.~t:I•nt:\ : 
. ,\\'l:i~n IIHÍ<lt) . . J.;• 110\IÚHlP!d,ü lll ' IJI'O;.: :Id : ~ 
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a. -aetua.l ~C!-;;~iio 'IegÍ~la,íi v a, 
.ln•o d" W05. 

atê ::o de tlewm- O S1•. 1=»t.•esidente-TcÚ1·a. pa.hl'l'tt 
u S1·. Bricíu Filho. · 

S:tla tb~ Comntí~~õc~, !!t t!c UO\'t!Hlhl'o llu 
].! 100,. -I'al'fLll.hos .lllonlcJW[Jl'O.-Ti'iwt atl1;.
Td;,:dJ·f1 de ·s«.~Lui:; l>rnltin!JnCs ,-'-}·)·c•lm'ico 
RuJ·f}~s, -E.o;.tiJ~ttilt L~'w ~-

<> ~r. P.r.•c,.ir:len"te -E~t<i: mii tlis
cu~s~u o iH"C\jO<!to n.~n;·~ olü 1(10:•. pt•nt·o~;u.ndu 
:1. aetua.l ~u~biw l\ll:fi~la.ii \';t <tL<i :Jo de tlewm-

. ln·o de Hl<)::J ; · · 
Níngu(n.llllOdintlo a pal:lV!'tt, ,; encerrad:t 

;~ díSCIISSãO.HIIica. do l'Ci'Crido }ll'Ojcctu 11~~01, 
de l!JO~: 

J•:m ~t!gaida, ti posi,o <t. \'O~o~ ~~ :tppx·unulo 
.. em tli~cu~~fw u u it::t o ~egn mte 

0 ('Olljjl'es.,;f) :-;itl'iUJIIl,[ tleere~;i 

Arbi"o wtico. t·:· nov:tmenic )ll'Ol'ugu.th <L 
ac~mb[~.,;c~~'fio legi~Jaf,iva :dG :m de dezembro 
de HK):í. 

o !!>b•. Bricio 1<'ilh.o (p~ll~ u;·d~lll) 
rC(juct' n:t"ilicú,.,;ão tllL Yot:v~ãt>. 

Proccdmulo-se {L vcrifica.çltu, l'uconhecl\-SC 
i.et•em vot;td<J iL I'<LYOI' 90 St'i:;, !Jcputttdul:! o 
o.:urttm ~. total !H.. -

O Sõr·. 1~J.·iclio JNiltQ '·em; infeliz
mtmte, Jll'O."u•~uir mt :trdtm e inglot•i:t l'ain;t 
tlc íinpugrmro o ]ll'Ojcctu quo t.:tnto~ enc;tr~ 
!:O~ tl•:tZ . pat·:t o Thu~OIU'O. E :ti:>$Íill O !'az 
jnm. rt~S;tlvú <L sua .. J'U~Jlmt;;;thilitbde rlt! 
•~•·•:fw, tlo Yoto (\ •le Ollinii\o em .<t:>~umpto du 
t t·isü: . e pangcntc pa~.,~tdo, de dolor[).~:t~ (! 

signil'ic:tLiva,; nX]Jcriencl:ts 11 UI) comphc<Ldas 
t• Hueivas consoq_llCllcia~. ddlnindo natural
mmüo th intorll.n·ollili<t do Govel'liO 110 Banco 
d:t ll!~pn bli!:<L, 'i.mn,i'ormado em lU..uol':Ltorio 
de fusito. dw düiheilv.s ]>ublico~. i~~o em 
bumJ!ído <lu eonim:mdit<~s aullado~as u t•m 
prejuizo thL Jm•.:áo. ·· . 

Vo.lta. <tu tluhatu porque osi;:L lW . ._t''JH~in· 
gt:ll.,ht ,],, lht'll\llhJ.l' Ollt.l':l.~ .:wcnJu~•.><•~. de 
Ú'iLvm· out.\'os· comlJl\le~. tlc I'ecOl'l'ei'· :1, 

outros an;umcnt.o;. convnnddo. como ~'' 
~CIÜ!I, tb JlCCI!:!.Silhdc Uitl·e,jt:i\,'lLO do IJl'O,jedO, 
tfi.o accmrtuad<tmentc nocivo. 1~:· 11 uc nesta. 
hor:t.mtti::t do (lllC nui10a., tol'!Ht-~e iinp1·e~ 
.~cindi vel nii.o . (!Sinorcc~>r Jt:t propa.gand:~ em 
dclil~:t . do lmm ost:n• d:t P:m'ia.. l!:' q no o 
momtmto t\. de· apprchcus(ics 11 sustos pcli1. 
s01·tc · d;ts ·. tinan~as· dtt Ropuhlica., ú de 
·ieruOI·c~ pela cs,<tbilítl:tdc do Thcsom•o, é de 
delirio de m.·:tndc7.aS, de m:tnia do dcspcr.a~. 
·de YC~;tni:ts de g<tstos íJlsopittwcis, ~~l'ldo 

- •tuasi gm·:tl a pol'fi<L nm tUIIO hot~t· tot•:t; 
() !'!!ir. I" .t•e:..~ideutu- Ni(<J I•;~ ilu Par~:ce (!ttc st• chegou ao período tim1l;- ;t 

mot·o. p!Httil' tlu. li(tUitlaç'fio. 
Vau ~~: pt•o.:ct!m• ;i. ch;mutd<L. 
Pt•O<!ollendt~sc <i cluLnuul:t, . vcl'itl.e;t-~c te

rem se anscntõtdo os ::;rs. Hos:tnn:ih . olo O li-. 
veit~a, Ft•et!fll'ico Bm·ge~. ~!m.lch•os c Albu
(Jl!et'<tnn, lt:t~·nuHHlo de ~!it•a.wla, Jo:\ltilwdo 
ltamn~, Hot·ndi:t de ::O<i., Bnlh(ie,; Mat•ci:tl. J•:ri~ 
co Ooelho, .loii.o Lttiz, llcrmeucg-ildo do 'Mo
l';Ul~, Lindo i pho Stm•it., 1 ir•t•ma no Un.s:;Ioclwt, 
lJumingus ~ht~t:arunh:is e .\lft·c:lo Y;li•oht. 

o Sr~Prel!!identn-He~pondnr:tlll :L 
ch:~uÜ\tla. lO.Z Sr~. Doput:tdo;. 

ncttm, nmi~ uma yez, ndi<t,tla,-; a~ v'ut;wüe~ 
dos 'lH projocto~ con~t:tltt,c.~ d:t ordem !lo dia. 

· Pa.ss:~-~e :i. matm·ia am discnss5-o. 
Comptwe,,om n.ind:t os~t·.~. Ptt~so.s~!i.~·and~, 

Illllio tfo Bt•:t;~,il, t:rhauo ~u.nt.os, VJr~pho Bl't
l!'idu, .ro:i'á Vioil•a .• An:,:cln Nut .. 1, C:~~t!'o R"" 
bnllo. Crtt\'nllo C:tv:llennti; tl:tltH!'Ct'a.~ t) C:nn-
pos C:.tt•Uot•. · 

E' Mnuuci;t~ht u. coutimm~:itu du. :1~ tli~
euss\'io dll ])l'Ojoeto n. 21!1 A. de l!lllél, tJIW <tp
'Pt'O\';~ o~ c~tKtÍitHoll$ •lo H;>,>!l't) do llt'no't,il, •:Ln.l>o
l'atlu~ pulna~ômuhltla. gl•ral <.lu~at.:ciorth.:ta~ do 
Ha.nco tl:~ [(upublk:~ elo Br~.Y.1l. n:J,s ~o~~·~~·''' .du 
:lO du.)ulllu o !I t.Lu n~o~au tlu t'lll'J't.:ntc i.l lJUn. 

Sente niiu podCl' aht•a.ç;u o uptini.ismn; 
cl!c' ti hum, cuD!'ortu., aninut, sati~Htll, luv.t t~ 
pa1. m>:; cspÍl'ito ; o lenitivo <tos cot'U;(,'.Õm! 
oppt•imidos, cont<im tL~ nottts du. luwmonia 
de Hm t'attn•o $Ol'l'idcute. li meigo c tlooo, 
é ~:Llttt<Ll' u bom; 1111~~ o l)l'atlot' não putlo :sm· 
optimisttL tle~tlc · <[tlU vive cmnpcnct.l·:~do .d:t 
m•:tvid:tdc du momeutnllna.ncuiru, tle~de <tue 
"Í•ê o paiz o11l dilllculdu.des, a.ugmentados os 
cmpl'llstimos extet•aos, 1i~dcr;ws, estaduac.; · 
uu muuieipao~. quo, na. }•ypotheso do não 
pagt~mentu no praw, serao cout'<Mlo~ pelo 
açr> do~ c:tnhues d;t~ Uttçõcs furtos. Nio pede 
deix:u• de sm•po~simist:t quem es!ii. irnprc;;
sioua.du. <:(1111 as pl'OctWJ;I,s coudtçocs ·tüL Pa-
tri:t, quem cst;i, cortiflcado do tlesmtlabt·o 
rpto po1• ahi v:~o. Quo ~ejttm optimist:t~ os 
hunl'itdu.> collf'g:ls, qne t.udo cnxcr~:tlllCÜl' 1le 
ro~l\ o tudo aprocin.m ogpcl'ança-•.los. Quo <I 
1'aç:1m l'llo:;~, nfio o Ol'tttlot•, que é uma dc«il· 
lusii11, uú1.. dcs:1lcnto, nm:t llin•. 

l~ntrn.1':~ em acção p:tx•a comlnttet· o pro
jccto, na. <'ct•tou~ doiusnco~~o <1110 o c~pora.. 

Quem ~ttbc da p$ychologia tlo no~so Parla
HWitl;o, qu<qn lhe cnnhccc as peç;w, o.~ 1üola~ 
o m:Lis lllcmcnl;os do m:tdlinismo, lliio pódu 
f-<ll' . ;t, iii~CnlliJ:tde Ul!. UCl'Odit:tl' lll!. t•ujei()ilo 
da. PI'Op~·~i~·:'w, · 
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Ainda. m;Li .~ : •:•"rrw fl.'<'l\i .•lo r·o,lf;J·il••tiril;;!, l~a.ma.t •a. ; pm• m~iu d:1 l:on llni~~ãv ot .... illt(ll"
('001il :r.nli•lm• Ji<'h ·applii:a•;fi•J •lu~ . olíniJ(>iJ••>~ J'II ll. olt•. liiZ('J' ·t"~x:~ilw d ;L~ ··•11H•i ... }lltlolii':L~ » •. ·. 
JHtblir:u;:, um l!mpo . do · llc~pltt: t.l l • •:-: a}ll'f!- ·1·; quanolu u" lõu\·r• rn•• nií<J· Ih.t"•l' iL l>r .... ,:t•Ldiil' 

·snnl •)tt nm rP.qtJm•ltmml.u Jl:ll'iL a. t!II!Ít;Ti.i• <Ir• I·> qn<Lndu a. fi%t!l' in~ o tllidmll"ü.~v• :Ndt.aJ\IIu 
uma. c.-.m mi <,:ioit, •1•1 1111V.t' nwtn i.IJ'o~ · oh ·c :o.- pn•po~ií.:dmi•nt.P datlu.< -ltpput·l~Lnl.n~ '! 
lll:LI':\, "JÚl'il 1\.~:tlilÍIIi\1' a,,, opm•;Ú;iil'.~ 1111 ju·~ .. J·:ni.l'f: lllli"·I'Í.I.' J'o•,; ol! f,I Lo iO~ JII'ILf,jo 'oJ.-< o\<.1 Írii.Jii.l!- · 
·rio•lo •h•: ~l'$l,à,) oll111í:d do lnLI It'<J plll' l'niitwiq~ .t·.itu ahi ''·"l;t 'L ,.,~'!''''t":.Lioili<htdn _,.,•imin:t! 
n:\riml .lll'lll(l"L.,l ... ~ polo l'u•lin· 1-:xc~:nti\·o, ,.; do" l•i·•~"idt\ni.t~~ ti: L l<.cipulilic:L. "''Í mi•w~u.~ 
·lJ:t.r:L indagm• d:L< l!úllilii:oie;~ tle segm·mll:n. c t[H:IIHio; J"llll' nxcmplu, um vir r.tulll tlq olc
i<lonoida•lc tio o.<e:~bclcçimento pal':L oncln s • !.!l'Ctu ú. :ld,. tln H o.ln j:tn•:iro -" •In l flH·.t; t·t~ . 
p,'tltcnclc cnvi:~r . a l"é·m do nov.;,; c :o.vul ·i~tolos cn~:\rcím a~ · inl(n·ma<)tK!s, tJ>:cl:u•t!cimcntus, 

· ~upprimantos. o,; siddos olo ThMocH'n, <tlt!m . cxilii~:ftó •l"n p:.•cr;t uli tll)cnmniltos !"J.IIO tUtt;~ 1.ni 
•lo.tJmprostimo do nm mi-lhão r.~tnrlino. . . ontr:t ·C<tnl:u•:o, du G<H\l!I'Ps~u :!ltli.,itll.l',. 1\iiu 

. Tndw J':\ lhoit . Niio1 s.... ([Ui r. n.t.t.cHdrw I\Ol)l h•wnntlo tll1~t·niln. · · · · . . · 
. mP.~llhl a.· r :LZttO: ·de vrdnm tltil.ica.tla . Ao · Avnntmt " l cwf•' l' •pw -:L lhrtcc;ã oJ fls.:al1r.a-

·. ;~pp.~I!O dn lllll <! ollt~l{:l , lt~\':Ltlu :~ llXJltiC<tl' tlUJ~~ · JlHl' 11\tÜu ol;L i:ullllll Í#ii.o <le Íllt[lUWÍt.l 
;;ü:~_.· n.tt.i tJuif:," t'J\ol n~o;;LJHI/'1 nmn . .II"!H. t~~ - e ·· J·c_. (m,IJt' m:t.i~ l'<•gnlat• n lngi.,:mwnfü nus pn.i z~~"~ · · 
d :tm:l.udo :t ]msqniz:L em v•ilh 1lo r:wto n cio gnvl :ru i • . l>•trlam• !Jil~u·. ís,;u pt'i,~l ôi.IIHJ.n•lu 
md;;imlo o nm i;; t•igot·oso. dus nx;~me,<, c.m ftli;~ntl•i ~c un(·.htt•oa Pl'('Si<louei:~llstt\, ;ümla. 
nome. d<• n:ttm•:tt e;.:oi.~mo ch) sn:~ ·honra, ~~~ · sob n prt\s.~\i.n t!o m:tnít'o,.;l;u .fmno::;Lmentni'B
rcspondén com :~ l't~jci<:ii.o. elo l'CtttJm•imcnto. vil'liuuisr.a, p iti.J!.icatlo put· um r:míncutn chetn · 

~ií.o podi:t ~~1' appt•uvatln; clis.~o n lcml rw, .riolittco, · · . . · 
úll\ ~11 11 Jn•ilhante o.li~ctt~'" tf, .pow1un .<m:t. -1à.ll•t tka, o.t l i.•.ca.li'l,:L~:ii.o •' o;.:,1onoi:.d n:L l :.Op.u. 
tio di~posi~~[o c11ustil.uiliOJl<t l ú l;w:~. 1; Jl<!IO hlict\ n. au conl'u~~u· '!'"~ ~, ·, nui1Jgimcn pa!•
mmlos··,uscut.ivol .... ~,:: L 1~culolatl t:, attt•ibuiclJ. :i la.nwnto.I,l' ll ÍlliJUcrit.u ,.,_ l'•:•Lli:i.aV<ll, "illu,d·r·n 
C;mlM'ti~. de a.brit• iJl•tuCt'it.O p :li•ta.111ont:u< Si:. C;u•lo~ Peixoto. :Liiots. <lndat•ando-sn pl'l!
.. l~m to«lo . caso,~ bom rcgistJ•at• q11e .S. I·:x . sitlmwi;~li~tt~. ll:z :t ;~pn logia tlo p:u·lnmóa~ 
nli.o n_og;~ r:m ab.<Oluto a · J;tculdadc · <I r. in- tar b<tlltT. . . . 
t.cr1:lt• . . Aclt<L i<ct• cli;:cutivol.· .l::utendc ~ot• 1•:111 ouko ponto de su:t ot·J.~ã.o t~flit•mnu o 
mais logico c rcgÜlar a funcçã.o lisc;dizaclm·<~ tt;lontoso Ucput~do mlncii•o LJUC us .dircct.oro.~ 
em um rogimmt. ]?'LL'la.mcut.al', · . · do B<~no:u, nu~ne~tlos pelo Govcr u;•, l'CCO

.· .Si · falt,;~ di~pos1çiio con:;:titnclona.l. clai.•:t-· IJcmLm dO$ a.ccLO!IJsttL'i! tw1 _umnd:;du c :qJre~so 
monto . OS"ta:bl_)loccnclo · o . ínt}Uol'lto .. \arillxm1 ","(>•L.is~m~l~ a. ~c~·~t· 1111~ ca~·~~l ~u~ ~~ ~~~~~~~ · 
ii•lt.a. dtspo:nttvo .clou·a.ment<J prohibuiúo, ~\JJil ·E 11 11~ c.u:u ty piCo,, cspt~cttlc..t; c.n:cr.ct t.<tteu 
~<i o qt1e . 1\ J't·auc .. monto o~t:Lll<'locitlo 1; . pot•- o.J.c .m.mÚM.t.l», Au:; mc.~nws t. <jUC .t!)cm de 
miif;i•lo : o t[HC nfio t'• posit.iv:\mcmtn YOO<\tl r.i }:IJ '('~Utl' ~~~Jt tl.~~ . ..· . 
pt'.do ~tll; Pl':ttit'ttllo. C iL.<t>s h:~ (1111 · l(lll! t":.•t·t.a~ ~tlll, na.ot ha tlll v! o la. ; · Jlln.>< .t:a.HJI10ill l'N' t'-· . · 
t[i!<pOSÍt;Õt'S, JlOI' ~j .~•'• j nt!H'fJI'IÜa.o ) :l.~. h:tSI~Llll \~(l:J';tt•ll !l ~ll •illllól~!. llmlloi :~l·U: ~lt'; ,I hn~t:l!!''::p:tl':~ 
ptn·:~ l.t•a?.Hl' :L lu r. nn•ln~M:Lrt:L , J.LZIH lfll .ti "" l •. uaeo- t.L_I)Jl.Lt s •lu t .1 .1.1 h• jill 

_,.. · l, · " . . , · . . t . , i· . , . . hli.:u. P ;u•oo:w 'lllt: p J·r.o:J:<:L_Ill ·nxplkat• <'•mtu 
~;;n ll(l 1, f. \t• .~ . ffi}Jl~! l~l. ~I!~! ~.\) ,\. (.o~~~.t l: ))I'OC!OIII"!t 'iLI\1 llll tpt:t.IÍ< l:Ult! 1!0 lll :Lil<loti.:.U'ÍI~. 

l.lu~ilo r.x.tmln.llt~o tt~n su :41_1- t ).(t~. _lloL -~-· ~'ns 1.; 11s· ~~ ~··at•s tll!:;.~; 1 Jll'~I·M:Í.tl ()o l10 IJt;t~ ~Lu 
c~'\. quo u~~-~., ~." . ~~~po~u:a.o 1' , ~'!Hl~:tn t~ tt l .s!lln d,avítla o.~ rn!)t'O><lllli,:LHtn~ ~;t Na9:ív. 
p.tr.t o . u~cl.~tnuhm.n to li.~. i!llt.•t.cu. · l_.m Ao tOL'nünttl' 0 Slllt ·~ 11b~t1 Ln.,10~o 1h.;But•so, 
Ot~tt·os, pot•t\m, •~. corn~.U'!l.l!ftO · ,t::..noco~s:u·m . o"dil:IIO lewl1: 1• l'ez :L atllt·m:t.\'iiO c:i.tu~,toJ·iti:.l tlol 

. Na~ é pl~lclso 1111? ;L . • ~onsttt.~~~..w pct•tnltt;• sou proi<itlo•.'c]alh:unu. f~lllt."ll!l o lliu~t.h~?m:L 
~- . tnflU~rdo M l . ~1 tl,.O, OSpcct.t~t. -fJil!l.lldO •\ SObl,l :t l'UVIS'IO tOC:Oll o cl:Ll'IIH do l'Ollllll' I) 
UJd:tg-ar,a.o pot• ~S.-I_!> uwto dm•tnt do '?ntrO.i ~a ·utliu 014 · cúi·roli•'io11:u•iu>l · dn~alnnt:vlo.~. 
a.rt:go~· . '';.P~n·m~.~s:.t.o l:~~~~~r;:.~ sr~lll ~~~~~:uh~.·~~ m~•·gul.h:·, ., lo~ nu llo;:wlmo .. inn•~J tla.nd.o-Htús 
rt •• 1.;'1~ ~· t •• H ti~ Uon~r·•\~1~~~~~ .• '~'-~1 · / 0•.•1r.I" (L v:wdtHL ll1t t:or;Li-{lliol 11 ~'! lnn~nnmoato. pt•c• 
]>rn a. tt v.ul_l_l1nt~ .w Co~a":u.". : u N.~.~.~un:tl . ~ ~tando 0 jur :tmnnto 1t o ~ 11a. hdc~htla.df'. :w alnal 
-~o!D:pnteu?t.~ pa.r.\ ~o~mu ·~~- ,cont.l.; ti.~ . u .· consnt'\':J.JlOI', au ·pz·.ÍI,tcipiu_ do apoio, 1:um o 
cr.Jt" c úo:spe7.t do ~.Ld,\ C!tl"llC. tc to Una.ncmro, convit-e P<tl'a a. nutllllo•,:r4Lr:1o tln ~:oJ·ag-t t!ll n:L · 
· ~ l[llO )nvott l) ht•tlhu.ntn . cmunnnt:llio•:, . o llnlhs:t o lu l"ltitm•nu. • • · 
st· . .Jo;w H:wlm.lho, :1 a~~uu ::tn twnnnnm:u·: o ut•:tilOt•. 1; 0 ]Wimni t•o . :t t:t7.()1' .i ct~f:ir; :t :Ãs 

. «· As Ct)lll llli~.~~;o.~ do Cl.llli/l'Ct~so pncl1iru nul.ot'fl" in1;n111:\ir~~ tln ~"(ff/oJ i' : N 'Ú tlm ~ua 
aiwl:1 pl•oc•oclm· :L · inrtitnl'itAJ.<, n:d!<il' inli.>t• llincnt·i•lilclc ; :L<:t•otlit:t .. ·um ~u:L pltl'OY~L •lt• 
m:v.:üe~ t\ _ dol! lln\Mt.o.<, pt·;~tiGlw•lo ouh·:t~ int.ttii.us: 111 : ~~ pcrmitta l'\ , . l•:x. IIIL!' pt•w i:uno 
olil.igoJwia~ pa.ra Jltt:ólllffi )lonho tlu s ua. t:wei\L» miAJ ter ~i 1 loJ n•liJ. 11:1 cseolh•L do lnclll p:Ll'ot 

. Em out t•o t.rclcho llo cli~eurso · tl i1. o illits· :t cer•irnonioL th~ ;i.ut'f\. IJnnr acretl it:u· I[UC 
h•a.do /.mJ.dl'l' • M\l'Odtta.t• niiu ~ct· lii)IÜI!o. ~ob o. !>l'P.Gipt4tt:'fiO •) ti · ~:tl.!ta.Hmrl<t o lu Jllfllltr.nf.(} 
o p1mt..odu \'i~tn da lu~itlio l:t•l l), u <lit•oitn cla nãu lli~ : ~f.\i:~:~r:nn <t ~ullle\r:Jite retlllxlí.o )l'tl·:~ 
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a . rertR7.a dn qun o :~mtir•n fc .ondc coUocou .o ri c pois l'~cclJe1~ os. · ,jur-oo o cnl seguida e !fi'~.· 
JH'Oductú t)P. !;m~ <'l'NLC,'i'i<J llÍÍO Hl'rt O ·mais ;~oi r>-. Cl.ll fU' :t tl'<Llll>I'P.I'CõlCÍ:t. j)IJ I' ·:tfllJ:;;JO (). . 
r.111a.du P<l.l':'l a J;wwao;:í.o <l< \ ' JtJ'n . p:~l'tiol<i p:1- 'f'ur·n:l :tu ,,a,su 1b · r.ldhu•'itmeu1H~.• · uiule> IJ 

· t 1.•onoado pur• llllt iliHtlnfol <I i~ll<),. s(•t'iu. l••i- r.:o\'t!L' Iiti-c .. mpro•i p <Jl' :~I. f/!l.'~:(~)tJ8 hiHJS! lJ llf 
ncstu n !Jum, nomu :-> • . J.;x. Sim; o .l.mnplo ~aJ·:w1.i:tm :t· tlivi'd:t tlt! .. 1:-: mil •~ . tanto; 
1'coi m::,o, Jbi pn~:liloJ itllW.u'l,o . e~üu lltiolo. Nii.to .:uut,iJ~: d<111dv i~~o ltJJ;,u' '' 4'1" . tL · <<lll'J)I'cz•~ 
i.in·ha,-a m:tg-e>:tt\U.l! pul.'a. o ua;;;,, ,,. :n·a.noJü1.a, ·(~In ;:nlt J'nla.toJ·iu o•:tn!.:t::t~o J.itlr,l'l':tmi.Hj,: ao 
]>M".J. o aconte<:illt<'lltn O•H l''"luisito::: p:1rn. '' Govcrno . 
. ~ol.emni;lmle. O l.tllnJ)Io IJseolhi •lu p:lt'a a lul'- Js~o (', o •lurJ ).lm•Pj<~. o i.JlW e;;e..,pa pt'!las 
maGão tlü novo pat·Litlu.· p:ll':~ :~ cxod:;~:ãu <i. rnalhil$ tla. ri>.ilc cstcmliil.tt ~obre o lx1neo. O~ 
cot•a.gcm, par:t i.l. :prol1ss3.o de m,. foi o Hauc::o) tlltJVimentos subterrnneos. as corrcnt.es .snb-
da. Republicu., "'um ;;:;ua :;tmusper;~· c•trrom- nmrim~~. essr.s não .~;'io coullecidos. '· 
pi~<~. . com o aggiomcr:ulo <lc prejuízo~ Jll':>- A ltiSCtHsfw nio pódc dcix;•r de gYJ,'ar 
l!Ol'CiO.DMOl:l <10 ThC!:<t)Ul'O e CO!ll o · <ICJ:)l'Vo de principalmente . no tert•eno (h\ Si ti.w.ção do 
tt•ístes succc~sos; · banco. ·1.;' isso . e.sscnclal. l; at.ü · lndispe11• 

O:f~itoet•a }101' corÍlJtligilo de melhor scc- savcl. desd.e que do '1'1\e.<;Out'll :>;lhcm l'IX!Ul'• 
nM•io . . o · t•ecint.o c;:c.ol.ltid.> . p:wa a. pt'oda- sos ptü·a o ·e~ta hcleeimcirõo . · . . 

. mnr,ü~ de principio!;; · t:'lo :tlovant<tdo~; p:ll'a · }:' l':IWiiYel st~bet· si <Wl'IVflm continua,r <t 
o$ pr!li'Jeít•os run<iltnHmto~ rlfJ. ,1111,1 n.ggr,•· .d1•on:~l' olementos par:~ a.qnôlll~ sorvcdout·n. 
mi:1çãotão l~ospoitn.vel, .tlo tin~ t.ã,o nobres, 1't.itto· l'l :pretexto para despendet· dinheirJ. 
não devia ser os.~•~ rctol.'t<~ ·ua.<~ roac~,()(ls da Atú, ·sob o fundamento de ti.IZCt' ·no estran
Jll'açli. O de:;!'raldal• <};1 handcira.·con~orva- 'P.:Ilil'O . prop;1g:~.n<l<1. p •t1.'i\ os íritere;scs do 
I!Ol'lt,Jorman<l!'i ao. k~do ao Governo. e p~·o-' lmnco o do pa.iz, siío otroctuado~ gn.stqs a.vo-

' cumndo vcncor a OP'!>O$i<.•li.o~ nã.o deve set• lunul.llos. . · . · 
c'fl'r.ctua~Io u.o la.do do pt"Qjc~:to qut;~ tlit provi· O or:\(lot• cht\tli:~ a a.l;tcnQão p tira. o· tele
,](lflcia.s $Obre o B:tJ1CO dtl Hcpnblic.1. Absoln- P.:l'O.JnTIW., p:~!l.'><WÔ · de J>ariz Ü, tlil'MtOl'Í:J. tlo 
tamente nã.o dnve , }lO I' hoin•a do~te Jmiz, b:~nco, ·em l7 de novcmb1'0 de l~!Jii, qni.imlo 

· <lo~ eminentes Dcput;11LO$ ant<1gonista.o;, c do · l'unccionavam <lirectot·c.> 1lc nonui<t,·lí.o · · dn. 
idea.l que ~!los procnrarn ·•lelbu<lor. Govcr•no. ~elegl'amm:L concebido nos ::e-

. ' ' ' rruinte~ termos : 
. l~ntra. em ontt·a ord.om de con~iclctw~üc~ c " . «Heso'l'Yt~do-On.mpanhú. impi·ens~. combi

pondertt <Ju() de um l<~ilo é unm rettlitlt~tle a n:Ld<\ · modo p1~odnr.il' 1·csttltt~.do tll\~~j<'.llo 
rejeit,'.lio do t•equorimonto ·c .do ontro ü uma.· ct.t.,'tat·t~ t.rilltiL mH 1ht'ucos mcnsa.os, llnmnu~ 
Yerdadn<J, <Lppi'ovtlçfw do m•ojocto. t;r:urde, .sois mézo~. Banqueh;rni julgam indispensaycl 

'ingerúw sct·itt qnern t\<:rou'ita~:>o n;q)oS~Siui- es.~a. · eombina.ção · fltzem outt•o.~ paiws d~ . 
lidado .da dm•rtlloMl:~ na. 3" ·tliscussio.. O fentlet· cred!tos convoncidos eontinun.ndo mn
tompo em ·qttc. i ,~o aconteCia. •tu::i.ndo o Go- '!hora l.liti.u~)ft.Q ahi, re.m.lt.t.dos ~nrfw. gt•a.ndc.~ 
WlffiO esta.Ya em c:•mpv. j :t p:~;son. oo nlti- permittinrlo :~tt.iugi r· noo~fl!l 11ns pmwo tom:pn 
Jn()!:: t l cho,: .jjeal'ii-111 t :(llll i)~ pt·titt\l,ioJIO:O:. ib- ;q)pl'i)\'! llllifl t:IÚllbÍHÜ.o,'ãU 1\!if:L ,rlÍ't:ffi~tH' ÍII 
lilllliJS. · · · : . . · ttiJSOJ.U iAI Silf(l'erlu " l)iLI;ti -Hll'i lHll' cl.ln\IJ.Ltl!l' ÍJII- . 

() Ul'<llliil' reqcmJ:t iLI!;'llíliltiOs I-(1'11Vis..,;imo~ . ' pt~ ~Ú~;I, iu;,:lor.:~,., . 
csc:;~nri:LlO>I o"''O!'!'Í;lo.~ JILJ ·B:.r.twu; Le11tljJ.':L :~ li! mn snl{nida 11,*' ou1.t.'t). C11llllpl<'mrui.a.l' 
posici'Lo de OttO l'ettet•scm, n~t.t•:i.n~eii•o :tutTÚ, tt'lttJ8mittido dia8 1lepois: «PC(,'O licon~:t in
~~rl•ogau&e, em ll.w.ngás de camisa., ctu.:<Sitl- si•til' ·u1·grmtc .decisão muito proois:L menl:l 

. eu.do por um <i<:cionigt:L em <lsscmblúa. geral tt•:tb:llho~. Uli 1/::l, í5· l/4. Occasião uão pódo 
como ,jogadot• tio cambio. :L :tccoitat·o~ m:.i.os ~tl.l' molhOl' p:u·:~ l!t~mp:tnlm trar:dmmens:u:: 
negocios e <L rcjcft:u·· o~ .4ons. ret1li~l·,mlo ti Y<tntu.gens.:. . · . . 
tt•u.ns;\cçã.o d<~. Sil.popomba, Pl'Cjudi<:it\ti~inll.l. · · P:r.s~:1ndo . :1 .cnuúoit~t· outros ·conooitoo, o 
ao Ba.nco. e olfectuamlo operaçõe~ 1\l.vot·a-. or<~.~lot· db; ser dilllcil just.íf\cm: os :LJixilios 
Yeis .:to B:~nco Allcm:'i:o. :1 qrtc e:.:t:w;~ ·li~:\llo . <ladrm. p:•Jo et't!.l'io com a pc1-spectiv:1 do uma 
Uit~~ :ts ti-Mls:in~·iío..~ ;In •lnl,~n.tHN!s o :\Cf,o'if!>< ..: itl:i .IJOVa. p:u':L u btutcu. K olillldl coul.lllg:f•il-o. 

ill! I:Utn}>:~ohi:ts tlc t~u·t•is tlt! lt!l'l'O. cetli<las 11 H:>la•:t~:ulocomo o.;;t.ã.. 1..:' m:1i~ l':u:il ta.z!!l-u 111n 
pt·e~:oJ.~ llliSCl'<tVCis. l (úlilt:c-~o :i:; clehcntm·o;; lnil.ivillao dmimot•alíw.do, llltlhJni.~t.o, úhuiu 

. 110 ongouho crmt.ml tlu <Jui~~:.;tnú, allqtlit•irht::r ilo nutzella.s, qU(! l'U~ol vn tm• ,j ui~o. nuulu. tio 
;r, iO$ c Jogo depoi~ ]JC!o felir. com)'Jr<Ldur pa.s~ pouso. tlo tcrt•a t! v;w t.euta.t• J'ortnna em ou
sa.ila.8 tt Hl0S00(J. Hiscill'l'C i:luiJl'C VUl'i<.~8 tl'it::l pltl'i~:,j'CllS. MIL~ úlll bti.ncO, ligado a com
h•u.nsa.cções acet·ca Jo·tltlbenturcs tlas Docu,s j)l'Omis~osnão pódo com íltcilidatic dos mos
de S<~ntol'l, titulas· de primeí1•it. oruem, th- 1110,~ destit.car-~e c :~pagar as ra.tcu.truas. 
l!ll.ndo entreoutt·•l8, <t vcacb <L um impor- ~ão se inlira ôahi que não cOinpt·chendn :~~ 
tanto c conheuitlo JIOgOch:.nto tlo c:~m dcstt~ t•cgorlct'aA)ÜIJS barw;u·h~<>. Jo:numm·:~ u:.<:~ et•ise.~ 
J)l'a<,:it de nm lote de 1.1100 ilcbt~oiut·C:S a 180$, du B:trü:o de FI~J.HÇ<t, pt·iucipalmlluf.t'l a:< 1tn 
}.ll'OJlOI'CÍIIll:.LOtlU:.Ihll :•.s!:!il1\ o cusrjo. de logo 1805 c H:HS.ru.Ua lla ÍUWl'\'Cn~rw llC nc~:uu.uld , . 
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. . . . . 

Br.r .tn~ · l _ r -,· Bol'g-oti , -"~:_tliollttt :t ·at·Lj (~ nd·i dc(Jo cadinho onde a rw;tio sH lip(n·t.. ll ~ veHl · C(~ ;~t 
N:tpolnão c tlci'<:rcv"' o~ m:~h: p:Llpit:uüo.~ os ml}~~~w~ !le_J'c> i tiJ~. ~iuiLn tti:dol'()..: . ;\ L·a
;~ocoiltccimcnto.< l iga1lu~ à~ <:J•í ,;n.~ fr:.:.llcuz:~~ . torta. n:w u.p:.~g:L :l ·r:m l:L tias l'e i :t~ :LI:ções, o~ 

H:t w .so:;, por!l ill . em f!ll<l o t.mtn1lho <lo · ~·c- fórno; n:in inc inc1~·Lnl ••~ • ·-~pec:.ul:L<'ües ba n
gouenw . ê em . p til'a p m·•la., t:omo a<) t•i.nltt:t cai• J :~~ ; . 1·:· tr rfl:tf.:•inw nio r•n i.r e 'clr-•gnnm•iulos. 
tJILC'l acutlic~éor:i év1n o ll:tlll),, da Uopn l>I:<::.L. >< ~' l.i l.lliLI .. w•'l~ •. r. nlwl'i•Hio~u.<. tlnnd" 1!111:1. :zn

. _o~ P..S•~;~tulalo:{ : ~11 i -.~,Lu rn ttltü~ n -~ l liL_ l'f~pt·o- l'i~(:ií- ~ J r~_wh H:it:a .. ~ ~t l!j1 ~za.tla. , 1 una. t"h~.snundc-ú u.: ia . 
. 1lltct:~í.o tem ~iclo const a.Ji tc . Não ~l tnm 1lo~- !lm::ni:r.. •~ell :l.c:ul;l, Plll'l·a <Jil"L' id <~ .• t m·:Lcl:t, um:t 

envolv i<lo simplcsmct)t C .<Jomo um l't!llnxu p:·oll • t!c :LVtu·huiu:>. · . · . . · . · · 
•l;l.l! m:í·s $itn•wües. !l" . pr<iç:t , ll<L tl'<t t'tS <~c<,•uc; ·~-:m cndnnt.o Banco u ;1 Rop11 ].)li('rt, procurem 

· pcJ·nlcic;lstLS e opnmc·õn~ nÇlciv<Ls_ om ~itcú !~- onf'•'it:1l-o, ;ulul'JJ~tl-o. iHj octum u soro do~ ·c:;
sl!cs :\miuda.d<J..~ tl em l>ropOl\•Jes ex<Lgge- v:1 llo.~ JnLLgr•J~ do M:Lu~ulnho::: . ·tl<L rt.t<L do S<l
radas . . · . . Cl'amcnto · e tudo sei·;~ lntllbilo, 110rquc ;~ 

:Kito c: este o tcn·eoo em (!'te :1 <luc; tão toxin .. s j ti. inYadintm todo o corpo. :\â.o é 
· 1lcvc ser <:olkc<tdtl.; tl iz<.!lll· u~ de!bni\01•e~ •lo lll<\iS caso dt! atn:ptü:t(·5.o ti!! mellll11·o. 1wrn tl.c 
PNiacto... N:"io · toem r:t~11.o e "' insist.cncia. (:~til'[)M;ilo thdumor. A ~f•ptiucmi:.t domi•lfllt 
eoin que · ;tc-.on~clham tHil<L'O c:trnp :) lln m:~- todo o 01·gu uismo- . . . . · · · 

. noom~. ú a. prova. dtt uxccllcucia do sr:eaa."' 'fr<LÍC !ll' cln W J$ti(.,.) e<imo quizáom, cm-
t·io. . . · ·. · . . · p rc!-(ucm nsfOl'Çu:;;>:.~I.'< L o :;cu eugalamnuent-o, 

Salt a <tOS olhos quo a!1tcs tle llerrtm titl' no mudem de t·otulo, ,·q;;u ·dc , ú muito t.u.t•do . 
na.uco· outro.; rect.ll·.,:os tlo 1'hcsonro, :Lni:es de S:1!1o ctno Ui' seus ... proi;esto~ .u:í o c<J.l~~m. 

· riovos SltCt'ificiu.~. rlóvnm os conhe,,cl· a SII ::L N:ui:L et)n,;eguiJ·ii.o o~ IJI I E) ~c en11)Hll ll<tlll JIO:>.~L : 
r e;tlsit tia.çã.o . L~!<oi;cmto()UO O valor. o hom .oampanh<L. Que i rnpor tat g[omm bem o 
dinheiro, cspu.lhl\dO em nmn. inst i t tt i~?"'l,() di:.1p rs:1.o, Jl:io ·eom a ingonntt ]n•occcupacão 
ohclit de ·alçttpi3e;; .o pe.iadtt . tlc c:nnprmnis- de •~em•1l rn· 11. Goyórno cpw ilol'tnt! a sonuw 
sos , dentro em pouco clnS1\pp:u·ecc, duvUI'tLdo solto, mrJt·g•IIhado ""· iJHiill'orcu<;:l , n·:~ llea ti
pelas nccessi<lades n .ohrigaçõe< .-tucln dos ,!!'1'1\tHlt!~ vnni,lu•osos, ma~ p~u-a que 

.P<~l'tL nã.o ir muiiD longo ;~bOl'lhL :i . rusf10 o som de s uas YO:t.~ ,:e t :~p<Lihe pelo .pai r. in- · 
em 1893, londo divmo;;os trechos !lo r•1l >'ttorio tc iro, ' '·'·i;<ti!:IÍO o .\:on.t t•i iJtiiutc de ltue h;1 
dos St•;;. Cust,odi_o l\'fa.galbfl,cs .o G<~:;:h•o \ l:Lya, quem pag1~n Jl•'l:l. bo:\ :~.pplie"'~'ii o !lo pr·o
por onde so vort!lca. qnn :~s .sttuaçuus prec:<t· dueto !los 1111pustu:-:, 11110 elln p:Lf;<t c~cot·

·l·ia~ do n·:,noo.<Jo Ht•:,;,il (! elo l~lLllCO íla ltopu- cll:tdo, h:\ ([llCirt ··ltll'i!ll!la us . iHtercsses . tiO 
blicil.. dos E.-;tad~ Unidos. do Ri·azi! dnmm r.m Thc$OUro, na. hyputhcsh, Jlt'Cc:ioso.~ ·o delic:~o-

. resultAtdo o;;.~e Ban1:o d:t Rep'u!Jiic;t, cnlbt•mo dvs. intP.ro>sc~ 11:1 l!t!pui>li(:;t. (Jfuiln l;ém ; 
n dn vltln · :~ccid<mt:td:i. atti cahil' n:·t tt•i!uwn- "'"ilo ''""',. () rw~dcw ,j r;ámpri>iW?II· ' ~<lo.) 
'd:L eti~o do sntnmbro de t900 •. <1uc t;fnto.~ -~1.- r·· r · .. · 11 1 · · 1 1 cdficios culc'tou • . N""'llO . ~l'otóndr! t1logh1·. ttrm · w :L a ·• 1 'cns.<:~o :LI 1L• a Jlf' 1• . .I OI'!\, 
·cHnsul•:t\• :t rus:iu. P (Hin -hí•a)·l su~·- tpu ~ na.CJH:!Il~' _ .\C 1 -~ 1 • • ]~"1.·-·-~~-i ·,.J .f.•u te~l·~~ í.o ~ rulO :.LÚf!au-: 
murn C!l'tt t> uão St! j)llllt •.~~" Jil:r.m· tHI t.t-a.· cow;;t. Üt•lii. tt· hot·:~ . "''-~Íf~IIÚ 1nJ•;t tim auhi . -. ·~" ·-

. Heconhcco qui! uu JHH'ÍlJd.u . da. ,., •. ,.,,!In . dl'! 1 ti. 1 · •lc ::wtcnniJro ele · 1 8!1:~ o BMWil pt•n,:toa >:l•t•l·i- t~llitllí! or·• en, <r• ia.: 
1,!00. :\fa.-: o .ra.d .o rht !<U<t. nxi;;t.:nci:t dnliJi- l'i·imuil·i• pal'i;e (a!•í ti.~ :3 hol'.:t~ ou n.utr~~): 
tnOS.L, ' :l.ltrl': 011tt·os motiYos })Ol' pl'OVil' do Contin üa.çãu d<i ,·ut<lt;i~ 'l. t.lo pr.~jccto i1. 201, · 
duM in~titni~•õos aloi,i:td:t.:.:, 11 iricontc~t:LVt1l. de j!JO:í, pl'Ol'Ogaudo a. :~ctu:tl snssão legis-

No mundo tl.a. chimic:L sc iontifica., d:L (Jlli- Lat. i v1~ aM :::o de •lo~oml:•ro do ll)()r, (di.>cussiw 
mic:L do L•w oisict;, Pt·iostlcy, Scileolc , llot•- rmiea); · · 
t.lielot, Domin;:r••s J•'t·cil·c, .:\ IIJanil (to l) l i.r ~>ira. · · 
o outro~. os pllonoJ.nono;: ]liL;o;.<;;m-sn 1fc um O intinn:u;fLD dit mi.;~:in tio projcct.o n. ~I , 

· moilo. 0;: tiorpof:t ,11w (~ 11 t 1.-,4m n:t rn:1c<:':'lo ;In HIUG. :·mt.• ll' i~.awlo 11 Pre..,ideu tcJ d:t. H~pu- · 
per·dem a.~ sua$pl·ópl·iotla.<Jc•s. d:~lldfJ Jug-~u· bllca :t :LlJl' Íl' · a.o ~·Jiui ~tm·iu !1:.\ [lldustl'í:L . 
:. 1n•óp1•ia :l :.u!P.s noYa~ do · comp,1~t ·1 qui! J'e- Via(·:lo tl Ol•t•a:; ·!Jahlic:i~ o netlitu d~ 
::;JUta. do l>llctltlJHCiio. ~i nwwm J·r~;unJ.ece ·J if: UOI).~;. snp!JI<•m(•nt:o.)' ;í. :<u h-!XInsigrJ.:...;·iío -· ·. 
na ·;\l( ua. ,1n,1 •~!l:1gn . ,1 incl!udio . 1.1. o~.r- Tt ·am~pol'l~ • li<! im Pri :,! l~~ntn~ l'~tr·:LJJgnil·us 1111 
).!!!1111 CJIII! itllftlllllli'I.:L ;~ C!li:LJllllliL B O· l:,r<i l'<'l· I];I CÍ<JII"<!~ J)IH' ·!11:1 I' .,! }')(il' j,(Jl'I'IL-d.õt· l ' tll'ha .li" 
!!"JW c1ur: ;;c infhLmm:b. N! ~.~.-.1 chilllit::~ . um du :u•i;. 1:·: cl:L lüi n. I ::: rr;, •In .::n tln <lc•t.nm
corpo chamaclo tl:uwo <!o Ht•a:t.il " ouLt'o ht'.l .tlr• I 004 (:l." cli!'cusS;-i.o) ; 
Baw!o ~~ ~~ Repnblica cloll g~t.ado~ Uuidos tlo Votlt(:ão do p t•ojecto n : 24:;. dê 190'>, 
lll'azíl- tlarla.m um Banco < I<~ ltOI)Ilblic1L, smn· aut.or b-.iLodo o Pt·•:.~iclente d:~ ltc)>lllilícu. I L' 

as lll<l:t.c ll:t 1!0.~ d•·•LlS. gnm. a!': ~11:1s li~Ç:Lnlirl>:. abril' :w ~linif;tm·io d.:t Fazend:\ o CJ'(!dU;u 
\1a.~ na uut.1·a. ~M11iica , u:.~ clli »li<:tt d.:\ bol>lL, !In :.:J: Hl0$41!>; om·o, Sllpplcmentt~~· ao ", .:11 

tl:t pra<;a, •lo lln t:illr : L !Hc ~nto, d :~' m:tjoL':t•.•1n~· tlu aL·l; , I!! •h lei n. ·J.:l ltõ, ·•l.t: ::1 <I• • tl•':r.••m• 
phan t:~::l tic:~ . :\ •:f.lu~a (o Olt i ·I':J, o l·!a.ut:u >!fthitlll '"'" Llt! 190-1 r:·!• UÍ >I! fl ':~:iu) ; . 
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!')20 . A~NAES .liA . CAMAHA 

\'ni.a<•io do JH•qjccio n. :?!Jl, <I~ i!){)l), VotaQão olo·pt•ojP.do Íl . ." W!J. olc~tl• ~nnn, fJUll 
a.utori;~;,nllo u Pl•nqirlf\J~t:n '<l:• Jtopttblic<~; a 1 :L~~·Ol'i:t.a o Poolm•;Exncutivo :_L pag;u• ao cil•m'
:~IJl' il' :w }Iini~tet·io •l:L l•'a1.<m1hL n cl'etht.o g1a.o-mür df\ bJ•Jg;Lda gl·a!ltt:Ldo· r••formadn 
cxtt•,Lorrlina.rio do .. !í2:(lÚ4$(Jj:l, oUl'O, o do exm•cito, Dl'. Angu~i:o .Jo~ú Pcrr:ü'i, nx-
7!2,f>72J:;HJrl, pa:pd, p:u•:t :~.i:tcmdnr :w pa.f!:l.-. mr.dico· •hl. Colonirt. Milit.itl' rln · C:tsnil·c~ : · a. 
mento &ts !lh·idH.~ d<! cxm•ciiJin.~ 1in•los(:? ilis- fJII:Lnt.la-~In ti3!!li; tln vi'Jl<:illlr.ntus <JIII' afio1 
cn~5.o); l'l'.<'.eblln (:\• tlíscn~~fw); . . · 

Votação do p•·ojl!cto n. !}2 A. tle 1905, Vot.aÇlto do pro,j!\Cto n. 20!1, t!l'$te anao, 
fi.'<o.ndo os vencimentos do:llUemiJt'OS rla ,Jus- Qn().ma.ilt.ent u dü·eito :i ·promO(:iio drr guar
tlça Fede1·a.I (1• discuS.'!ã.ó) , das-marinhas alumnos. · <WS aspü•a.ntcs do :~· 

Vota".ão ·dv p.I'OiectO n. H A, dc.J905; rutui- anuo, mat.ricnl<J.do:i · dm•;mtf; · a vigcuci<\ do · 
~ " -... a.ctual l'cgula.mcnto . d;~ Jo:SCoh~ Nu.v<Li. tio . . 

para11do o , TribuuaJ de Cont-a.$ :~ Cõrtó de conformidade .com o dispost.o no art..: 80 do 
· Appellação (lo . Districto Jo'odom l qua.nto aos dccl>cto n. 3 .052, de · 2 <lo ma.lo do 1HOO, com· 
. vP.ncimeutos, <1.> ftll'Íl1S c :L a.posent.arlori;L do.s 1 .• c · - 1 · 1 · b (l 1· -· · par~cm· !\ emcnt <i u :L · omm1s~:to 1 ~' ~f:u•• it1a 
rr.spcctivos mcm · ros . "< 1sou~sau); c .()uot•r;~ (2" discllf;.~ão) ; · . . ·. · 

Vot.."'ção do prqjccto n. 2Si, rle Hl05, nbrindo Vot."'çã.o do p:n·cccr n. !39, olc 1905, concc~ 
;i ruhrica. 8• do art. 2" d;~lci n. 1.:-JIG, de :31 dcndo liccnQa :~.o Ueput:Ldo P.or Minas GO!'<WS 
do ·dezembro ile 1!)()4, um .C::redito snpplc- or. Joiio .Nogncim Penido·J<illto pnt'<L deixar 

. montar de IO:OúQ~ <i verb.•, dc~tin<J.tla <L com- de compu.reccr ás sc~sõccl po1• tempo i rHle
. pt•a do ·livros, a.<isigna.turas do jorna.c~. rc- tp1•mimulo (discnss'ão nnica.) ; · 
villta..~. enca•lel:nações; etc'. , PM'<~ a. biblio- · · 
tllecil. dr~ ca.mal':t dos Deputados, com p:tL'coor Vot.v;.l'ío do pat'llCCl' n. 40, · r lo . l 005, ·. pl'Ol'o-
tb~ Gommis.'>.ti.().dc Fínan!;a.:s (2"- di:-scu8Sã.o_) - ~ gando pol' tempo . indetcrmina,do a .ll<'.ença. 

em cujo goso se .. a.chn.o Dnpnt.Ldo pelo Jo~<;t;~rlo 
. Votac;iio do prQjccto .n . 245, do 1905, r.qni- de l'crn<~mbnco DI'. JO!<ê Marcelliuo da Ro.<:<t 

p:w:tnrlo os dii•ectores d.e Thcsouro Federal e Silva ·pai· a .dcixa.l' tle eomp:l.l'CC!Cl' ft.s sQ.q,qõfl.q 
aos· do Tribunal de Contas p<u·a os oJfcitos (<líscussao unica.) ; · . 
de aposentadorht c vecclroeiltos (Ja dis.. . Vot:v•.ã.o do pl'oiecto n •. 2l7, d'ostc anno, 
cüilsão).; · . · · ' J qno tbc:t o snbsillio e a,j111la.. 1lo . custo dos SC!~ 

Vota.r.•ão 1lo pro,jooto n. 275, de 1905; fi- n.adore.~. c nep11tados na. pro:dma.. lcgisla.tur:~ 
xando 0!4 vctiP.imri11tos dos tnlegL•n.phir.tas 1\a. (2• tlisous~ão) ·; 
Ropá.rti!;'.ã.O .Gora.! rios .Tclcgl'ltphoi! (l'Alis· Votação do projecto il. 218, deste a.mto, 
CU.'!.~ão); _quc'ibm o subsidiQ do Pre~idcnte e Vice-Pre-

Vota.t:.ií.o !Ir) pl'Qjroto n. ri7 A, tlo Jfl05,da.ndó !li!lnntt!.llo. R<ipublica · m1 p<!l'íodo de 15· dn 
· IIIl\'a~ :ttt.J'i!JII i•:•i~~ '."l t!.lnAAiho Xnp1-omu da novmn bt·n tl<i WOii a 15 de now•mlml do·J910 
t)o)rt.H dr~ Appnll:1o;i1n '' out.r::1.s ·pruvillmwia.: ·(:;• 1 !lst1 ll ~.o;;'io) ; . · . . · 

. (-2• tll~cm<:~ãoJ: · · Vol.al'liO da. emimd:L ,f,) Sl:lnado :w p:·oJP.cl.o 
Voi.a.;iio 1\u p l·l)jnct•) 11. H\2 A, •In 1!10~· (do u. ('4 A: dei~l.t~ idíllo, •tnl\ l!onee<lfl :\o IJr·. Lni~. 

Sena.(li)}, t~oner!df.lrtdo . a tir.m:ão · a.nnual 1\e 1ltl ~wn..nju Hule'iio, in~pr.cim• sa.nit.nt•.io <1:~ 
t:800S: <t ll. Tlu•odor;:t. J\Jvnl'n~ de Alii'V(Ido Dh•r.ctor•ia G<wal rlr. íi:~o~ttle · Puhlíca. nowl 
Mn.cndo Smwf1~; vinva.• 1l:"i J)t•. Antonio .foll- mc~c~ dó linonr•n,, com OJ.'fimmd·o, p:~1·:1. tt'fl.t:w 
<!Himdo Macedo Soa.t·c~·. ex-juiz do !Saprmno de sua. f.<audo (discn>:sfu• unir.:1); 
Tt•HJunall?cdet•al (~a<Jioonssão); VokLção do · projccto n • . i66 A, do 1905, 

Vota(.:ío do proje::to n. lOG, de 1005. auto- ·m:tn(l:mdo p:~g:w pelo~ cofres da \:ni:\n :L 
J•iz:~otlo o f>ovomo :t . (Jecla.r:w ~m cffeito o lll'lttillr·:v,:ão rtcyi~n. :w~ pt'Oili:.<~ionu.AA iucnrn
decJ·oto •tm• ;•.poxelltolt o 1• sr.crllf.ario dA I~ bidos da fi:::oa. lill:~ção tlo ~rviç.o 1lo a:<.'!istenci:L 
g:wiío bii-CilQ.t't' .l A1·thm• 1lc C:u·n~lho Mot'lliL•:t, ;L alirlllado~ nos ~t:Lhnlf'dmonto~ publioo:> rlr.!l 
l'llint.ep;l~t(l.I)Q-[) eom to:hs :1$ . Võll\t:Lglli\K dl) K"!l.:\11011 (2• lli!>l:liSi~ÍI.O) : . 

· (·a·l·~o (~ ·~_ di.~cu:~sfloj .; · . · ·. · · Vot.n.c:Tío . •lo . pt•o.i~~tü n.' ~~O ~~ 110 tno:;, ._nqni-
Vot.ar:ão 1to pt•ojMtl.l n ·. l:li, rll'.~to n.nno, pa.t•:tnl!o O!!eonll1t'lmtP.~ dr1 I'' o ~· d<t.~sns da>\ 

((IIP. COIICP.dr. vit.n.!ici:tmrml;o a.os ofilr.i.<tlli: n IÍap:tf<l,;o:i:\~ tia. Aliimdo~a tio !1.Í(I ·fll:l .I:L1Wil'0 
)ll'llçr~s rln pror.t rios co1•po~ do volnnt.:n•io~ !l:t n.o.~ t!c ·1"'4'1 ;~·' cl:t~'"' 1la ~~~ t·.t•n.d n. !lo Fm•ru 
)mt.•·ia, t}llll ainii:L nxii'(tl\m, :w:;:. mc~n l1roH !lo): Central rio Bl':t1.il (~~" t!i"rm~~ão) : · · 
tl'ihuna~'>:l milit:wr.s 1ll11 ea.mpa.nha. o :tos os- . VotJtl!:'l.(t dn pt•o.iocttl u. ~7:1, do H~l!í (do 
-i.ud:Ln1'f'.H dn mcdicimL - ccmt!-act;~dos p<Lra u Sonado), concodcw1o ;~.o ~" ~t·A'mli'tl·fl,jUt1:Lt~P. 
!:!Cl'VÍr;'l'l llO COl'!W 1!0 i<:lltdc !lO OXCl'úito em gmdlll\(10 Pompilio fJfLlltM !hl'n!ht• a JIP.II~õtO 
.l:;,mp;wiL.•. u soldo pot· inil~iJ•o do :;;çux :post.oK t!n :iQS mr.n~'l.C.'l (e• tll~~enl!itf~) ; . . · 
rmftnellc t.cmlfu. n I)(IJIU~t· d:~ pl\.~n.g(lt\i· •lnst:L . Vut.1s:-iio •lo pt•ojncio n. Z'/7, !In 1 OOií, a,uto
Joi. 1.1, d:l. out.•a,Y PI:O\'itlt•nci:L~ (~'discussão) ; J•izanrlo u (lovet·no :l. dat··ao bn.ch:Ll'1)1 llfnnoel 
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T:Lva.I'í\;; C:~\-:Lif·:~n1.i o ]li'r.mio •lc .vi:LJ!f'lnt :t o fim eln Y:tiOt·rza.t· . n.~ JWO<luéi.H;; na<:ion:w~. 
ljtll"l ·tmn •lirnitu (.l" •li~c•l~s:õ:o)· ; · · · mrdia.ut.n a~ t:onol i ~lie•s . ettin .n~t:d)(~lo.:11· ( •lis-
. ·voto:l.(:ii.o do Jll 'Qir•cto n, .1!17 C: •. •In l!l()ri, ro- cus.~llo unic:L ); 

•l:V"!ão pa.1·a. :1• di~en~!<io d:L cnw.nlla. •le;:t~~.- Vol.:u;ão •lo ptojcc!o. n. :l07 A, rlo 1M;;, 
·r·a.rl:t, ·tln .:wo::iiL~Io .,r,m r• t:~~inwn1ô lntm'llü a.nt.or.i~:mtle 11 (iovm·IJo :l rMl)t·m:t.J' o ro~ul:t· 
n:L ·::" disl'u~Rfl(, do prüjcdo n. Hli;.tiJ.<I.n itnno: mc•ntn tio t·ot·po clr. l~•inbP.iJ·o.~ . ·e•J•o.:tntlo um:L 
qew ~.ut<oriz:L · t) I'I'Il~i•LP.nte llil. nopuhliet\ :L li" compa.nhi:L n t:t.:t.uflllo as modilk:(cúns rr.• 
conr.o1lor a.o UI'. Gar!1clcl Alli!Ct~tu Pcrn de l;Lti\· i,~ ao pto,:<.'O.'ti r·onsi~nudo Jirl. 1•1.~llr1. n.n-
A imcitln. o. pi•r.mio de viagenf .:L qun tflm' cli- nnxa ( i" di~c:n~xáo.); · · · 

_l'Cito, snndo-lhr. paga a qtt:tutiu. do 4:20cr.!;, 
· .ouro, pm·a .a sua m;~uutcm;ão (3" cliscn~·;fio) ; Yotal}ão tl<~ tilllt\Jid<t .do Sonado ao pl'Qiccto 

. da üun:u·;t_ elo.• Dnput.a.dU.~, n. I ~J · A, . dt'ISW 
·· Yot:it:ão do p1•ojccto If. 2:~8 A-. .de. l!J05· anno, 11110 tom;t · exf.onsiv:~ :i. K•coi:L Ci>m
n~;tmlantll) :tbon<Li' aos empregados da. atlmt· mtll'IJial d:L llahia., rund:td:t em 12 de m<U'"" 
m;;:t.ra<;>.ão dos Correios tle Miuas Gnrans, a ti- clc!>:t.n afino. as dispuslc.~it:>.." ei;L lni . 11 • J.:tlh, 
tulo ele :~jutl:~._ clQ <:n.~t.o, uma •ltm.ntra COl'J~i~ cln !) tlnj:uwit1l tln HI0-1 ( cliscu,'l'ãu· tllli•;:L ); 
spon1lnntcl :t,o~ l'!~j>n(•.tiYUl; YP.JWitiltmto~ 1m' 
quu.tro me:r.~:s, afim dl'. se· mucl~tt·tmltln Om·o · Votai)fio dn pr()jc.lcto n. 2KR, dt~ .1 005, au~ 
Preto_ p<Ll'iL Dollo Hvri.zonte (.'~"· di~ct!Ssií.o) ; toriz:uulo Q Pt·c.-idenf.c d:L ltc ptthlic:L· :L :tbri t• 

votat;ií.o do pro.joéto ·n·. !«lO A, ;10 1005, ali- au Ministm·io d:L JuKt i~~L (l Ncgocios Inturio
tol'i~ando 0 Go\·N·no u. :tu"nlcntar n<L 2" tli- l'QS o ct·c•lito cxtraortlinal'ÍO do 4 :\lil7:'õ:)00 
viSão-do cscripi.ot•io do t~<Lll!gÓ da. E;;tr·arut pam pu,g;omcnto.dc vnncimontos dn\·idos ito 
l 

· ' 
1 1 

ur. l•:ugcnio Manoel dn Tolt .. do, pt•otcs.~oJ' 
c o.l~rorro CP.ntr;~ c ó nra.~il trns log;n·n.s de· . sub~l.it.uto aVUlso 110 c~xtíJWto Clll'l50 aruwxo 
cscl'ipturario~. com p:~t·~:cilr 'l:t Commi~são tt F:wultl:ut1~ do llit·r.it.o de s. Paulo, no pn
de l~ifHLII('U>t (t• di;:t;u~o); · · riodo do Ui do jmtho •l!l tmo :L31 elo •lczc:m-

. Voi,ação tio }lro.iecto n . ~2R. elo 1005, :mto- bl'O do ).!H)::> ( 2" di~c11ssão) ; : 
riza•ulo o P1•osidout.e !la Rnpublica a con· · Vota,.ão tlo proic_ t~to . . _n. 120 G, · tio 19o5, 
cndr.r um anno de licençp., com ·or!lcn;Ldo, ao ' • 
hn.cha.rcl Mu.no(ll Jr:.aquim-dc Castro M:l.de!im, t'Cda.eciw pa1-:.L nova rli!tcus.<l.'io, de ;u~•:ôt·tlo 
PI'<Lticant.c da Admi ni~ti·õ\<:•ií.o dos COl'l'OÍOS de (..'()lll o lwgi m()uto Interno. da emenda dlíSta
Pernambuco, p;~l'<L trat<Lr do Sll<L s;tntlo umlü ca•l<L n:~ a•-dl~cu.;s~o do projncto n. 120, il<!~ic! 

·. lhe c.onvlcr (discuss;"i.o nni.ca) .. ; . anno, ma.nd:m•lo que tittu~ni f:i.zcn~o pal'to 
. . . , tlellnitinulo !• districto sanlta l'io do11 porto~ 

· Yota.çlio do. projecto u. 254, ·do 10015, u.ut~ a~ oo~og:tc.ias . do &!.utlo dQ ~. Fi'll.llcisco o 
riz~tndo o Prcsidllute da Rcpubliet~ '~ conco- It:~,i:th\· , no lMu.do do S:mt:t C:tthal'Üla (di$• 
•ler nm · anno· ·do licen~~t com ot•tlon:ulo :t ctL'IsãJ utiic<L) ; . . . . . -
.Letj?. Pinto th! M~tga.lhií.l.':<c, ffÍ\1 de arm;tzfiru 
d:1 AUhndllf':l\ rlu ·l!.iu •lti · .Janr•il•l), nm pr•ui•o- \'or.:L.t:ã·u •lo ti;·ojoci.o n. :o?O:l,. clt1M.e a.rú1o, 
j!l\('ít('l 'd~L 'IIIHUI!l !oi ,,.·.,li!f!tlitla r.wlu :O.Itni~IJ·o ([llll O![IIÍJl:LI'IL .:L )IHlt!I:(:Léi:L. Fl~c:~l nn Jo:~t· ~·ln 
d:l.'J.':I.zünda., p:Lt•a tt~tiJ_LI' til! .)llf:l. ~tat.IIIA ünrlu ctt ·l\fat.l•• !ir.,~n ;í. nu J.:,t;~o~ltJ ''" J";u·~m:í. (:.!" 
lllo-Mnviot• tcli~t·.n~sií.H urti":~); . •li.~"u~:oã.oJ ; . . .. · 

Vot:'(.'JLO do im~jrlí't~• ia. 2M:!, do I!IO:i, a.itiAJ~ . Vnl.:\•:iio cln ·Jll'ujl1ct_,; n . t:J.a , tio l !lj)~,. atti,o~ 
ri~;mdu o Pl'~idonl~l d 01 Jl.npnl•lic;~. :L conCr.'(lot• l'i:r.anilu u 1-'!'1'-~irl('.tlt.n r~'\ Hcpttbli•-'IL :1. ooni:n· 
:w h:e.clmt•ol..lofio Pinto M.:tt•tins do Olivilira,·· dc1• :L l•'t•n;n<Jiso" Roq•t.o 1lr! A~een~do, (Ía.i-t.ei't•o 
pi•octü•adot• 11:1. Hdpttbllú:.t nu. ~ccção •lo E~ do :{" classe d11. At.hnin!~h·:~oçii.o dos 'lJurreio~ 
l~Ltlo do Amazunn.os, seis mcr.P.'I do li«.lOll(,'tL, de Pol'm.Lmhttco, um :mn.~ dC! liccnca. com 
c um or1lenado, para t.r:dnr. il;\ ~•m sa:ull! onde 01~lcmuto, Pl\l'<t. tratat• · ele l!mL S:LU1Ie Olirln 
lho ceJnvim• (di~cu~si'io unic:t) ; · · 1111~ <Jouviol' (tli ~<JH :,:,::to. uni<·a.); · • 
. Vot.'\<;':'LO ilo PJ~jet;i:o 11. 2•10 B, tlc l!l(J:í, r!'- vota~ão elo projecton: f:'21

). de lfio:., aufo-
d:l.CI)ão'pa.t•a. nov:t cliscnss:l.o, do :v:t:Ol'do eom r.ir.:~nclu o P t•i).qioln•ttll cl:t. Ropul.llinn. :L t•on~Nfm• 
o RAgimonto !ntorno, d:~ emenda oll'crodd;t .um a.nno eln ·HecHlt}it., crmt tmiAna.'clo, par-a 
Wt :l•' discu~~ã.o do pt·ojcctu n. 1:11, ele ·HJ04, ll'<tiamnntn do ~•m ~nud''• n, Bnnto .J .ol~iiio •I" 
<·onM<Iendo .:L 11. J•: lvit·:t · J,ia . lfwnanrles •h l'Our.a, )Jt•atic:~onte d:~o A<lministi•a,e;~iio .to~ t:or- . 
IJunh:t, .1lllm do 1\Lllncirln · ~cm:~tlm.• du [m- r cios dn r:st.id!• dn S . Pr.ulo (di.<cu,;:;i'iounica) ;. 
)lOrio Dl· •• Jo:tqnhn .Jcruhyruu r'm·n:Lncles •h Volacü.o <lo projecto n. 2~1. tln l!liJ!í, :t.tt
t:unha, a. }K'ttsf'LO m P.tL<:tl de f?itll.~OCJ (rlis- tm·i~n.nclo o Pl·esidr.nl.o 1l<~ ltépublic:L a .ion· 
C•l (~sli:o nnic:t.) i ·. · · · cndm· ao lll'. Am;tt•ilio HP.1·mcs tlt) Va.-;cnu-

Vof.ac:li:o do p:wnr.nr n. 41, rle l!lüri. iridó- collo,, l.uspec.:tot• ~·init;u·iu du. Dh•c,etot·ia t:n. · 
fet•indo · o l'P.Querimnnto nm ttnn 1\l:tuool rallln Snudl! Pnbli<:a, 11111 auno do lir.A~nr.a., 
!\farqn11x J,nitão pndB l\t,t.ot•izll.t;1io p.'\ra fun- ~om ordcna.tlu, P,'\1';~ trat;u · tle Sllf\ ~tl.nrln 
•l:n· nma c!ompan.hi:t. nac.lon:il :a.gricoi:L com . uili!n lht:' ct•nvir,t• ( ili~cn~;ão tmi(·:t) ; · 

. \ 'ol \'U ·eo 
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. Votaeio do IJNiccto n. 222~ jl;1 J!)CI.í, ;~.n- Mini~;terio da l~tir.eadik. o c!•ct!ito oxtz·:~oi·dim~.
tor·i~an<loo . Pr·n~iilP.Jltr, jl:t llnpuhlka. :~(;OH- .J·íu .do [ .'); .JO!;$ ()D.t, p I J':L i rtdl!lllO i~ :•1··· o <•on.·e 
t:P.tlm· !'· Allgii~VJ B:n:I Jo~,., t:ouv::Llvtls, tl•ln- .ole t!I'J?hflu~ ile ign:tl opl:tn tb n elln olepu:>itada. · 
.l{taplusta. tlr: 4" dtrssc 1h1 H.cp:u ·t.ij:iw· r'i<:l:a.l. em ' '' <lC: ilezcmllro dn l\10:~ c pm·tencoat e :í. 
jlo.~ ~~clcgr"<tplH1~. um anno ~!n lí etlll!i:l., ~em menuL' Atzir:L PeHna., •r wtnt. i:, · e!:lsa. l'r: ~u rl u~ . 
V!l~li:nnetltos, nm ]')l'Hl'ti~:IC.'Ml . ll:e.tptCIItJ, mn. IO!lt;u.mntltn l•f;í.n·ad: ~ d o:; curt·c~ oln. D<.!l:.•t.:' a. t:l:t 
<::11.)11 guso Rj: a.eh:t pal':t. tra f.:1.1.' dus ~~~ll~ i11- 'Fí~t :al uü ThesuuJ·o .l'olim·,d n o· i ·:~ l: a.i l ll da. 
to'•l'"~··~ '-( ·li~eUf;$Üp tilliC:I ) ' ;_ ' ' - Hahi~l ptll' nwio de ]H'Ü<)a ,i.u l' ÍO l'cd:<o (:t'' .tl i>:-

Votv:a.o 1lo pl'O.I~ct.o n. ~4 . tlc I!JU.,; a n- c ussa o); . .· . . · 
tot•lr.~ultlü S! P!'<l~idcnto t!rl. _Rcpill!lici~ :1, con~ · Vütu.c:ào do pl'ajc)(lto n .. :1:::2, do lOQ.,, l'O· 

. ccd~.r n. .Joa.o Fchpll!; Momtrn·o, telegtwp!1 í~b VCit't.erulo . em ravor · !le D . Mn.r it\ AJt,'.( ttsta. 
d~ 3·' cla.;;~ü ~'" u .cpttx·tl\'fv) G~val . d&.i Tel~- HcuriqtLC~ ue Sottit~ •. c tnq uu.nt <) sol~il·.•~ ,' a 
gtaphos, lHO .tmto dc h cen ç'<t, com IJrdcn~tlo, pensã() mcn;,al dt! ~3~, ((l tC percehw !'lla . 
))<\1'<~ t ra.ta.r.dc !:'tt:H;twtle onde lhe conv tCl', ftm~otlit · :nã.c; 1>. Custodi:~ C:tl'olinu. August<t 
em prorogaçãu dtt qucll:t em cujo go.;;o se de Souza, vi.Liv:t do 'lir. Bru;:r. Florentino Hcn
tlcht~ ( tllSCUSS® un ica) ; . \'ique.~ de Souza lente ca t,llcd t•:tticó úa ~:a.-

VotaÇâo .do pr·~jccto n . 2~. uc l!JU}), an- enldade de !Jh•eito do Rc<:ilc {!3" di:scus.sã o); 
t.or lzu.ndo o . Pl>eSlllcntc . d:~ Rcpubltú:t :t ::l" •tiscuSl:!ão do prQjecto '!l. lli7 B,· de 190Tl, 
conceder ttm :tJIJlo de ·lJccnça, com ordc-- quo orça; :Ao Receita Geral d:t H.cp11b1ica p<l.l'tl. 
n"'do. pa.ra t i·u.ta.mento d~. sutl. s:tHdc . · ~ .Jofw o exercício üe 1900. · . · 
Teixe ira 1le A:r.e,·etlo;m-achíoistt~ uc I' cl<ts.:;e · · 
.u.a J·~~tmd~t de f <ll'l'O Cent ral do lka.zil ( dis- · Sogw1da· r><trtc . (f~ :1 hot"d.S ou ·<~ntes.) · : 
cu~:w muca ); ContinmwKo ut\. 3' <liscus~tio do projacto 

Votação do projctifio n. 2:~?. dei . 1005. auto- n. 2WA, tlc .1!105, quo a !Jill'OI'a os cstatLt.tos . 
rlz:wHlo o P1·csiUente 11:1. Ro}>ttbllea a con-. .Uo B;tnco 1lo Hl''l zf!, ·o l<\ bor :vlo.> peln. . :t~
l:cder rt Af,'ú::;tinho Rodl'igucs ti!) p1·;~do, telr.- sen\ltlê<t acm l tlns a ccionisbs !lo B:\nco tl:J. 
gt·apllista do 3~ classe da };stm<ltt tlu Fori·o .l~epul.ilica~ · uo Bl'ltúl na~ lie$slies de 20 elo · 
Central tlo Bt•a.zil, um :tJUlO ·tlu Hconca, ~em ,jull10 a fJ dtl agosto do cor rente ítll tiO; . · .. ·. 
v encimentos, a. contm· do ~J iJ.c j:tnni1·o ~~. discu~~ão ·tio prQj ccto.n. 28G A, de lfl05, 
dn 19Ui.l, p~r<L tl'ata.l' dossl•tt~ intet'll$.~e~ t~nde· ' (d,o Scn:~du), concodoudo o a llxilio tl fl HíO:OOOS, . 

· llw cOJlYi(!l' ( tli.~cu~s:1o uuica) : . · t\O I•:stado tlu. P:u•alt'd Kt; 
· Vot,;u)ii.o dupl'O.i 00to n,. 2iíri . de l~ll:í, :mtu- 2&dis.::!lll i:i:o dopt•oj ect;o tl. !65 A,de !DOC., 

1:i1.tL1ldo o Prosiolmito d11 Jtopublic1t a .,011_ dot.<n'n'linamlo qun os (! mdidr~to.-: :t lllt~ tJ•i
t•mlm· :1 FJ•ancisml tlo Pattla o ~il va .J nlliot• em la · no.~ C lU';;().\! de pb.:tt•ma.ch~ . o<luntolo:;l:t; · 
fiSCl 'iVão do Juizo l•'O!IOl':t.l .1!1\ sn.ül:•lio 111! i•:s: ob~f.ot l'icia, bolhl>~-i~l·tos O :t.gl• imcn ~Ul't~ M 
t.:t~ltl 1lo !Un tln .J:meil'o, um mmo 1lu lh:<:JU•:L ·hihit'ii.o, na. uscol.1.~ t•e>:p<lctivi~~ . :L cet•tlc!ilo 
eom ot•dmuitlo. p:tNt t.r:t t:tt' dn ~11a ~iL tiÍto1 •lo qnC! Ih r. 1m appt•flv<tdos 1111 n:m me .~Ol'ILI 
mulnlhe COII\"tl"l' ( t!isens.>.:[u . uu l t~:t )': . tl.a,.o. 11Ht.t<·ll' i:t .. <; Q ll t~ . r•m •m tlx igi<l.:\~ . o li! :Lt!l!Ul'
. · \'o!.;t~,,ii.il !lo pl'o.inctu 11. :.![l iA. 1 1.~ J !~lri; rn- .tio ct•lll as <liitpnsit:tll~~ • ll~.d~L l!~i . t' tl~i· •Hi i,J;a .. ~ 
d:w~:w j>:tl'<t :~" Ji~"uss;it, ·11u ~llh.4il ll.tiYo ·au lll'm·i til 'llc i :l~; <'<ll\1 \'Ot.o <' 10 ><'!J!U' iLil O ÚO !:il' . 

· !)l'Ojecto ·n. ::'!2.'{. tlil . IHO:L <tiW liLz· l'f•v•wtt••· V:Lloi:,: •lt· Ca.4t·á . · · · 
.om I':L\'01' tlo D. naym•intl:~ Mari:~ 1las llol'O:> I" . lli:lclls>tii,; t tlu . pt•ojee~" 11 . 21:.~ A. du 
ltoolu~. Yiltv:~ do t(Hteut.o-cut'OHOl lwnorar io l !l(~VJ, olcv:ntdo ·,~ .. !J: (j{)Q:.<; ·annn:\~ os VCll
tlo nxer cito Hercul:LJJO M:u•tln,; d:1 R'oclm t \ cim orit.os dos lentes ct~tl'tNh·à.tico~ c 3. 6 .OOU!i: 

. p~~ã,o lt10111:\"l do tvl~ <l.O q uo f:OS:bVit em OS tlO.\l SUbSt it utos·· e pro lesSOt (!S das J;;scoi;}.S 
:vub. aquello olllcial (:I" di!lcll t\S.Í.O) ; PolytecllniCl\ e do . 1.1 i Jit~>' o d~>t ~·aculda.des 

Vot"l)<'i.o do p i'Ojoct.Q n. 1 !.'i A, de 19iJ.) , t.•ltJ- tlc MCdicimt dt~ Rio d.o Janeiro n d:t R<~bia. e 
v ando de 24 lL :!4. as tj llOtõL~ de . l!l'Mi llCI\Q?iO dtl Direit,q do llMíte e dos . P:w lo: ~0 11\ rm~ 
a.nnna.l par a. o lllSpcc:tot· tl :~ Alfiutdeg:\ dn rnc;•r n mnnmla. cl:t Cnnun issã(t dt< Fi nant.•lt~ : · 
p ,n•tu AlO!fi'O o ·m:u•o:JJ'idu o ·y l~iL6iowuttl ltt: . 1" dil!Ct i ~H.'i.u i.lo )Jr~jol,to n .. ~Z9l.i , • l!~ ' l iJOií, · 
~~~~a.~'lrl-lll(:r .iht mt!snm :t.llit·nu1ú n: 1.1"· · .tli.<· d c,l'üJ•m inu.u1lo quo os. JJ<tt1'ô:ín». mu.chmistn.~ . 
t:!l >!f.l:l.O); . · . . · . . l'ogu lst.:l !:l t! rcm~~loro~ tb i:\ l ::uwlr a.~t..m.r ' 
Votar.~i.o <lu iH'O.i C!<~Iv n. ~Li·l .\ . UI'. lfiOS . ••mb:u•ci!.c.:iíflS cb !n tr.nrienci<t Gnr:tl.dtt l.hlCJ.' l.'a 

t) OJlcuclw~d~ :t }Jer~~ [i.o tle !{00:,;, 1·ep1.w r:itlÚ,- '''mt in1t:~r!io : t /.!O~:Ll' ü:~s va.n f:: tg' l'.lt~ do :u·t . f~ :)ií 
n'\cato, ·::cvmVtt c fll11" soltcn•rt do tln~mn lmr- tlo ·t•cg nlamonf:ll üo:i: :w., t •H:w~ üo gtwr ro.: c:um 
l:(<tct.or Luii .Antonio l•'m•n!tntle~ P inhoi t'O (I" }.lt\'CCI!l' n ~ub~titntiv<~ ll<L Com mi~si\o •ln M:t-· 
tliscus.~ão) ; ·· I•i ulut o '<l tun·t•a, o p:w:tcot· ti:L d<i Fi rw.nt;>as. 
V ot.açlio do Pl'ojocto u. 21lJ. de J.!J();), ~ntu~ LrW:tni; t-sn ·~ ses~ilo :is -1 11(/i·a.:'$ ct lO rni., 

l' l?.a.mlo :> Pm~idenl;e tltt . . ltflpnltlica. it. •.t'ln·it· a o nnt~ tb 1.:tr ·•lt~. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2710512015 15:01 +Página 1 de 46 

SESSÃO E!lf 23 DE NüVEMBRO ·DE 1905 

153a SESS.~O E.M ~3 DE NOVEMBHO DE 190!1 

, J•N:.úf;?Hd' '· .·drJ::: .~·.,·.~. Plt"H/tt. nuií"i1.r"t,.iTex (PJ."m:idm·tt'=~). AleíWtli~ (; ll,jdQJ"(7(~.~ ·( i•l s,~,Trtfl ~·lo) 
<• Jt•IJ.f/•.·r f:!~Í;;'t(~"j"/'ri'S ( Jt~'l· • ..:~flc11lr.~) 

Ao nwi<J·tlia pJ·.oend~~,u~ :i.· cll;~nt<l<li~, :~ <JIW 
l'P.~pon<lOill oS .St•_,;, P:utl:t G!!ÍllliLl'ii.n~, ;JnHtJ 
1leMello, PereiriL Lin11L, AlcncM· G11imm•1'1c§, 
Thonmz Accioly, \Vamlm•le,l' .de MendoUG<t-; 
Joaquim Pil•cs, Eul!cniuTom·iohu, .rorgr~ de 
Moraes; Luiz nominl)'nc,;, Cunha i\I:Lch:~do, 
Chrbf;iuo- Cruz, Ser~io Saboyil., Oonçaltr 

. sout.o, .\lbm·to l\la.r:Lnhã.o,. Percil•a Reis, 
Izi!lro Leite, Te i \éiN ele Sti, Affoilso Costa, 
Bricio Pilho, Q.)l'nelio 1la Fonseca, Domiog-o~ 
ClOJW:a.lves, Raymunolo de Mil'a.nd:1, At·r~ 
xella~ G~.1vão .. .Jovínia.no dn C:trv:~lho, Fnlis
bello l~reirc, Neiva,G;n·ci<~ Pires. Sat~To Uia~. 
Vcrgnc de Ahrcu,P:tt'llllliOS Muntertegl'o, llo

.1h·igues Saldn.nh~t.)·la.t•colino Moura, Bern:n·tlo 
Unrt:t, HCI·edi;; cle Sú., Leito ltibeii·o, Amcrico 
de Alhnqnorque, ~<:rico Coelho, Fidelis Alvos, 
.foão B:tptist:t, Galvã.o Baptista, .Julio Sttntos, 
Nlaut•icio·. dn Abreu, . .José Bonila.cio, · Cal'l08 
Peixoto. Pilho, Bueno tlc Paiva. Joã.o Luiz 
Alvos, LaiTl.o•mlcr. úolll:il'rodo, Oin.u-at•io ;\f:.t· 
cicl, Rodolpho Paixã.t>, Galc.'i·o Cat'V.iilh:~l.· 
Moreit•a d:t Silv<t, Hot•nn.t·du do Campo~. 
Fm.ncisco Romeiro, Rchou~·as d~ Cat'l'ttlho; 
~erna.ndo !>restes; l~erreil':t Brag:t, Eloy !Jht~
ves, .José Lobo, Paulino G:wlos, C:~n:lido- Ho
drigues, Hm•menP.gilllo do· M•ll'n.c~. Go~ttt 
Netto. C:tmlido oln Abt·.llt, t:a.t·l'u~ Gavalc:111U, 
l::l.i•v:tlho Cha,·r~. Pa.ith ~~~tmo~ .• Jo:lir.cn nui

. lluwnw, HtiJ·loos:~ lima., .lami·,~ U•~t·•;r. V""l"'·
.~i:Lrtll tln AIIHll(II!H'I.fllt' 11 Hnntr•m dl! C:wr:dlioo, 

.A h1·o-~t! a :oo:f•sstío. 

l.ct· incol'l'i<lo, -pa.r:a. 1'c.\cchm· ;,:athsi•lios q_orc 
d<!ÍXOu de l'ClCelmr u seu fta:.Ldo m:Ll•ido, o ex
Deputall.u ,Toã-o d<\ Silv:.~ Rctumha.,-A' · <Jom~ 
.mis.,;ão uc Fiu:tn<;:Ls. 

De i\lttrht Le.ü. H:Lmo.~. viuvtt du lnttjm• 
Plaeitlo l~ialho •le Oliveira R<tmos, pedindo 
uma pen~i\o·.-,\' ·Commi~~ã.o·ttc l~inanç:1~ . 

::::i.o lido~ c vfio :t hntn·imil', ,Pa.t·a. ent.ra.r· na. 
<H'dMl dos I .. , •.. Lim.lho~. o" ~egmn1.e~ . 

Pfl.O;H~CTUS 

N .. ~-;G A - 1905 

Pa-;·r.Jt.~e~· :wb1·a .t~·mr~ridrt,~; offm·ccirlas ·n<t ~~' f.li~· 
·cl.tssr7.â-clu pn~jcr.~'n 1·1 • ."27(), destr. tr.-.nno, '1~,,_~ 
fh:,. (( rlaspr-~a tf.o Jlini.<lcl-io a, ,l{ar{ttlt« 
.Jl_a,•a ~ exel'rJicio do :li)O(j 

A Commissãu ilo Finanças opiua. it rc:;:pcito 
das emcnd<tt: a,o pro,jecto que tllt:tl. itS despH~ 
zas com· o Ministct·i•l <In. M:n•inh;t, ]ml·;~ o 
excrcieio de !lltll.i, it:\ Sllj.l'llilltll ot•tlnm : 

N •. l 

Ao i1. 11 « At-:<i!IL:Io~ "• ri.cct·o~ccnL<H'O : 
qna.ntia ll!lCJU>~>aria :L L'<!~l.:tm•.u):'í.n olo Arsenal 
do Pm·omm but~o. · . . 

s:~lrt .ta.~ ~n~~i~~·~. 1-1 iln nnvomloJ•o •h• lfln:,. 
--A/f~m;:u ('u..;tt( .-- t 't~/::o. i( c~ ''-''o·tt ?,·.-..:..'1'•~·-i.n•i ·l'ri . 
t(,. l'+~i..-_-J/r•di.';J",.~ ,, AJ/ut'JI'f.'J'fJu,•.~··· /)O;.t iUJ!Di 

t_;rJ1JftJ.(rf"í'i • 

t~· lida CJ ~nan clnlo.tt<l lLp l•l'tll':ti!:L 
~c~são antm:cJonto. · 

:i. ad. ~ d:1 lo:' <I" pa.l't•o•tW <'Uiit.J·al'in.llui~ llii•• <'<liiVNII 
t•o iust11.1l:~r om Prwna mbuco u M·semü. 

Pa~sti->~n ao Ílxpetlioutc. 

O Sr.· Alon.cn.r Gnlu~tn·Ü.eN (/" 
SecJ•etr.wio) procmlo :1 Jeitnm tio segninte · 

I~XPI•~DIE'\'TE 

Oílic-.iL); 
!.lo i\rini~i.ol'io d:L 11idtt>'tl·ia .• \'i:~~ili-l •• OI•J'a~ 

VuUlit"~a,s, do ~ t.lo cul'J.'l~pt .. H~ tHL \·iaud ~ 11 I'H· 
qunrimonto em (!ll!! ·o tnlüt-(t'rl})hil'!~rL dn 
:-:• cla>1se da E~i.r·mla <ln Fert•o · e<mt.t•:tl do 
Bra~H La.tb.yet.!.e So:wm: ~olicitn um anno 
!lO licom:n., C0ln todu~ ().~ YCJieLlnOJlto~. p!Ll':t 
t.1·Mar de 6mt ~tttulc.- A' comilli~srw de Pe
t.iÇÍ>('S a Poderes. 

n.cq ucrin:wn f;us : 
. llo Alr.ir.i. ?v!:tciJIIo tf:t Silva U.etuml.Ht, pr-

diudo t•eteva•.::'w da. prc~c1;ipç1i.u um IJ.UC di~ 

N. 2 
Ontle cunvier: 
~'ica. o Guvet•tlO <tutot•izado, na vigoncia d:L 

presente lei, ;\ adquiriL' o 'Pl'O<lio em que 
fnrtcciori:~ :t E.~ooh tln A:prendir.e.~ M:winhei
r•os tla Pm•:i.ltyloa tio Nm·h!., 

/;ala. dn.~ ~n.~~ÜP~. l·l !lo~ novembJ•u rln lÇJO~r. 
-úúh·o L<Ji!e . ...:.- .·lhilúÚ. Jliilm<e.:.--- l'm•lr• it 
8i/.J:t<,- Simc1To L("rl, 

].;' UC pitl'OCCL' q UC i L · !li1100iltt UÜ.O . Soj :t 
u.c~citu., visto n!io llxttl' o maxi nw dtt tlc~pc r.: L 
con1 a :tui;ot•iza.ç·:Lo para :t compra lln cerl:o 
prmlio. 

N. 3 
o.~ IJIIkiillS UõL C::a.pii.:LilÍtL do l'ol't.o olo ]•;>) 

tadu da Bahia I) os t•emauf.ll'Cl~ du, nw~m:~ 
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~n.pit.'1nia. porl'rii>P.rão ó rtnl' )>llrcolllmi i1s pa
·tJ•uP.ll n mariohPíros tia. ;dJ'[mtlega tio m~mo 
J·:~t:.úlo. · · 

s.' JL, 12 tl•l noYnmhrn rln HXJ:i ."7" .r.:\, 
· ).· -.i~a .". 

plt:u•i'.o~· .'liimin r:m~tlr;M~wliadín/11'' ·fl r.,ri'<'llln, 
nu K~tlulo do PaJ•:i, fii:OOIJ$1J:JO. · · 

~alt~ rias sP.~~<ieR, 14 tlonovmnbro · <lP. HlO:> . 
- Drtr!o., , ,., .J.,-rn t~,,•.-:. ~ JltJ.w.:i~;~n1i rir. ()Ji.,. 
1:"i1·a. - · P4~.<o.~ Mí>·amfa: i ·'ill•o. · ·- A1·thu r · 
Le.nt-o""· · 

. J<l' tiO p:tl'P.C01' (p_lO om. VP.7. I! I\~ ta. <llJ\N\tlit 
s~j:t Jll'Oicritl.:~ a :-:cguinto-; · . . 

Fica. elevada. ~~ verba con$ig•nall;L a titulo 
de «Ftcpartjçiio d:t Cut•ta :Marit,inut» :t lll<~is 
100:~ p;n ':'l. att.endet• · :~ mont:tgem . ~os 

On(In .conyicr :· ph:n•ócs mcnciomull)s no quadi•o do I'clatorio 
Al•t. Fica 0 . f;~>voi~ll~l ;Lni,orizado ti tle~- do C~IinW,t·o cot·,·o,;pomlontc ao <Lnntillc_l005; 

· · · · c hem :l..'lsim ,., autAJl'ÍlJL<io ·o PO<.lot• I~XIltHtt.i v o. 

S. 4 

E' tio . p:u·P.em• · :~.•lvor.<ó ao nu~mP.nl,o ~in
gul:tt· do l'Omun.lwa~ão tl.!ls p:Ltt-l'.o~ ci ' l'f!ffi :~
dOJ'CS .dP-S!<:t c.'l.plto<tnm. 

pender o qne for ilf'.cC~~'<LI'ÍO p:u·:~ mont<Ll' -o a. contl~\ct.:\1', _ por pr<l.'l.O nã.o o~cn1tcnt.n llri t 1-e10 
sot•vit;'O mo)t.m•cologico na~ · t>t.ht~iiP:;_ pluvio-· <Lnno_ '· 110 p;Lit. . 0_ l t . no cstt·rml!ciro, (1uatro 
mctt•ica.'l cxiston-tcs · om ;>.!amiw, :\I~.t·auh'áo; ·~ 
Pl:l.nh.v, Rio lil'<mdll do . Nort<-, ._ p~1·ah,·ba, ·opm•:u~ios idoncog p:~ra)i<lrw .<!O.m O;\\ .phar<;c.•, 

' at<l a •~onctn·r~ncii" 'rlc 24:000$ · :tnnn;~ffi de · Al;~goa.~. Bahia, Espírito .&\nto, . S. Paulo u d 
Pa~t.n(,, . abt•indo par~, e~sc fim os nrlcessa,t·ios· éspcz:~. -
cmditos. . · N. 7 

:;.:Sall~ •ias ros:;õe»,l:fdo novomiJt·odul !)/):i. All"'t·f •. 1•, ,·crba n. 16 : · ... 
...,..}, A •. Neiua. - CLtnlia Jlitchado, ,- Joa- Manf.t>nhn.-~o· o llispo~itivo do ::n•t. (l•, verha . 
quint · Pi.f.,,$ , -- ·L.ci~ 1Jnn•ingu~s. - li'c/tz n. W. da. loi n. t.:Hii, de 31 do !lmr.omhro de 
(;as[Hn-. - J>,úrs!Lee de. AbJ·ai_u:lw.<.-F:!o!l ~le 1904. na .. P,'lrto rclllrente ao . n.ngmcrit.o do 
liov::a.- C<trlo3 Ca'llalcanli.-'Om•t"'llto Cl!a· - 94:000~ p;u•a <J.CC)Uisição c inontrt,!!'O~ .110 nm 

.'l.'e,<. -'Çandido de Abt·eH, .-plunool · 1le clnsso na. ;praia .de Puma.mbu, 
q uil!,ho,- mL costa do !•.1tta.do elo Rio Grande 

F.' rio parecer que sc,ia éonsi~rnrul<L a qna.n- do Sul. · · · . . 
tia. ··te 30:~ •. para MCI.tti~kn.o· üc ~ímplcs . s, R.,....8u.la. .tla~ ~ai'J.~üos, 14· de liO\'crilbl'O 
app;i.r_clhos do metoot•ologia, do que ca.reçant- 1te 1905.-J)ioflo Jiol'hma,_;_ Ve.<pasicmu 1le.Al-

. :i.,; me_nci01m __ da~ m;tK_., ... .oo,; plu_ l' iomutt•ic:l'!" <la. b r• c · u · d ...,. ttquel<que,- CAt>ltpo-~ artlel' . ..:..., ·a umem e · 
cmcmla que se redigirá dost~! mo<.lo, Cq.nalJío.~u.11ws Da1·cy,..;.G~ 1 ·illartri ]{as~lo-

·cf,;l, •• -bonltll{/ll~ J(ll.~~·h:,oíltirs .-S'om·,•s tfill 
~. :í Sim~-~~ . . · · · 

AccrosMntn·,'ll onrlc convinr _: : . 1-:' tlo IJ:u·~•I)Ol'ILIIII :L" nntl\lllla. :•r,ia: ~.N .. oji,:J.,' 
At•t. l''ir.:t o Pt·n~idcml.o 11:1 n.opuhlic·a. anl.tl- 111:1~ . 1'1'1 uwl:t. n. rlr~pr~ 7.:t a. :lU:fJ(lll:;i. suOI

J'i:t.:ulo ~~ JlOI'mit.til' flUO l' il,J :L pai:.:o;: o~i-t'll-li· cinnte . a •·omplo.t:li· =~ <JLI~L ••m <"LndiLmnntn; 
goiro~ :~.pAl~I~Í()IJ.1.l"o.~r.. dnt•iJ.iltn dml~ n,nno~ ; n.l.r~ poi,a ii · plm1~1l :lrh.JUil·idol lt:\ ll.nl'r:>JI:"L ~l,;tú om . 
cinco I"' l.ononteN ·do l'Oconhocldo mc1•lto o vin.gom ; 
:Lmo1·ao e~~udo c q~tH,iit tenh:am eorilpillt<wo 
~en tempo do cmb;_n•quc, peroobondollúmontó 
o~: .vencimentos (em pu.pcl), dt• comnHssão 
quo .oxerclll'em !la. OCCIL~ifw -ctil qun obtivo
J'Ol\\ aq uolla. pel•missãn, t~hon:~ndn :Lpon:t!!· o 
c nvm•no n.s )JI~~~a.gons. .· . . . 
. &\la. (l{IS SP.~Wo~; 14 tio ROYOfn~JrO rio J!J():;, 
-011{~o de ~<iou!a; · · · · 

.J.j' r{í! pareci:!' qt\0 a. limcnda nfío - ~Qil\ np
provada , pous t•ns f.l'ingo a l'scolh:L do Poder 
J<::~:r.cutivo, IJtU1 devn rc<~:•.hir nos .mais r.Rtu
liio."o.~ l)Uici:,ef! rlo Ya,J'ia.~ p:t.tontl'l~, :i. cl:i~sll 
do;< 1•• t"'nenti!S oxclu,.ivanu•niA•. 

N. O 

N. 8 
. Pa.t·:~ um pt\áro1 M c:tbo de R. ttoquc, 

50:000!!;0::10~ . 
Sala das ~o.~>c~. 14 de novembro tiA IOJ5. 

- JI. 'Jim·eir•1 Rtis , ...,... Al/l~!·t.a _Jiru·tc,•/u7o. - · 
Bloy tl<l So•t.m, · · 

i':' dt! p:.lrer.eJ• qne · a. ilnwn1la. ~i>~• n.pp1·o- . · 
Y<tda., nl!LS acr.rll~tit•nt:t.JUI0- ''0 . 11m }>.11_:1-l'ol em 
Santo Alluwt.o 1>. outro nt~ Pnnt,; ~ do .'i'o•u·o, 
conicrntc os Bf<ttrdc~.;; rtnn" :\línist~)l'iO rnan- · 
don lít,zet•. · · 

X.!l-· 
Fie:~ o Poder E~ccuti l'tl :~ut~,ri?.Mlo n. :ul

guiJ•iz· at•' tt·o~ boi:t~ illinnin:ulot·:,~ p:u·:, :1. 
·líaJ•ra do Ri<> do Jn.aniro. · . · 

. A' rnbric.1. •R.opn.rtl.<:'iio da. Carto. Mt\l'b . Sa.la d:~-~~ Comm~s. 1~ do novombro llo . 
timn.• accrcsconta-.se: P<~,ra lltont:t!!om do~': ' Hl(J5.-.Rri~io Ji'il}w. · . 
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E' tle .p:~t·ilcet• 1\.~o.,oi·;tv~t· · tJ. ·c~t.~ cmentltL, 
correndo a .. i · clc.~peY.a$. pet:1 vcrh:1 d;1 Cari.;L 
M•~ri~im<L. pois soht·am J·~tü·so:; p:t.l'<L. it~cs 
medidas de polida lltl v:ü. · 

~.10 

·A' t•uLt·ica l!i. ·t!uusigu\Í-',;,: tla.· wt·Ltt «M:t
tnria.b <L ÍlllllUL't.a.nci:L tlc GO:OHU$ PM'tt'a con
o:ti·uc~•5.o' de 11111 pharol dc 4• da~l>tl ll t~ iliHt· 
do H;tbitongtt, llit cnt.l'ad<t da. IJu.t•rtt dil Gmt-
i•:ttttiJa, J~stádo do P:tran:l : . , · 

S;'l~ dús sos.;~~oc~. 14 de J~vcmbro de 1005 .. 
-:1.fciu·tw Gtlimiwüe4 .-Cttrlos Ca't!al.canti.
Cm·tJallw . fJI~<,rt:cs, .....;. Clmdirl{) .. te Abrcti. 

K du p :m .lt:l\1' q,tiült c ulcllllit tenh<t a .fút·lllit 
d•.1 <mtorizao;ào. <tlhu 1l•.1 · Podei'. E~o•mt,iYo 
!Ll<tttdat• in'tH.:t'!lct· •~ ll:'Lrulo:; ~ohl'e o· locttl 11 
mon l.;tl' o ph!n'OL:;i cttt.cndcr nccco'l:'ai 'ÍO . , · 

N. 11 · 

A' ycrlm ::t3 tlo a.rt . ~l. Desta \'m·ba .>a
ltirã. :t (jUallti<l. de 50:000$ para as OlJl'õÍS do 

· . caos do Al'$Cna.l da BaWa·. . . · . 
S. R;..,-14 de oovcmbro de 1905.~J. ~1. 

.Neitla. , · · · · 

l~;<lu parccur .qrtu .~cj;L tliLÍÚt :~· autori<!~~·iio 
piLI'<~ l"OCoa!itrucç:io tb cdificio,' t.ota.lrucnté 
U·l'L' liÜU\dO. . 

·. N . . 14 
Ontlo couvic~· ; 
Aeél·csccntc-stJ: · 40:000:S p:u-., ae•tllttlt~·••u 

t : · t:lt:;t cio r.ltl . 11111 . peqncno,t l'tllJot::tt!Ot' un 
l auclla ;t vapoi• pam o :scl'Vi•;o tlc ~col't'O~ 
ma.riiitnó~. ba.li:>:mtcn to úc ),>O.J•tos ·c · Jll".J.ti
c:tglml d;t. bat•r:t :t ·c:n·giJ ' thL, C:tpita.ui:\ do 
Pot•to de Pa l'ttnagu:i.. l·:~t:ttlo tio 1 '~tt•atllt. 
· S;d;t dtl.ll sessões. 14 de. no\;cmbro rlc IOO:'i. 

,-;·t tcnc<w Gttinwwcics,.:_Cal•lo~t CrJli>mwanlt.
Ctmrii!là de _-tbrctt.-t'at'VaUw C"acris. 

K de piu·uccr que; em sltb~tiiiti<;iiu tlo4<t 
ouiond<t,.~n déa.o l'lidcr Jo:xcuutivu a aut,o
l'i~•~~·àu })lU'a tlt~pcndm• ul.r~ a 'quantia th1 
5fXl:(t00~ em mont;u· o o>Cr.vio;j) de . !"oecorros 
nti~t·i ~illlo&; }Wi,:; tla.s ur .capita.uia:; c~ i:; tento~ 
~ômcntc t:m trc:; ba. mt~tcri:tl tl. iuda.. assim 
dcl!cient•! . 

N. 15 
.A: t·ubl'ica. li tCa.pitanii1s do . Porto•: 
I·;lcve-sc a. oito o numero ele remador es 

da t;api~tia ilo Porto de Pnram~gu:i., Estado . 
do P<~.r;~ú;L . · . . · ·. · · 

Sa.la das ~ess·oos, 14 de novomJJro de 1005. 
' ' :_Al ciiCUI' C:uima1·iles .·-:. c.u-lo$ Cal>al~iti~ti~'-

' ·,I:;' du .J)<LL'Cccr rtuo ·a. clllt.lllda. St\iaL:on~i· G'<mdido dc·,\lwdtt,-Çár~Jllllio' Chaves , 
~11a.du. no projccto~ Vi~to t!UC é tu·goutc 1'\l- · 
p:~ra.t• o~ estragos do cac~ no trecho de rtuc a .. E' 'lle pat·ccor ttuc . a. cmcudti. · Sl)ja. ci.llPI'u• 
et~piit~n ia se scnc. Ytldà .. . · 

N. l:t 

·onde convim·:· 
~>\~Cl'CSCCUtG-~C : · 15:000$ p:u•:~ COIIllnt' ~,ili;· C 

t•eptu·o~ do . pt•oprio mwional orn •!IIC fun~ 
cciotút :t CILIJitu.tlia. do Pot•to do P<~hil.Htguá, 
Estado do Pa.t•ttrui.. 

Saht d<l.!l ~<i~õe;;, 14 tlo no,:~mbró d•: l!lt):;. 
-Âlt111Cal' Cuinwrües,- Uctrlos Crt1Jolcanló •. '
V1tnditlo rle Ali1','11.-Cat'vaUw C/~n.Tlcs . · 

' ' ' 

. W dc l)U.~'ucct• Jit\'Ol'<Wol :~ êllwmltt, pvis ~ 
odificio amet~ÇtL J•uin:b. , · . · · . 

.. N. 13 

Onde convier: 
li'iea. u Oovot•no . . :~utot·i.lltldo 1\ tlo~pondot• 

:~tti a. rtua.ntla. do 50:000$ JNI.I'i~ a rncousil'll• 
nçiio •In t!tllllclo' untlo runcclon;L a tlolo;:~ía 
d:~ Q~pltn.ni<~ •lo Porto M ddu.dc ·do J>tirw 
Al~:tl'O. . · . 

·ti. lt.-:'l1~la. da~ ~c~~õ.cs , \4 do novumbl'o do 
ll!ú5 . ~sooi'~N rltJ: :Sunlud ; 

X. !li 

· Art . 2.• E' o Poder ExocutiYo u.uturi~atlo, 
na. \' i:!cncia. da. presunto lei, · a t t•ansl\lt•il• o . 

·sct'l' i~;o. da prntíc;t.gcm 'da. b:Ll'l':l do Rio Gra.n~ 
de rlo Sul a.u :,!ovcrno .daquclle F.stado, ou, 
ti1c11iantc .concut·t·encia. publica., i\ idoucu 
pt•uponcntc lmtúloh•o ou Ol'llP,l'Cza. nneiona.l 
COnt OS I:IVOl'CS C OllUS Cot\t'Ol'U)t)S a. idontic~ 
ccmce&;õc.~ . · · · . . 
s~l:t; úas sessões. 14 .do novembro do l!)O;). 

-Di.u!JG ]io;•tti?'A. - .l't!.!)l{lri<&tiU dc·AlbtMjUtJrt]Ur:. · 
- Cii•U.}lUS. (;m•!i.er. ,.,- Uo1ncm ele C" r!JaJlw. -
Jamc~ ])GW~y. - Gc1·nuu1o Ha$Siot'ltcl', - Du
millffOS Jlfoscru•cn/ms. - 8lltll'CS dos 8a,tos. 

W do p:lrccét• ctuc n·cmcndl\ !IQja :iccoit 11• · 
mas tla.ll(lo-:>n-lhu : 1· 8cguintc reda.cÇilo ~ 

J·:·· o Poder l·~xOt:uti \'o :ult.oriz:;<lo <t tran~~ . 
fm•il• . :1n ~:~t.aclo 1l11 Rio 1 iraridn do Sul o sm·
,·ir:o clll' pr;tí,iCttgr.m tl:t blll'l'it do JHo <1I•ando, 
ct)m o~ ouus rcspocth·o:;, Urmn.ndo coatru.cto 
p:~rn. t:~l 11m. · · 

.N. 17 
;\t:t:l'tJS~úUL\l"~U: 
!oi !!.• A .mu.nrlur pt•uécdol' .nQ IJali~a.mcuto 

o ill»~lla<;io uo scn~i•:o do pru.ticu.gom na. 
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barra ito Icapára. ·ou da t.lur·te do porto d·c [ . No§ 2° do :n·t: -~ Onde dii _.;A escollÚ~ ·· 
Jgua.pc, correndo <LS dn>pcr.a,s por conta. do rio . local fci~. pelo Poder Executivo fica. 
J,:Stado 1le :;;. Pu.ulo. · · . . su hó1·dinu.dá _<1 ;~pprovn.('.ão do Poder Legis-
.. S;~la •H; scs.~k~. 14 de j10v-,.mbt·o_ de W0:3. hLtí v o J?iwa toJos os ellcitos - diga-se: E~-

" v colhonilo o Poder J~xecntivo. · o tocai mais 
·-A. C·mdi<l~ l?.o<!,;i[Jt<.C3 .-fi'eYmúrdu P•·catc.r, •~Pl~Jpl·ia.tlo para. o lim que torn· em víst<J., 
-l~C1'1'ei1"ti. Bt·aga. ·. · · · ·· · · d · t J iin<li<1JJ o· mnnedi~L tLmonte ·~~ o )l'<J..~lJO pl·e-

>SOHtl.l CXIJl'CÍCÍU. . . . . . 
-J•:' de pm·ecet• IJUIJ nstiL IJIUCilti<L .~~·J:~· iLppl'l)~ . , . . -· • _ . _ . .,; 

vath4 dando-~(.1-Jhc rcih4.:e·ii.o · ~cu1clhantc iL ::<ala d;w; sos.~ouJ>, -H tlo novenlbt·o do !fiO.,. 
cmend.~ prcccttimte. . . . . - l>c;·eim LillW.- Eie'm·iquo 8Ôt'[JC$., ~ João 

•· ·· Baplh l a. - GtrJ~ ·_Baptista. - .T. C. 1'ei· 
N. l l'l ·. xeit·a B1·<!rul<T.ó • ...;.;, J>auli>w de Scm.:::a . - Ma1.1~ 

l\iantcilh:~·sc · •~ · disp~ição r la Jcttra rl (,lo 
<~rt. i • do dccretv Ji : }. ;~!(), do :~1 dr! d.•r.em
·hro do WO.J, t•ehiÜ V<I :umbiUaríno~. 

8it!it dttB ~e~:;õos, iA ll~ uovombro tle lti05. 
~B1•i.cJio Filho. 

1·icio. d~ .4.bt·eu. · 
. . . . .· 

J~:· tlo PM'Cc::ct· que sc:•~ cJ pl'Ojc<:to redigido 
c.l\~ 11.l t'LU<~ quo 1ic.tue expHciUJ. .ti co.mpctcot;ia 
tcchnic<i. d•) ~Hnl~tel·io th~ · Marinh<~, pa.rt~ es
colher . t;1 loif<Lr onuc o novo . arsenal se1·<1 

. · coustnti<lo; tal 6 o pens•~mento do uma tJ 
. E' tio illu·ecm· Jll.Vc.H\Wcl à. ontciH.hL, qtw outr;~ emendas, :t~" ~-~" dll. llUlUOl'<t{:ão •. En

llton ttL ;t.·6i0 cunto~. U;~ liUtol'i:mÇiLO ll<lJ.'<~ ÓIJ tt•t\t!Lilt•J," ... Cõmnussa_o oJfQrect• - ·~· segmntu 
const-l'ltil'-0 s ul.tiu;wi•w quo to1• pt•éfut•itlo. emenda do prororrnw1a ãquell~L.S : . · 
· · · · A e;:;coJba <lu· loc..1.l c a. . acqulsição do ter-

N. !9 rimo ó da corilpotcrTcía. do :.\fioi~_tcrio da. ~~.~ 
riJ?.b<~, solicit<~-ndo o .Poder l~xecutivo oppot•
tnnamente o credito pa.m· occorrer <~ e~s A'· t·ubl'ic~ 11~ «.'\l'J;ell<tOS•, do.ai't . . I•, a.c" 

· ct·.c;;contc-i;c : · ·__ · : · · 
.A ugmontada. do tiO:OOô:i;t~ colk::igLmt;ã.o pa.ra 

· pa.ga.monto da.s pensões dos opet•a.rios inva~ 
lidos -dos oxtinctos Al'scnaes de Mu.rinha ela 
B;~llio. o Pernambuco. · · 

Sala das ses.sue~, l4 de ,novembro de 1905; 
.;,;...(Jelso de Soo~a.~.Vfo>!$0 Costa. ~ J'. A. 
Ncit:~a.~ Domút[JOS Go>lçalves :- 1'!Jixei>·« de 

· &!. - Cast,·o RCbetto. · · 

A emend:1. ê digim de olo.~iOl! , pois eorrige 
· o pt•ojccto d;~ Commil~sào; a •. -t<;lm eomo ·~ pr~ 
po~t_a. do Poder J<:xocutlvu St.tbro o as,;umpto. 

N. 20 

despcz:~ prolimim~res. . · . · · 

N. ~3 

Na -ta boBa n. 9- Corpo do in;l.l'inbeil!OS 
naciooaes_- onde m<~rcli. a9 ·~cretu.rio a gi'<L· 
t!tlf?~':t.o de . 1 :~, diga.-se: 2:400:$, pti.r~ 
fictLl' de ·accordo oom a. ta.bella de venc•· 
mentos nnnexa. · ao rognl:t,monto do rofoddo 
corpo e que "lbi n.pprovadn. pelo decreto 
u. 6i3, de 21 do i.gosto elo l l:l'OO. - E1'i«< 
Coelho . 

J.~· de .11arecer que a. emei\d<~ seja app1~ 
vatln . · 

N. :'.>4 · Hlovo--~e de 200:000$ a Yot•bttll.,.\?2 do :wt .1" 
« Mt~to1·i:~l de construccão nav;Ll,. par;t ev l· Au § 1" . elo M't, :~•: Ondo diz·-f.l. 39.180, 
tar. <4 dispensa dos opol'llol'ios odt•a.ol·dintu•ios c.lcspcz<\ cout o pessoàl em paiz estrangeil'O, 

·. do Al'<lenal de Marinha. ela C<lpital Feder•1l, etc ... dl~u.-se: P<~ra. til.zot· f11ce •~o P<\)l'amento 
como·tém :t.contecido h t\ qnat1•o :mnos. · de ptli!~ens e . diJl'oron~.a. de vencimentos 

Sa.h\ da$ sessões, 14 de novembl'O tlc !905. ·em pa.iz estt-o~.ngoiro da commit\Sã.o 11scali-
-H61·edi<l. rio ~a .- B~icio PWw. · zt~tlora. das obl'a..~ o dos otlieiacs q11o, pa.1•a ·se 

apedci~'<Jat•em, fot•ofil il.ssh;tir ü. construcç-1.o 
dos . n<LYios, maehina.s e ai'ID.a.mento o bem 
assim}mr:t. acquisiçã.o de ma.teria.l não in
cluído· uos. coutractos. -li:!·lco CorJlfw, 

E' :de p:weccl.' contt•al'ÍO 1h emoud;~ ; uota.ndó. 
que O l'Oln.tor se declat'Otl lt\ VOl'lloVIll, ;1- v iSh\ 

·. da tondencia soci<~lista. que tt Republica. está 
alfoct.1.ndo. · 

Ns. 21 c~ 

ArL. 2•, § ~· . Suppl'ima.-sc-: A e~collm do 
loca.!, etc.-:- todos os cffeito.< _ 

Sal&_ da.s sessõeS, 14 do novomb1;o 1le 1905. 
' - 01'tt1161-l() C<nml<:m•li •. 

W de parecer crue :t enmnda seja. a.doptt~du. 
cón1o complemento .do projectodolei . 

N. 25 

Ao :wt. 2", ~ 8"; A flt·mar contt;a.ctos <t 
J•ospeito de a.lu~~nei~ 1lo ca.sa.~ . illumínaçã.u 
u :ll>;t.l!toei mer1to ele· a.gua, ;Lt.; u m:tximo dil · 
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cinco <•ttnos, u:~ hypothe~e do se ~xtinguinmi, 1 
na '.·igenci<t de:;t:.~..lei, os cotltL•actus ce.le\Jra.•lo~ l 
até então, 011 fo1•em HllCC~~at·io~ pal'l1 :Ltten
dor a novttg iMtu.llnçõc~ adminístl•td.iva~.-'
Ef·ico C:octlto. · 

Et de _pa.recoi' que> ú~ÜI,:O:: auLqt•iza~·-i)l!~ ;..: l·!,j i.~nt 
•h•tla.,:, por HXCL~llr;.;'i.u ;i, 1'1~!-fl'a, do <>rL I H (ht 
Jüi n. :;.Otll, do "i ok novembro <lc 18.~0; pois 
lu. C<l:i'.'nllieJJd:~ pithli<".:~ 110 rnntwat·, no l'n
i~m·n exc!l'Cioio. :Llglln~ contra<:c·us ]JOl'. pt·:~ZO'> 
l.'xceuentc~ Llo anno Jina.nceiro. 

S:th~ uo. Commiss[LOÚc FiH<LH<;:LS. 2.2 de no
vcmbl'O ile HJ05.-l",·w<d3,.'0 · Vdy"· prcsr 
Junto .. - h~J"iCo Oot~!ho. reli.ttür .- u,·be~~w ~~(~;t-
to s,,- Uateao r:-.t.· O(J.i/uil·.-,... [fJIL·•Wiu Tosl<i .-
Oo1·neUo e/r.< Fm<set'<t , venciúo q uallf:U· :to [Xt" 
ocer <~ cmend<~ 11. I .-'P''''''" RanW$, Yen
rmlo qu:1nto ·<Ls · <Jrnend:•.s 11<. ~~ e "•·• 

PHi·c~er .~oin·e t;rnmHlas oj/'e1'r;ciAa.~ nr.~ :.!~~ · dis
dH:;slio do Jn-qjeclo n. 2/""''i, de.~t(!· Cl)l>io, que 
fl,va a di.lspe:.1~ · .do Ministerio ela Fa;;cHt.la 
_1Jal'l l a.q:~,:el~ciciu <l~ t90ü 

A Comrnissão de Fimmça8,. tendo exami
.na.do as emendas, em numero dc.38, oll'ere
cida.s ao projecto fi.x;~ndo n despcza. do .Mie 

· ni!:terio úa Fazenda, vem soh1·e ellas dar o 
seu. pal'ecer. 

N.l 

Attgmonte:.se a VCl'b<t de l::;OO$, pal'it far
damento dos comma n((a.ntes de guarda;.~ n;ts 
12 :üfa.ndegas tJtlo não foram contcmplud<tS 
nu. p1·oposta. do Governo. 

S:1la das sessões, li do uovcnllll'O do 1905. 
-Pa.ttla Ramos 

F..st a emenda. completa miHI Pl'lNitl.euc il1 
·que o cong1·esso· julgou · jnsta :tdopta.ndo-a; 
mei·ece, portanto, ser <\:pprov<Lda · p<tl'<t quo 
nã.O COntinue a.iojustiç:t l'Olu.í;iya,, 

,,. •) _, .. ,., 
. At•t. I•, u .. 20. Red~ja-so as~im: 
I?iscali~tlç1to o mai$ dospc;ms do ; imiw~tos 

de cottstimo e do tl•anspól•to, como n:t ·p1·o· 
pos-~ll, 2.:{:37:400$000. 

Sala. tl:J.S sessões, ll de no\·omiJro llo UJ05. 
-Paula Jl,imos. 

A Commi~sio iL accui t:~.. 

x .. :-.: 
OJHic convier: 

Fica l'Olcvado o E~t<tdo uo lUo Gl·~tnde d(J 
JS:od•~ Ja. J·cs~.i;,uiç·.1io il~t qau.ntia ·de ;iO:OOO.S 
q11c I'OCOUCll do TIWSOIU'O Nii.clOaa.l P<Ll"a. 
snceorros <~.os inrligcmc<, dtu·<tLlLe a ultim<t. 
sa.cc:~. · · 

Sitht .<la;; :se,;slie~. I I tlc uovcmlu·o de l!JIJ::i.
Aibc1·to ilim·anhao. - Eioy de Sot~.::cr. -Po>·eil'a 
Reis. 

E' enn hecid:~ a. nt·i~e cconamic:t e . fiu:m
ceiL'<t IlOl' rtue ainrlá . cst!i. ptL~~<indn, in!elil
menw, o Estado do Rio Gmnde do Norte. 
Reconhoccn!lo-<L o Congrcs~o. IH\ acr.ual sossão 
vo~ou f'J auxílio pcelltÍial'io de 50:000$ pa.I'<L 
ot:cOI're.t· :Ls ·sua~; mu.i~ imp1·e~cindi vois th,!~pe~ 
z:tg; exigir-llte a~or:l o pagamento du 50:000$ 
que rcce \J;;u do Thesom·o seri:t, vü·tualmontc, 
diminuir aquclle a.u·xilio, llllC ningucm taxotL 
de cxagl)l'allo. · · . . 

A Commissii:o <tccei·&a. u. umolHla. 

N. ' 4 

· Accl'escente-se onde convier : 
Art. Fica autoriz:~.do o Presidenf.e da. 

Re'publica a tornar. extensiva aos guardas 
das allh.ndegM da Republica a porcentagpm 
a quo se. refere o li 12 do art. 31 dt1 lei 
n. t>:H, de 30 de dcwmlJro'de 1901. · 

S:tla das so,;sões; 11 de novombt•o do Hl05. 
-Celso de Sott;;ct.-Sct Freire_-J, A, Neiva, 

'A dü:posi(jã.o qile :~ emend:t manda. esten~ 
dm· ao$ grmruas d:t!l nllh.ndagâs ·não estâ 
mais em vigo1·. Deixou de ser reproduzida. 
na.s nltim;.ts leis dn orç<tmento por se não 
l\lUÜa1' n<L .justiça., mesnio om relaçiio aos 
ontpl•cgado$ •~ que !.llla se l'Cfol'ia e que t!icm 
os seus vencimentos divididos em O!'denado 
c gratHicaçff.o por meio de quot<tS Pl'OPl\r
cionae~ il.s rendas da.s respectivas <~lfa li-
degas . · 

Os gu:~rdas tiv'emm sempre, c contilluam 
a ter, veucimootos tlxos o que independem 
da ro;~ior ou menO!' arrecadação • 

As~im, ainda mesmo quo fosse mantid<t a 
gratilicaçlío <~ que se relcl'O a. omonda, ella. 
uào podia· caber ao~ gu~rdas, 

A Com m.issã.o não púdo a.ccoitar a cmend:t, 

N .. 5 

lÇ uma OIJ.tuuú:• tlo J•edacçil.o; ctlL'l·igo :L N. lfi - Dtllcgaciu~ I~'isc:o.c~ : lllavo-so a, 
· f11.lta, ou omissi'io do prqjP-ct.o rE'Stalu"llncendo !;:00(1* a VAt.•bn, dn:<•lnrula. ;I, COlnJll'i~ rlil nin
OS l.or·mo~ constau·t~.~ da re~pectiva t,abtJIJI~ . vei~ p:ll'<L :t do ~~~t:ulo •!ti SOL':O:I)'lo. 1~llrn rle 
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. cumpletu.r-sc. o mobíliario indi::;punsa.vcl ao 
scú ntnccionamcnto. . 
' Sa.la. das >'CS&ícs, nde novembro de 1005. 
-Olio~Í!'a Vttlliuf«o.-Jootniano de 0"'-r"alho. 
-Rodrigues Dorta. -Feli_sbel/o l;t•eire; . 

lw1•do, pa.ra a fu!ca.liza.(,IÜO d0<1 · tranllhordo::! 
·ou. baldeaçã.o do ÚlCl'Cadol'i<~.ll Jül"J. ·da. b:~rm · 
do l!:,;t:J.do . do Rio Gra.udo dÓ .. S.ul, · e bonl' · 
assim o indispeusavill .credito para v custeio 
do pessoa.! ·c tmttcriu.lnccc~ôttriu u.o mc.;n1o. · 

Sala. d;~'! sc.o;.~ijcs, li ·(11: novelitlJI·o dl! I \)IJ::í •. 
- Di<Jt/o l<'i>rlurtu., ..,.,.· .'loa;·ç.~ · •.lo;• . S(1nto~ .~ . 
1lLu·ç,d Jt.li'coboY.~ .[,uucs Ditrt~y.- Oe-i··ntdno 
Ha,si<Xh~l' ·-:--- Vc.<pt<siww d!! .1llm'fW~I''fi!C, 

A Coutmis>ão a.cccita. a. mntuub, t·uduzindo, 
JlOl'~rn. a, ;{:OúO$ :t . quantia JlC(Iid:L po1• p;.t.• 

· · rc(;cr-lhc :mfnciuuttl, · llomo · o Joi, pa.rit ~~ 
Delegacia.. Fi.;cal cru "Mina.~. que.: tem llla.itlr 

· numero de cmp1oega!]o~ . o teve; ptlla. vigonto N .• !I 
lei de orç.;~mcnto, quantia igual pa.ta o mcs-
·mv fim o. ioi l1astn.nte. · . ' O!idc conviel': . . . . . 

Art. 1-'ica.. o Podm· J~x(:cuth·u •tu tnl'i;:;iclo N. U · · · a . dcspundo1· <Lté a. q.u:mti:~ (lc ~:W<.I$ ·.mL · 
. Na.· 'Hll'ha 17-Ae•:t·csct.mtu-~n: 5(1:(100$ pa1·a acqnhli<;5.o de um· guin(ll\sto a. v:Lpol' J>al'a ·o 
o concerto . tla.' lióca. tio Arsenal de 1\f;winha. .sel'\'io;.o de ca.i-ga. o de::;c<Ll'ga• d:~ Alfandeg;L 
do t:'Stad'O d;~ Jiahia. .. ·da. dd;úlc do R.iu · lir;~ud~. e l•Jm ·a.s:sim <t 

i~hril• o nooo~~u~in t• t'Odit" ll:.tl'a. ·o. ousteio do 
l:ia.l<~ das S!ll;SÕC.>, 11 tlc uovolitbl'O de l:JO::>. pe;;~l,ta l . c m<tte1·i;1l. jmli~tJOnsa.vcl <tQ .. :!cu 

· _:.Ionàcio .1'osl<t; fuucciona.ntcnw. · · 

A doca . a qi1u se . ro1cro ;t emenda., e·1lil· Su.la. das scssõe.~. ll de novembro de HJ();:J; 
·l[llanto ~;cj<t do·-'\J1.I:!na.l de 1\Iarinh;~; pre'SIKt -Dio!Jo FoYiwia.-·."ioaYos <los Santo:!,--~lar
~;o~·viços :i. allandogac ainda c.>ti~ prt\cisando çal Esf!ObtJ:l·. -.!amcsD<o-1-y·.-Germano Hass- · 
de cunca-tos. ·Para. a :conclus.'ío destes a. t4cl•er·- Vespasiatw de --1~uquerquc. · 

. ·COm missãO pensa. que ·a. emenda. deve . ser 
. acceita.. . N. 10 

A1·.t. 2.~ W o Podel' Ex~cutivo a.u:to;·i~a.do K.7 · · a. despender a;té a t[uantia de S5:000$ nu. 
·iO art. ·1°, ·u, iJ3-0bra.{ : lncluam·su acqUitl!QãO do Ullla poquoila lancha, a. Vttpol' 

· 200:000.:! para. o) lrilclo · d<L'l obt·~ do cditit.:io pai•a .<~ M~ de ReudtLs · Jl'cdcr-.J.t.os do 8allt.;~ 
da. Alra.ndeg-.~o do Mar<t.nh_ã.o. · · Victori'a do Pa.Imw:, lMt~do do Riu Gmudu 

· do Sul, mnprog:n• . na. tisca.liza\•i"o da. l:tgô;L 
Sa.la. da.l> :.-essõe.:;,, li du novembro de 1005. Mil•im, ;tbrindo Í"'Uttlmonw o noccssario crc- · 

-:- Du11~lw: Allrancl~s; · dito ' pa.i·a o cmstcio. do ~al o material 
J·:stl\o qua>i m•t•tÍinudos os oditicio~ om que indispensavcis u.o seu funcciona.mento . .. · .· 

estão .thncclonando a Allllondugt~ do Ma.Ntnflão s.lt.-Sa.lo• dlLS SeS~ÕIJ.~; ll.dc .novembro do 
· e ·su;~sc!opcndcnda.~. n'f.i.o. sondo mais ~useo~ 1905. - lMgo l•'ot'lt{n<J,-.So~we8 do8 sar~eos .

pti\'ols do oonoot•tos. A coustrueçã.o de um Af. ele · Jt:scuht.u· • ....,. Jt~mcs Da1·cy.- Gcl'manu · 
novo udif\cio, em. condiçõos . do prcstar~sc Jluslocl1er.- Vespa sicmo de AUJuque1-que. 
convoiliootomonte a.oo ·vGriudos 110rvioos da. 
-I'Opu.l'tlç:\o, é nccc'lSld<tdo. que .so impõe, j ti N. li 
ba.voudo . os estudos noccs~;ario"'• bom como 
pla.ntu. o orça.mc.tlto da. ob1--a.. 

. · Esta. devo impoi'UU'. om cot'Ca do SOO:OOO$ 
o ;t importa.úciu. ·<J uc. tL o monda pcdu pa.i•;t (I 
sou inicio, vi»to não snt' pos~ivel él'n um sô 
exoi'Cicio o "COm uma só n.lfandoga. dospcn
dor-so tão elevada somm<J.. pa.rccc ra,1.0:wel~ 
pelo quo a-Coromissão acceitn. a .cmerida, in
.cluindo na. verba «O liras"· qüo ser;~ augmcn· 
t~~oda do 100:000$. )>ara. não pr~jmllc:tr om 
toda. S'-la. impol·~a·nda. otnra~ obra~ . .. · . 

N. S 
Ondo .convio1;·: 
Ar t . 1-'icu; o Podor· ~xccuiiv;1 autori~do 

. a a.b1·il~ o ct•odito noce;;s:u·io p~Í'a. u. aoqui
si()üo do um Cl'II<::adot• ou robocudvi· de a.lto 

Onde convim•: 
.h b. . l''ica. o l'odc1' · J~:tccu ti I'U. ~u tui·izu.du 

a dcs}>tlildet• a.tê a qua.uti:t de 150:0()0$, coru 
os concertos impt·esciodiveis de que c;u·ecom 
os proprios nacinna.cs onde funccionam ~~ .t\1· · 
f:~ou<\egn da .cidade do Rio Or-J.ndo (lo~stn.do do mo Gra.ndo do Sal) o· . o Hegistro Fisctü elo 
Pont.n.l da Ba.t·r:t do mnsmo IO:St;tdo. · · 

s;R .. - sa.i<t (b~ ~r.~$í)(ls; 11 (lo novon~ht'l> 
do 190::i.- Diogo l i'ol-t1mt.i._;_SCIC!.l'CS dos Sctntos. 
-111. de E.~cobar.- Jamcs · Darcy.- Germatao 
Hasslochct·.-: VC$pasio1l0 de Albtt!fl!crgu·c. 

· ~ . ! ·~ . - . 
Cousi4m·uudo . quo ;J. Ah~tidugi:L Ju Pll!'tO 

,'\logro. a.pe~(lrl' l)o ~!li!.. inJpOl't:!.l:lCW• O MOO~-
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~- j.( sidade tios servi~;o.~ que lhe e'tfio ;~fl'ectos, 
não dí8põe :1intla tle uma htncha. a vapot• : 

Con~idcra.ntlo que e~t~~ fo.ltfl ê pt·~j Utlicüd Onde cqn vim· : 
ao.~ intm•osses tlo·ti.>co t'odo!•:.tl, pois que niio Ficu. o .Governo :t•ÜoL·i~ado, na. vigenci;L 
é pos;ivcl, cum o J:\ystcma. de emu;u·caç,õcs d:t pL'escntc· lei •. u. a•lqni1·h· uma lancha •~ 
'lllli ].hJ$~110, aq,uelhL lolt':1!Hlcga.,. vclh·;~ c;;- vapor pU.l'l~ (J ~CL'ViÇli dtl Alfi.lll<lcg;~ dll. P:n·a-
l,;tlcl'l'.~. sent as eoudií;uu" 'exigiria;.:, :itteluler liyba;. · 
n I'tigulat·i:.::.u• o sct•vii;o tlu. mesma repu- Sn.!;<; t!n,s ,;o~,;õe~. ll Ju 11,,·cm1Ji'<J rle tom;. 
~kiio ; . . - I~ir.I.>'O Leite. - Pm~la. c Silva. - J(Jdota 

Considm•;mdo que ft'equent~mentc se dão Jiilai~c;; . ....:.. Si•;Jú;.•r<a Luai. · 
· cncttlhos de VtLpot·e~· em Jt:tpu;tn .e outros 
ponto~m:.tis atU.sta.do~da cidade·, oude. per- As cmcn.rhs dons. s :t 1'1, ·inclu~ivo, l'ol'o
m:lnecem :ts. vezes longos dia~. sem que, rem-;;c it v;u•ias necessid;ul.cs rbulivcr~a.s itl
cntrct:tnto, possa in ~cr tomadiLS pi·ovideltChLS l(t.ndeg;~~ ([;~ itcp 11b!ica,. de.~tio~ndo vct'I.Ja.~ 
ildu:meiru.s, J~or t'u.lt<tab;;otutu. de ulelllClltos; dctct·IÍtin;tda~ a.fim rlc ha!Jilit.:1,y 0 Governo it 

Considm•u.ndo!Jue maitas'E:nnllat·caçi:io~ vão <tttcndel-<t~. 1•: 0 r;ovet·Jto Hiw q111~r uui,1·;,,. 
·~·m~ermti Y<mtentu de"m1tTegar mct·cittlqrias, cons:t, pois, alêm Elas apont;ld<L~ 1\lt~n1o 1wio-' 
na.oionae~ c cstw.ngeit·u,~, lt:t J[aJ'fl&m dP,. 'l'a- nadu.s cmcrHias, Jw. muitas outi•as nctlessid<I
'J'WI'Jtc est<L<)ão inicial ti<t Estl.':ttl:t rlc l''ct·ro desde c<Lt'actm· m·gentc 11110 <L atlmiJ1.i:str<t.ç'i:iu 
de Umguu.ymHt, Podra~ Bt·.anc<t~ o outros conhece c Ltnu pt•cci~<L at.tondm· par;L acau-
logi\res dist<\nte~. ~em qtu~, eiltl'etanto, a t 1 d · t d u ·- Ih 
-.".nar.d:t-mul'ia da. :Lltl.ln .. de!!'. a po~sa. obse.t·YM' . e :n· grau. cs m .cresse> n mao e me orar 
-- ·· a. arrecadaçl\0 dos impo~tos aduaneiros. a. t>eguhtl'ida.tle desse set•viço, por talta de 
conducçii.o raipidu; e e!Iicaz ; Assim, a Commis;;ão <tcceita. todas es.;;as 

Considerando que ha a.lmsos a. cohibir, emenda~. mas julga que melhor attcnde ao~ 
emanados d<t fronteira., n3.da podendo, entt·e- intuitos dos dignos autoi·es delhts, nã.o limi-. 
tanto, 1\.t.zlir. o fisco, pelo mesmo motivo da tando as vcrba8 Pal'a o~ ,:;ct•viços apontados, 
falta; de condaeção ; pois esse limite; sem tra;,et· proveito algum 

Considerando que este melh.ora.mento. t~m seguro, pódc ·. acat•t·etar desvaot;tgcns, om 
::~ido concedido a todas as a.lfa.ndega.s do:; &-;- po1• ~ut• in~utllciente u consigua.,ão, ora por 
tados do sul, sendo !JtlC u.indu. em 1000 ou sct· c:mgcra.da .. No Jli'imeiro ~aso o Wl'Viço 
1901 UOJ!l"l'Osso Na.mona.l coucedeu o credito não scfar;i, ou, pelo mcuo~, não ·~e litr<i. 
do 91):1)()()$ep:i.rtL acqu!sição de uma. lancha bom, c no scgumlo o cx<:esso nao poderã ~ct· 
que fa:.: o set•vioo d•~ Alfandcgu. de Floriano- ap1•oveita.do em outro ·c1ul! nã.o ;tttuellc p:mt 
JlOlis, t•opa.rti(•5.o de igual ca.togOl'ia :i. de que foi :t verlta c~pccific;~d<L c ta.:mtivamcute 
Porto Alegre ; · votad;~. · · 

C.on;;idcru.ndu, JlOi~, q un t•o prosotlt;~ sim~ A ~omm:t tla.$ ímpol'i.:Lucia~ pt-opo~t<\S Jml;~;; 
ple~mento o intm·c~s•• polu sm·,·io:o aduu.- emcn(hts rul'ci•ida~. como ~allicicnto p:u·:o, 
nu.it•o a di~tt·iuui~•ffo dó igtutl credit.o pat•a os mclhorámuuto~ dusujudu~. nfio chcgu a 
u~t•t ultim;~ ropitrtio;ào ; rc~ulvcmo~ itpre- •100:000~. e a. GomrnillSão, do twcórdo com <is 
scnt;n• a ilcguinte emcnd;L ·ao Pl'ojocto n. ~i7! 1·eclamu.ções da Dit·cct.odtt Geral dtts ltnntl:~~; 

Oudo cotlVlcr: · que zelosamente o com gt•imdo mimtdoncht 
Despendet• atõ OO:OOO.i;. p;mt acquisiç.1io de estUthL o assumpto r! pt·omovc os nteios en.u

lima. latllllm :1 va:por com tundo do. J'el'l'o, duco~ttu~ u. Im•lhot· t~.t•t•cct~d:wão do:; ímpo~to~ 
dtHLiuad;~ ao Sct'Yl~·o !lt~. Altà.rideg.., de Porto .aduaueil~o~. propõe quu >~o coi.lcedtt, pttm os 
Alcgl'c. servi~•os mencionado~ nas emendas o .outro~ 

de i~1tal nuturc~a c t•epul.u.dos m·gentcs pe.la. 
~' lt.-S;tl:t rl;t-; Sl!;sõu~. ll du novembro admmistt'al.'àt>, a vct·l!a do 1.~00:000$. 1\u~

dc HJ05.- SO<wes d()$ Santos.~- "lf<wr.ct& &co- tes termos, como substitutivo das. emenda~ 
ba1·.- !ames Drwcy.- DtogQ Fo1·!tma~- Ves- de ns. 8 a 14. 11 Commissiío pt·opõo t\ se

. pasianodc ,ub ll.fJ'HCI'quc .-Get lltrmo llasslocher. guinto 

N. 13 

Onde COUVlet' : 

Acm·esocnte·sc: 50:000$ dcstillu,rlos ii acqui
siçã.o de uma. lancha. a. vapor para ;~ Al1U.n
dega de Perna.m buco. 

St~l:~ da::: ~osi:!ilci!, 11 do 11ovembro tle 1005. 
- JffMso Costa, - Celso· dr.: Sou.:a. - J)o. 
>Jii»yos Gcm!,"•lu~s •. - .1/c(/ci.l·os .a .1lúr<IJIICI'r}'Jr;;. 
-~·~i~ei.-a d1.1 Sd. 

Vol, YIJ 

Sub-ewen~a àddith·a ,; ~erba-..::\.JI'andetas 

Plll'U. occOl'l'al' :i. de.~ peta. com. -~ aer[l. Li~i('ão 
de um eruzador ou rcbocudot• do lllto bordo, 
}Kl-l'U 11Sc~lizacão da~ b:LL!lCitÇÕCS de InCL'CtWO
rias, fóra da barra. do Rio Ul·:tndo do ~tll, c 
rc~pcctivo po~~oal c Jwcc~u.t•itJ material; 
comp1•a de um g11i u da.st.n ;o, v a pot•. rlcstim~dn -
tL .\lfnndo;(a. dt~ cidade tlo !tio. !h'tl.udn o ín•l Í>'
pcu~avtJl d~.4pe~a cotu o l'uspcctivtl iua.tlll'ial 

'" 
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noccsi><ldO ao son fancci<>namc-nto ; acqui:i
ç,ão üc u mu, W.nch:1 :t. ,·apm· pa.r::1 a mn~:~ dr: 

·remL~o,; üc 0:\:!.nt,a, Vit:t.nria, elo ·!'altÚ<Il', Est<.tdu 
tio Rio •.:mn<icdo Sui, dcstin:~d:• :t íiso::a,li:!_açf~...'> 
na l:~gú;t i\lorim o o twr:cs~: LJ' ro ·pe!>~u:~l e mate
l'ialp:wa. o sou funcció:.a.mcnto ;. ].)<iÍ".J. o> .cón
ccr tos de <1ae cax·ecom os prop1•ius nacir;:t<IOll 
onde · J\tncciona. •• AHi~nút!g:l <.lo Hio u r ;pule,
J:;.~tudo do Hio Gr:~ndc do Sul , acqui~içt1.r ele 
umu.. l<>ncha. <1 v:•pLw .com t'nlldo · do rol'l"o, 
d~stin:tth it.o :sorvi.;t) tht. :~w~nllcl!a. · do .Por to 
Alegre ; :~C(JUí~i~:vJ de oul-l"<L hiHch::~ a Ya.1J01' 
do.stinatitl <tO serviÇo d:L Allll.nd<:ga. uc P(ú·
nambttco ; de urna. h111clm ou do utJUi: esca· 
leres. ]liu·a ó sc1·vi9u J,. Allandogu. da Para
h ybtl, ucm como p:1r:~ (j ;)(:~soal o m<1itot•ia1 
ncce&~m~ios uo ftuJccionm"lwnto des.<;;1,, em
harca.çõcs o W-m o\lm P<~ri1 c1·nnçã.v tlc postqs 
Íi8cacs,<t.C<!llisição .do rnat P.d:tl c custeio l'C· 
apcctivo, gm\l'•.:u~ c HHií~ p o:;81xW noeo$Slil•lo;: a 
<:ss.i.s estações, l'Op;tl'<.s ll concel'tos de pontes· 

. e cJificio~ acirmnoiroe:; o lntds ncce ·Sitiados 
Ul'f;!entes ~as allitiHlcgu.s, . ~ j uim do U Civt:i·no, 
1 .200:oon:;;ooo. . . · . . . 

N. ·1:, 

Ou <i e convi e r : 
Contin üa em vigor o <Ll't. ~J. n. 1 ; te &&í·a. b 

(In. lei n. 1.3 U.i, du. :a do dczemb1·o de l !J04 . 

S..1.Jit·das sos>ti~s, ll ui.! novmn bi·o de W05 . .:... 
])iogo l'm·l!.<,,a. -ó'oa1;e:;· elos· Sanlo~; ~.1fa,:ç(< t 

-Escobcu' , .;.../a·mes Dt:wcy ; ....:. Genllmlo Hc~sio
c~e,.. .-Vespasia;nQ diJ Aibuqr.<el'qtte . 

· A disposiçiio c1uo ' a t'mond:~ · m:on<.l<t· que 
contütue em. vigor ftg-nx·;~ na. vigonto lei dú 
orç:\ mento e· ê .a.utoriZ<btHlo. a · Gai."l:u. Eco
nomiCt\ de Porto Aleg1•e · n. desoondcr até 
15L1: 001J$ com .a copst.rucç1i.o tlo imr ediftcio 
ondé "' . lll~smu. tunccioue. 

A Cónmiissiio acceit..1. i ctnenda . 

Onde conviet· :·· 

A1·t. · E' o· Pol.le1· ~;xoeut.ivo u..ntorízatlv a 
reorg:,nizat• as ctqxas nconomi<ms doutro dos 
ree~rws d::t~ .me;nu1s; ,,em omls p:wr~ .o l•:s
tttdo. · · 

S. R.- Sa.la da.>. sossõ~s. ll rlc J\uvcm bro de 
I H05, -])ià(Jir p,,~· l,:na. -Som·cs dos &mio.• .. -
Jla?"ÇI.l( l~·sr:oúá l· .. -.Tm u.cs Dan'tJ : - GcrnttiHO 
Jlas.•&vché>".-:- Y(:~Jla.•iano tlc A Umqye>'IJW:. 

Usando dtl t\ut.ot·iz~;~~çlí.o idcnt.íca :~ dt~ 
.em onda snp1•n.. o lioverno . j :í. nomeou uma 
L'ommis,;iioque ostucl:~ n. rctorm:1. das caixn.~ 
ecorwmli:a~ . N1í.v sotlllo lJo.<si ve l <1ue esse 

tralJ:~lho tcr•ln :oc no an no c.'>lTcri.tc, u. nmendu. 
m::re~.:c ~•:r.a}lprova.dl~ . 

~. 17 

· Coniint'ta e na ·vi:,;ol' '' de(a·oto · lc~i!>bti ' '0 
n . !.111. de :27 do novemhr o rh: l9d:3 , .:mtu
ri;mritl tl o Ci'OOit:J.do ~~ : O()(.)S l);u·a ccCt>l'l'.:r · :i. 
l'e4ituiçfw de q ue tr:~t.U: o i.!c'cret<J n . f>76, de 

:;; dcj ulho ele !S!ID, de vitl:L aos herdclr Cis tlo · 
!!nado Ago~t.inho} ,Josú C:.~hl' L\1, .. · · 

S.·lt . ....,.~a!a <la~ ·sess<il!:;, l l <le novembro (te 
·t \J05 . - Frallcisco V1;i!lu . · 

l~ccvohocido!Jclo !l~a·c t-) le~:i ·-latlr.o n. 5i0, · 
do:~ <lc j nuhu tk l t'~lt) . o diL·eitG tlos hcr 
t..lc i•oi< tlo "1inadu A;.:o~tinlio . ,losu C<t l.Jr<Ll . ;l. 
l'est.ittiiçf:o du qüe t.m·t; ~ ;L é nici1da,_ foi u.uto
rizu.d<~ Clll 191):{, :pclv olccrcto, t<l.mbcm le.ds
ÜLtivn, n. l..lll, tlc 21 <.:o nov<1mbro de 1003. 
:t . allertu ,-.1 do proc1so crctlít0 .. Por motivos 
íudepen<lentes <h vomt~uc e. dos o:;forço~ do:; 
mcncioaMlvs herdeiro.:.~ . quando· se tr<~tou - lle 
l'<l<tliv.:.Ll' :t. me\lhh autoi'iz:1da., o Tl'ibun•~l de 
Cont;is ontcntlc u tlllc ;L le i t1üto1·ir.a.ndo o cre
dito j:i-n ii.o :vigor<Lvtt, _sendo neceSsM•io ~J'~C 
ell:1 . fosso. re_nova.ua.. E' o •.i ue propüe • a. 
eruendtL, <lllc ·~ com mis~fio ;;wceit<L. . 

N. l ll 

Ae<cresconte·se onde ~on~"itlr : 
Art.· . As. YOI'bas destinadas a SCl'VÍÇOS 

"feitos iJOl' pesso~bl que náo conoie de q ua.dros 
especHicatbrnentu niencionados em .tabcllu.s 
<.le 01-çameuto· só poder<i.o ::;er despendid:~s 
ca.!la. mcz por duodecimvs re.ucid-.s . Ames
llltb regl'a. se a. p_pfic :bl':~ ás vet• bas de sold~s e 
etapas dos i'•limstel'.ios d.~ o uára e da. Ma
rinna.. A ordca1 C· •~ cxectt~íã.o de qualquer · 
l)ospe~a .fút'tb deosMlimit l.'s é illcgal. .. · 

su la (las sossõc.~. lt tio novembro dt:l 1905. 
U edeir·os e _.tlilruquc>·qt~. 

. A emcntla snpl'a, "Yisn.mlo evitar que, pela 
lrrcgulM•idatle da-'3 despe7.:1$ a. que eUa se 
retere, . <~s vol'l;n.s l'e~pectivas se esgotem 
m1tes de. tlu,lo u ;;.nno l)(U'<L o q úa.L são ellas 
decreta.d~; estabelece uma. regra. de . cuja 
exa.ct:. ~bscJ•vu.uciu. l'esttlt~rã.o ni o p<!quentt~ 
vantu,gnns.· l•:titroi<tnt.o, corno póde .e ci natu
ral acontecot' qltc em ~l;.:tu•s so1•v iços nrio 
so;a f:\cil, e nem mesmo pratica vol, destinar ·. 
som mas per feita rncntc i~ rmes, como scr~o os 
t:iumlccil.llU)::, ])a.m [l <J.g"il lll(.mi;os rlc tt- a;lJalho~ · 
gue potlrlm $ot· t\C<~iorés ou monol'c.~ em clcwt·· 
mina.do.;, mc7.us do a:noo, par·cce á. Commiss.'i.n 
<LUe, respeit:~ndo·sc o pt·incipio Sttlut a.l' con
~<lgrado ·ant emenda, pôde S81' abranuada a 
rigiller. de l>Uil. <lispo::;icão permíttint..lo-se. em 
condiç\llls c.-spociar>.~. •Jno <L ilespei.<~ em um 
ou mat~ meze~ ·po~~a excctlel' \1. imptll't:IUCia. · 
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llo rc~pcctiv_o duodccimn, desde quo 0111\ zu.il:~; d~ mo,l.o que· ~~ rião esgoto o.· consi• . · 
1~ezes <tnt.ertore:s tcnlm .ella ~idu menul',_ c gna.ção tot<Ll il-l)tes 'o! c lindo o .exercício; · ·. 
na.o podendo C..<;sc cxces:so ir ~16m· do qnu ·. · · · · · · . 
houver sido economiY.u.do, de rnudo a n::.,, :;c>r· .· · · -' · .. X." l!l: · · . . . · 
-~xc~~là~.tota.l - csgotada. anto8 .. tltl . fintln .u .\u .n. J.i olú :~rL , J• ,.. · . ~ 

Ta.mbcm p:l.l'ece quu, em .1•cla~:-ão tt.us $ui- Accrcsceote-~e :t q;Ütntla tlc 4008 plu':t os 
(lo~ c· ct:tpas das lor~:.u de rmu· e Lurr••. •• Qu:~tro sargentor.; ·tlos :,ruartl:t~ tl:t Allllnde"tt 

. medida . nã.o produzi!·:i; 0 heoclicio cQl!itn;Ltlo do Recife, f[U<Lnti<t •lc::>tiruvl:• •• Jà.rda.meilt~> . 
pol' sett · illustl·e <tlltOI'. · at tenta..anaturcza Sal<~ tla.~ SCl>iiies, 11 <le uon~mlJt•o de 1905. 
cspcc.ial dcs::;cs pagamentos. N;to raro, ::;fio ~.4ffónso Costa. · · 
clles Jbit<is a.utecipaua.mouto, por cxigencias · · 
do serviç-o,· c a.o .executor da. lei nã.o cabo A l),·ovidenci•.l lflmlJr;~da n<t emcn:la. supra. 
modiflcat· o m9(lo .ilc ·sc1·om 00 mesmo;: ctfe" ~ d,~,r~ecassa.r·üt pM·que <L lfl'Ol)CJSta. e o pro~ 
ctuado:> e mono$ ;ürida. a;! tc1·,1i'u numero das .JCCt.OJlL dor<uu.:l vel'ha. pedida. 
pt•.t.Ça~> em ~eJ•viço <)nl di:lt.t<t•minacln t ... mpo. J·:st~i., Fnis, -Jll'f\Íudic:a.da;: . 
·ou. seus vcncimcntn:-:. . ·. · 

~. ~o As~im. a (Àmimb;~ã.o; a.~cdt;~mlo •~ emc1ui<1. 
propi)c r:p1c cll.lt. :~o.ja t•cdi:;rh!a. nt·~ soguínk.; 
tct•ntus : ·· . · .· 

.\u 11. li: •H!.. 1"~,\l!i•,lltlcga; d<> l{clli!c 
X:t · l'Úill'icit. - . P;;Í-l;tii!>< - twcrc.~ccrltcm-s•J · 

Acia·u~ccui.é-:;c onde coaviét: : 30!J:i; !IM'~ lil.I··hmcuto. 
·Art. · As ve.rti:i.S destiua.d;.r;~ · ;L SCI'I'i~'os sa.ta. tta.s scs:>Üeii, . tI de rwvcmb!'O de 190;j. 

feitos por pc;so:~l que não con$tO tle qrtadt·o~ -.lffoliso Cosl<t.-011lso de Sou::ia , · · 
espeoitioad;l mente mencionados ·em ta.ltollus 
de ol'ça.mento. Só pode1•ão ser despenuiúa.~ Para. _ueulmm:t da.~ t~l!U.noJ.ec3a.s da. Republic<~ 
cada me2; por dnodecimoi: vt:uc ido~,nao SJlldo se _consLgua. vel'ua. pa.ra., tà.rua.meuto . t.lo~ pa.-

. licito excode1· -esse.<i duO!teeimos sinão «iuan- troes e oem eUes teem Larda.mento. Acoe1tar, 
do em algum ou ·alguns· mezos anteriores port~nt o; ·a. emenda. ·sEWÍit a.brir uma. ex~ 
elle::; não llOuv·erem stdv u.ttirigitlos, nms tão cepçã.o s~mjusto t'unda.mentó. · 
s?mente n:t proporção da. cconomi<t re~li- A Commi~são nã.o· a <tt:ceit<r.. 

N. ~I 

PesJoal 

Substitua.-se a. tu.hellu. do p~t~l du.s ca.pt~ta.~ia.s p.el;1, sugui~te ; 
7 Ajudante . .; de lieis ................... . , .... . ... ; · ·a. 4$000 em 300 tlia.il 
6 Conferentes de 2n Classe ........ , . , . .. .. . .. .. . » 5$000 . ». » > 
2 Ma.ntl:tdores: ........... · ...... ; .... ·, ....... .. .» ll$000 . :o ,, :o 

14 · AlJt·idoréS; ..... , .... ; ••• • ; ..... ............ ; ·• :-::;'()()(). » » ,. 
. 10 Vigias ueportas .............. , . , ............ . » 4:%<Jo » » :o 

12 Traba.lba.dot·es de l" cla.~e • .. · .. . . ....... ·-.... . » · 4:-;.".J()O » » • 
100 Ditos de 2" clasic ...• . · •... ·. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . ,, :.!~')()0 :.. . » , 
10 Mercadores ........... ~ ... . .......... :., ..... » ::l$000 ·>> » l> 

l t• maohi~ist:t.; ..... ...... : ...... .. .... · . . ... , 7~000 :o » » 
~ 2•;' machínist..~~ .................. .... ........ _. » 5:tlOO » ,. ,. 
o) .1\ju.dn.ntcs ... .... , ................ ......... .. ,. ·:· 48(100 )\ ,. ,. 
i Qt.-ra.pin<\,,. ,',., .,· ... , .. ...... ·., , .,. , .. "oo•oo· • » 5:;;üQO l> » :0 

L Pedreiro .......... , ..... . " .... ......... ·.. .. . .. ,. 48()00 » ,. " 

Material 

ÓO>;W.ts!Í,;ef. e Z.uln·jficalttiJ:-r..eduz~.se ·~ verba.~ 45:ooo$ooo. 

8: 40%'000 
9:000$000 
· 3: ooo.:;ooo 
J'->·~ 
tf~ 
10:200$000 

. 105: 000$000 
. 9;000$000 

2:100$000 
4 : 500:ti000 
:~ : 000$000 
! ;500$000 
1:200$000 -----

188:700$000 

Sa.b d:LS sessões, 11 .de n?vembro de 1~5.-Ju~io de Mello.-'l'eixeira ele S,I,-Agonso 
Cnsta.-Oelso. de Sou:a.-Domuagos Gonçalvus.-P~re~ra de. Ly'f'a,-loüo Viúra.;-llfadei!'OS c 
,l.l/nuzu~r_qtta, -Esmeraldirto Baiu:f.eira.-.-b•thtw OrLando. · · 
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..• ~ · moditiéa.Çõcs .. p~:o}io~·t,,s :·pcl;~ cmcnd:.~ 
n.!.tcwlcm a rcl!lam:u.•w.s Jê.Jitas 'pulo íHspec~tot· 
cl:t. Altiuulcg-:L i)o Pol'ltaltliJIH:O,IIiio <l> ll6lllCII· 
t <Littlti IL clc.~pc~:~ l'cspcctiva.. · · · 

.\ .C'<)mrni:l~ão· · pc :J,;a; ·,111c cita tlcvc: ><lll' <~j)
.. lH'tJVil'h~. 

. ltl t.;irw,-~tJ (/lllhJ CQIL\' ÍCL', CQÍII<J <ll'tÍ;!UUll .p il· 
ra.;;t'apho :uldíth·u: . · . · 

Na.~ do!ega:c.ia,~ 1itiClLC~ tlo~ J·;~tttdo~ :1 q rw 
&lmlhl'U ·~ t:tuclla A do clt!Ct'eto .n. :..:;OO',dc 

· lOtll) · ;;~:imilbro. dc 1U04. tr.t':~ o pu.g;tdor. me~ 
diaJttc IIOOU:<i.~!:Í.O :ma, (l sub. a :SlliL l'C~pOil:><L
.bilicl;Ldt:, 11n1 llt;ti. tre:! 1ici~ tlOfl~ignadu::: ll:t 
mc:;ma. t.a.l>cHa. 

8:~1~ . ~lil.$ ~és~õe:i. ll 1ln uorembro tlc 1005. 
- Lcoci.rJ•Idp li'il,tjuai.•·as . . · · 

. 08 P••;;a~orti~ da~ . ;li.!lúl!'1"ht~ lis•:<w.1 nã.~ 
i.ct•nt lici.~ u; . pei:J.S in t<ii-imwóes obtidas no 
1'hcsum·o. c)~S~ cln prcga.do> ,;ti !:iC t\~r.ent· prc
ciws ua~ thesom·;~ri;Ll:I,Ollrt~lgum;~· das qm~c:;, 

· ~,:omo :J.ll ll:L H:i.hia, s .. P;m!o c outr<Ls, o ·ac
cumu!.; de sEn·viço tem exigido o >LUgmcnto 
de~.~e:; aux.ili;u·es. AS!lim, <t Comúlii».:.'lo nKo 

, acccit;~ a. emenda. · · 

Onde: eon''ÍCl': 
Fie;~. o Go~ol'n~ aU~l'Í7.ado a ma11dar p~

. ga1·.ao,; cmpre~:tdo..• da.-; .a.ll\tndc::ms' a por,' 
· centagcm · rcl:~ti,-<L · u.o . au;!m cnto· di~ · t·.codt~ 
vc1'ific<Ldo uo c.~xlll'cicio do 1005, comptl.l'Uilo. 

.üon\'o m:cl'cicio anterior, do. eoulürmidade 
c.un a doukiua cstiLbclocith uo m·~ . .. !} ela. 
ki o; 42,3, de · to do · ~lozombN de tS%, 
ab1·indo p:•.ru. ·esse 1tm n neücs~tt.rio c1·cdito·.· 

Slt.ltt. das S!l:isvc~. u do oo,·eml.i)·o de tnmt 
.:..(JI•n-IJel.f.o t'<I'Dc!lctJt•li. · . . . . 

. . 

A emondtt n'i'w nudu ~Cl' ttect!ih. pili~. f •:i'l· 
hortt os pl•ecJodentc< dt:Ld·.os,e11:.i . nliu i' jusb. 
Os veucimMGms clu$ ·cmlll'Ogados (i<Ls 'tlt\m
dcgtL~ siio· tanto m;üol·e~ t(uanto maiores · ~..,:· 

. l't~IHllt.s . :~durmciras, om eonsc.~qncnci;~ c.las 
f[liOt~t~·qnolhoS SitO nhon:ulas, llf(o attí O n111-. 
xlmo th~ rt1coitu or<,,.~d.~~. Jlla~ ;tM ·~ otlccti
v:tmcnto nt't'<'.ead;i<lit. e, port~wtu. m;~ndar 
qac. alem dcss;~ gr <ttlllc<LÇã.o, se abono m::t.i:> 
on h'a rol;L\1 v:~ ao :tn~"'ncnto dn um nxilt·cicio, 
t!OffiJ.l<trttdu com tt rcmd.<i •lt> :LllWl'it.ll'. sm:ia 
ttltt.ot•iZM' nm:L cln:plil~tll:t 1lr: l,!l':lt.ili~: a.c)fto. 

E~ nxa:cli4> rJitH a.~~iw .P· :o'.n il~ r, , uw.s is~u 
n:i.u torna ,jnst.u o qur. lliL,, o é, o. :;i l'o<'~'O. cl<l· 
vori:t a mndi<l:• e~t.éudel'-sc" t.ochs <ts outras 
rep;u·tiçõcs a.rt•tic;tdaclur<.~s, algruu:t~ dMI 
q~,ta.e~ uii.o toem·as va.nta.~Cil$ do tlHO gos!l.m 
os enlpL·cg:Wos das :~.! raude~as. · i~tu <.!,mesmo 

. . .. 

•JÚ:Úl llü ain~cndn.H . quo. c li:~.: :n·1•ooadam . · cx
cetlem :~ orci:uJ:~. u5.o l'eccbcm cll~s mais, m~ 
p1'0lJOL'I,:iio do :tugrnenw. · 

N.~ 

A pi.•J ';")IJf,:r.~tHII ·~•>l>l'ti o )WoútwtiJ d:t ~l\llll: L 
du ~c\IIIJ <Ltllwslvu nas culh:f!tm·ia~ da.~ ren· 
d;o, .. < . ti.:clct•:t,i!l:l l<"l'IÍ, de ;) ,;;, .. contiuumu!c, '~ 
Vl;!U~àr. \iar;~ .· :c..-; Otttr:i,: l'llUUa .. -:~· 1L J.:ll!cfl;~· li

. xad<L·pclo dct:rc r,o. 11. I.lU::J. ·de 2 .de iulho de 
1004.· . ' . . :· . 

Sala:clas ~l:~sões. ll .dc novembt·.o 'ele 1903. 
-'-.-1. (~Htli•lu l~ocli·itJWÚ • .,- l 'lm·ein: . B1·aya; 
-Jo$rJ l-obu; . · . . . . . . 

A mciÜri<L prup l::>t<L m·.st:L cmeHda,; · ~[ acl" 
opt;.~da.. Utll;tlllcnf.a.t•ht cxí.t·:wrdiltat·ia.mcuto a~ 
pot·ccut.~;;cn:> das ):.'l~i.nclos c~Jllcctori~ dimi- · 
~mínd.o muito· a:> · d:ts p <:tttWntt.S, o · qu~ não é 
JUsto . · · · 

II;r. algtlllt:l~ cullectoria.s Cl'n que; . :~ impul'
t:J.uciu. <lo sullo adhcsh'o :u~rcc<Lda.dtL ~ohe :~ 
m1.1is <ic 800:000.) atmu;~lmonto c, sei d~~ 
vct•ba, s.é dcv:bt'Í<&. a. pot·cQnt:Lcrcm a. 40:000S, 
<Lo Jlib~llo qno nas pequena~. cru qttc a ve'uda. 
do . mesmu solll.) a.ttingh•:t :na. média a. 3 .ou 
-l C?nt~;>,~. ~ ~~·~eot.J.gcm :>cria. apenas de 150$ 
:L 200~. m 11ltt:>$lmo mono:l do que t·cccbcm · 
actw~hnc!ltc os collectot'C:! da ••t·aHdc maiO'- · 
l'!<t ela~ colluotoi-ias, polo l'tlgi~tOU ll~ta.lJcle- ·. 
ctdo })elo decreto n. L lU:~. de 2 de julho 
de HJ04. · · 

!W<:onhcccudo, poi'ém; a Conuni:;sã.ci' que :~ 
P!.ll'cental:(om · mat•cu.da. ·na<Iucllc · docl'Oto, 
p;u·;t •ts cullcctol'ia~ qttt! nrrecad:un ma.k de 
0og:ooo.~ ( dou~ dccimos por cauto) , · ó 
extgua.. ;tttcndendo :i.grande l'cspotl.St\!JiU
.dade dO!> l'Cl!pecti VG~ · scrvcu~ua!•ios c :is 
c.lcs}:lcz. a.~ a_ •tu e ~ã.~ lot•~,;ado~·. com lJaganwJl· 
to de an:uiutrcs 1douco:l, ttlugucl do cas:L 
etc., julg:~ de Justiça. elevar a.quelltq•or
ccnt;,tgcm de o.~ t~0.:3 ··; •• p;~i'i~ . o que otrc-
1'()00 a ~cguinir. cmcnd:.t ~ubstitutiva: 

.A p )!'tlontagem a.bolllt.cl:~ ·ao~ collectoros o 
estlL'i vncs1 no~ tchnHs du docL'cto n. 1. HKl, 
de :'l do .Jttlho tlc W0-1, sc.m.i., no que .exceder 
de HOO:~ da illi!Wl't.anci:l. d·~ art'Oca.dação, 
de o,:3 •f.. · 

)\Hgruc:tie-se de :J:::i()()$ U. Vel'lJiJ. c.\ll'a.nde
ga.s• don, 17 , :n•t. 1•. sentlo ·esse augnlOnto 
tlestim~du :1 ~;t•:ttifica~õos de 100$, para 1'ar .. 
tht.mOII.i;u nns ~;nogontos t!q~ gu:tl•<lu.s. · 

&~l:~ da.~ >~Cssoos, l l do i1ovcmbro de I!'i(J.) , 
-JosJ lAJ!If),-Jo'clToim lJl'<J!Ja,:.....Ga/c(lQ Ca1· 
'l>illhat.-Reboltç•u de Cm"oa!}Jo.- li'rancúcu
Mtdta. ~ l•~l·i•alldQ Prc$/C>. - F1'u.11cisco Ro-

· llWii'/J ~-P<.m!i·: :o Ou.Yto.~. · 
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_ E~t.a. cmandac.como ,i:t f,,i tlil;u, · n~i:1i. pre
.lnthcada ·v•~t.u •:I)Mkll' do prl!i i'(:I.•.J :: mnllifla 
qHe el.h ldml.ot:a. 

N. '!li 

Art. n; ;'.--.\ nlcv:1r do rç,; ,, o;;:: "/ • . :1 
purccnt.ugem· pa•·a I):tg:unen i.t • J:1.-; (jlto4:ts 
que pat•cebem o.~ emprcga~lns 11:1 A l fi~n,l«w:~ 
de Sa.nt.o~ . . · · . " 
. A A1t\1ndc~n. de S:Lntos; . c.~mo _ ú S:Lbitlo~ 

augment:.L ;Lnnualmcnte smt remiu c consc
<iucntcmente se augmentt1m tl~mbc'nt u.~ · ..... :~r 
titlcaçõcs quo pat• rnoiu'de t)Uotas reqehem 
os se as empregados. J~ntrctt1nto, u ttcn<lcHdv 
lli!C• <~ vist<t d() uma recbm:•çfiu do respe
ctivo Jnspccto•·, tL lei n. t.:~w. de :H i.ln t!B
zombro de 1!104, a rt. :?0, n. to, clev0a o 
numoro. 1lu CIIIOta .. -> .que recebia nssc l':ut-

. ccion~·w, sem :Jltcral' ·a. P'wcentagem re
st>Mtl_'Và , :pclu que li>ra.m pr(tiudic:~dus ·uS 

· dcmâts crnyregados, ~ . Commis.:;ii.o propõe 
· qu~. so mothflqnea emend:~ •.ltzontf(l o)n vei 
•h~-elevar do n,:;; :~ o;;:·1: clel'<n' de :J.!17 :L 
0,fi5°/0 ~ · · 

N. 27 . . 
N. O-A nltl.nda.r p;tg<tr ;w F.~tado do São 

P11oul.o ~. q~u11~t io; tlo Ji,Oí5:54tll.~i2li, impor
t,'l.ncta. J<L ilqurdada. das despe7~'ls fcit<ls pot· 
a.quelle E:!t;Wo pvr conta. da. União, :por nio
tivo d;~. revolt•~. ~.brindo o nec&>'s.'l.rio credito . 
. . Est.'\ emeU\ln que, ·como a a ntoriot', 6 a.s· 
sxgna.da. ,ROlOS mes mo!\ signat~rio~ <la. de 
numero 2:), uno pódc ::;er nccoit~t ·. no; t.ormos. 
em~qun e~t:i,_ porcpto a.incl:L nã:o houve 1icpti· 
•l~l)ao flofinittv:ul:l~ cont..'l.~ tlo qno ellr! tl-<~1~ 
íl tJ Uti . p~mlc!' ;~lnd a dc1 e xam11~ . t\ (JM,tlllil~ 
IJUIJ estão :-nn.:lo 1'dtol-l 11r• 'J'hn~oiH'(J. A 
lJomrnt.~st(o pensa tpw. mandaudo-se con
t.inu:\1' em· Vil!fül' :L disposil;iio fio ;wt. ·~.j da. 
lei ll; l.l45, de :H de tlot.efllllt·o ilc I !lO:$ 1ica. 
couv~niont.emento attclillido o justo · dc~eju 
•los dtgnos Deptttadol! <Jite a.pt'I!SCUta.ram a 
«Jmfluda. As.~i111, : ull'nreco n. (.;o,mmi&~ãu o 
~ogninte ~niJNtitutivn : · 

C:ontiluJ.a r.m Yigfw o ·cli.•pol(lll . no m·L. Y.in 
n. W,th~lfli · n •. t. l-t:l,•lo::l de cle~.nml•r . .> il~ 
IWOO. . . . 

On~lo (.,oi'lV lnl' :. 
A1•l;, Fi«!l~ o ·P,lllol' Exo<:lll;im ;litl.orlm•lu 

a., t!(JUipar;~l· lt tliMl:t do Jlflf<.~ t:~l da.~ •::q>ai.:•~ 
:t.cas tl:• Alhtll«l«~g:\o •1:\o «!itl:tllo «lu Hi11 l.~t·:uulo 
(~~~t.:~1lc! <lo l<lu t.il·:uul o cln Snli :i. 'llltl pt:l'l:t!lil) 
n rernr1!lo pc~W:LI n:L Alli\nrlr':.r;~ tlt! l'ur·~o 
Alr.gt•c. 

!';al:t das ~"~~i:ío,, 't'l do. iivv<.>mbJ•o · dd 1905. 
- V~.•pn~ln.nu li<' · i l/lllllf'"'T:'flll', - · J>óOf!O /<ui:• 
hmll,- lli•~·slocb~,·. · 

pn!a.~ i_n.on:•nl:1o;ün;i offici~e~ que tem a. com- ~ 
m1ss:o.o, ".lu:<t,a a .medi'I!:L proposta ·, ·pois lli\o 
,;IJhndeg:t •lu lticl ·' :J·:t.nilu h:• mn. iol' tt•n.b:tllliJ 
•lo qun ua. clc~ l'ot•t<• ,Uegt.'U u d:L mc~mn. na..
tnrez:.• .. -'\it:>h:~. ptn-i;ant.ri, J·a~fio ]Jn.m :\o dilln
J.·(Hu.~a . . t?:usr~~nl.o n fJIU! a. ··:uu~rub. cttwr c1ue 
c(C:lap]l:\ol'l!t;'~L · · · . · · 

.A CQ:n·rúi~sl"i.o :tCt!Oit<l a cincml;L", 

N. f?!l 

Ontk convim·: 
At•t. Fic:1: n ·Poder l~,.;ecutivo · ;Lutorir.ada 

<~ elevai' de 40 t• iíO o nctmc•·o de g•~ardn.s da. 
Altitwiog:1 d:t· ciclitdc do llio Gra.n<lo (Estado 
.do Rio lir:uHlc do ~ui), tLilm 1l•~ sor cofl\:l!nl
etttl!mcnt.<l •~tten<lido o .\\l~t·vil,'-9 de Hl!Ca.liY.:I
~ão tlc c:1rg:~s. ·dllSe<ll'ga!<; b;~l <le~~·a.o. h'ML<i~ 
to~ c gu~1rniçõ~ «le u:wivs · nos porto1:< das c i
d:Wes <lo ltiu Omntlc e ('clot~·; no di tu Ko;
t:t,tlu, :tht·iu•lo p:u·:~ n~so iini.o ncce>~at·io et-c
dito • . 

S:Lia. d:.ts :>r.>:..~iic~. I 1 d o uovllm ht;a de !!lO~ •• · 
- \'Qspu>iano de Jl/.ln<qiJ~•·q•<e. - DiorJo l•ot- .· 
·lH-ua:~· /It.t.<sloclte1' .-·SQI.wes ·do.~ &t1lto.~ . · · · 

· llc n.cctirdo com o ·parccar· siu1•e tt <HilQrt•.la. 
ailtcriot•, a commls~r~·) act:eita; nst<h. 

?\ •. ::o 

Ao :11't.. ·,_. , n. ~:t: .\ngmcnio-sc 1ln :í:iOO~ 
destiua.do.~ a ;1judas de r.u,;to ~,: omprngatlo.: 
1l11 i\Uitn<log:t tl:t uill:úhl •Lo JUn 1 :mndo (1·~~
t:ulo rlodtiu nrtLn•lc~ . du l'llll; qw~n•lo •lo!! i"" 
g-naelo~. _J.lal':l. a•IOll1)U .. ith:a•tHn. :ts r ~_: Lr~n.~ t:) Uli 
~~gllÜ'f<ltl t'•ll'l ti•:LIISitl) p:iL•;t, li.~ [lOJ'i.ll~ ini.(.:
l'ÍOl'().~ ilu l't•lí't'illci 1-:~.t;c.oh•. . · 

Sala •h~ ·''''~vil<. 11 t111 JWHltnbr••J «liJ 1 !lfl:í 
- \'"cllj!ll~iano . de 'A/Jl?HJIICt'qm•.'-Di(I[J" Jim·:· 
twca. -lltüsJoclwt·. . 

N:t lni U:mmlo a «l!!;pcr.:t do 1\liui;;tol'io rh 
FiLz~ntla. . h:~ Vlll'lJ!~ •ln.~tiM•l:L. :~. ;~j 111l :L-: do 
cuxw tlu!< r o.<(Jll<:Lt r o~ .wnpl'l!:r:ulu~<, wiu lm
v<~n•lo. · P IJI.'bflr.u. l'a.z:Í.ll ]l:LI'a ol;u•-.<1': lllllô\ 
<'tiiiSi!,!WLI,'Íi.IJ l!~]ltll1Í!I·I p:LM l'>''n tll'.~j)(!%11. 
•J•ta.ntol :l. All'u.Jilll.l:,ta.' du lli<J I :r•a.ndu, •1111' ~m·:i · 
att.ontlida tJ..ol:t l'f'l'IJJ.t ;ti•t•al. 

A~~i m a ornc~ndn, 11·:l~'\ clnvt~ ::.·e 1~ :lt:t .. 1Pi ,. t. : 

:-.:.:li 

('luil.iun:li':'Í,, Htll l' it!ul' :1~· dixpll~ÍC:Ül!~ flll · 
~u·t. :tti; .. ,. lrH• l•i. 1b ll!i rt. 1.11'·· •le :·:1 1lu 
t.l<.>Zl'mlwu '"' 1!·10:!. 1: ut·l .. :~.t d:Lici do :li •!h 
tl ç· dP.zÇ!mbrtl · de .I!H.J l. . 

·Sal:L d:L~ .<l.lfo\,<Õ/1~. li o] I! rti>H~Jn)JI'O 1lf! ]!11).",, . 
-1-'•n·rinc J. ·i·•illt, 
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ANNAES· JJA CAMARA 

A Conuriis~i<o <W:cita.. a. omcnd<~. Ella 
manda coutinu:t.t• em vigo1• :~ :tutorizaqiio 
. dada. au novcrno pil,l'ól. I'c:;titub· <t (liversa.s 
municipalidttdcs irrrpm•ktndt\~ Je impostr.l~ 
yur. as mesmas p:.t.!(a,r•am. 

N'. :-t~! 

Nr~s leis de Ol'~tl.lllünÚl p:u•a, lflfH P. 1905 !hi 
o Governo a.utorizu.!lo :t ·~onoo<.!er ao::: H eis •L.• 
Caix:t de AmortiF.<tÇil.o it g1·ar.iiieação :tnrlllal 
de 500$, q uc ~ori:t dedu?, ida da slib::con~ign:~
ção 1ie~tinada ao p:tg-ameuto com :t tl~signa.
tura de notl.\~, si a mesma snb-con8igmoçito 
comportasse ta.rril.Jt!m esta. despez:t. (Art. 26, 
n. !ti, da Jei n. l. 145, de 1003, e. art. 24 du.lci 
1.316, de Hl04.) · 

Acontece, porénl, <ll!C '' subccousignaçiLo a. 
c11te se ret~rem aquellas disposições tem sido 
exgottmla com u.desper.tt especial a, qne 1i <.lcs
tina.da.; não compOl't,:Lnd.o, portanto, a. dedn
coão da q ll~~utia. llCOI'!SSi'll'Íl\ para q l!C pudesse 
o Governo us:n• 1\:t :tutoríF.<tçflo qno lhe J'oi 
concodida.. 

Assim sendo, o~ fie is du. Caíxn. de Amorti~ 
zacão, sobroca.rl·ega<los constantemente com 
o set•viço extraordinar•io e excessivo do meti
culoso exa.me das not<.~.~ fu.lsltS on f•tlsifiea.1hts 
c da.· substituição ni1o sô !las dil:tcel'ltda.s, 
como das que e;t,..'io a, 8ttbstitnil:'; :d(>lll dú qna 
ordina.t•ia.mente lbes incumbe, e não sondo 
tie equida.de que est(•,jam esses f'uúcciunarios 
p1•ívadosde um:t gratilic:tçã,o qn~;~ j:i tem sidv 
concedidt\ a.enrpregados da mesnm eatei!oria 
em ropartiçõm,! do Ministcl'iu (ln. Fu.umd:t, 
Ner:l de intcil•ll. eonvonienci:t a :.~dopçãil d<t 
Sllguinte emowla.: . · 

Ao n. lO- Uaix:t do Amot•tiz:u;IT,<l- Ac
Cl'~Scí•ntc.,;e : 
GJ•:J.tilicll~•iio n.nriunl rln riDO:'; :t 

l!fllh nm rios oitn!ieig .... "... 'l:iJOCl$1)00 
Sttht da.~ ~es~õc~. li de nuvt•mbrn 1le· tü05. 

.'\'d Pl'l:il·e.-Jiá~llil, 1(,; Nri.- Auqu.~to de 
Yt!SCQt!ceUo.~. -.lottfJIIÚll J>h't!.~. -A1Úr!ric!!J rle 
AIIJup<el·qu~. -( 'mTê<.~ lh 1 IJ'Il, -OJ'·I'V'Jilo Ca
~alctmli. 

Os fi eis da Ç:tix:t de A mortizaç.ií.o \'cnce lll 
4:500$ annua.lnwnto, i~t.o (,, u me~mo quo 
vencem oa fieis do tllesotn•eit•o do Tlluaoul'O. 
Hoje não ~ão nt<ds encM'l'oga.do.~ du. assigJta
t.ura. do notas e, cmbui-:t o sot•vil)o rla repa.t•
tíl;ão tenha a.ugmentndo, emquanto se nii.o 
puder molhor:.w Oi! YCJtcirnento~ de tortos us 
respectivos emprega1ios, nã.o é ,jnstó i':tzt<l-o 
só pa.t•a. urna clil.sse. 

A CommiS!!ILu não :woeitu. n, 11nwn<la.. 

ml)ntos dos remadorc.$ d u. .. un"todcga. da ·Pa
t·ahyba . 

f'n,l:t rla.s S<!S~i:íeR, 11 ilC! novemb~odn 1905.· 
--,- /~ia,·o LtJite.-Pt~·Hftl e Si!t'''·-cAl)(fml Mi· 
lrtne;.-.'~·hi1(~'7'l l~l!af. 

Bi pas.~:W~() a emcndtt, r;. ,mu e~f.ú,. lit!:tria o 
pa tt•ã.o HHwnndo menus .do que os renmdoi•cs, 
pois :tquclle iern, a<:t,uu.tmentu, i:Kl$. p ot· 
lllCt. . 

A Commissão pt1nsa quo é de ,justiça um 
pequeno ang'mcnto a. um c a Olltros, e · pot· 
isso propõe a sub-emenda soguínto : 

Fiel\ clcv().da a. GO$ mens<\CS a. gl'atiticação 
dos remu.do1·es da. All'u.ndega d<~. Pal'iLhyba e 
aiO$ u, do. respectivo pa.trão. · 

N. 3-1 

Accrcs~;entc-sc onde cmtYier: 
I~' o novm•nu a.utm•iza.do :t llosprmdor, dn

r;tnte o exercício de 1 !lúô, . na. . conclusã.o (la.s 
olu·as tla 'Ponto de do~cari,r:t e do novo ar
nnzem drt Altimdcga do Ceará, O S~tldo do 
CI'Odito do 119:000$. distribuído á. Delega.ch~ 
Fiscal do mesmo Estttd,J por conr.a. cb vet-l.ltt. 
« All'nndcga.s,. diJ u.ilt.uttl exercício .11:u·a as 
o l.lt•tt~ reteridas. · 

Sa.l.;1 1las sessõc~, ll de novembro de 190:'.í'. 
-Joiio Lopes. - Frcdel·ico J3o'l'ges.~ Go~çalo 
Sm•to.-TI<rm~u:i CaGalcant•. -:- Be;;eiTil Fun
tencU~;-Se;·gio .'S'aúoia,-T. Acoio!y. 

A.~ ollras !lo que trattt a. omood:~ estio em 
<tndrLtilcntl.' o j:~ compt•:tdos na ~~uropa os 
ma!,flt•i:ws pt>ecisos p:l.t':t sua concl u!'tiío. ~Ot'itt, 
pois, I.!T:LYII lll'I'U, llfio 'pcrmitLir ll IJIIP. p1•1le it 
(\IIUJilda., qnt• <t Commi~~~io :tccrit:J. 

A' l'Hbrie:~ ltl": 
Acürosc!ent.c-se na verba « l\l;deri:Ll :o a. 

qnanti:L ilc 2:):000::; pa.ru. coustrucçiíC> de cdi
U e i o o u.rmt\V.ellB nnaess:trio~ n.o f11ncci oua.· 
mnnto <1:1 Mns:t do ltondas dn Fo~ 1lo lgull.ss(J. 

Sal::~ da~ ~ns~õos, ll de no vem bt•o de 1905. 
·-.11enca1· Gt•. i~utr<ies,- Ua;·tos Gt~WilC(mti.
Or.n·v,Jl!W Chaves ,:__Oandido de t11Jreu 

A Commi.~~ií.o u.ecoii~l. a, mnondu. <tue con-. 
~n.gl':~ IIITii.l- Jll'UVirlr•ncd:l, pr~dirl:t. JlOIO (lll•. 
vor11u. 

N. :~tJ 

A' l'lliJl•imL 18", ou onde mcllw•· mm\·icr: 
Acere•crmícn-so :i, Yerb:.t c :\f:l.tnrial» a 

qu:Lnt.i:J. tle 4tJ:OOt18 p:tm tLcqni~il,·ii• l H cusl.•' io 
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de. Um•t lo.nc:b:t o. v ;tpol' para o s •t•vi ' ''J de .om d,t:l. a i !np•;!'tttúci:~ o :>s ncce.~idadcs d.c.i 
fisc .lliza.Qã0 arlll;tuoir:t :1 e~tr•w rl:t :lrc~a. ele e.xpedi:Jote». : · 
l{endil.~ d;t foz du r:.~'"LS'I'<. · . 

Sal:l. oht>\ SO~~ui>;: , i I do:!. !!LI\'CildJJ'iJ du I \:r(i;,, 
-'--/UaJú;àJ· c.: uilJúu·,.'i~.~.-~ • ··-{ '_•w{t.:-:- C4:tt~k.:tHti .: ·-
( 'tr;,· ,,_,l/J o ( ~ha-ças· .. -_;_f '~'t t.,liti.,J ,_/,-! · .-1/Jj'~m.. 

. l~sLa. Oll1CJU.Ia e..~t:i,. ua.st:unol i~;õ,~..~ o la :wi.cJ·iol'. 
1'. Commi&«ii.o :1. at)(:eth. · · 

~~ - 37 

Ond.e co;wicr : 
~·ic<t o P6dcr i~xcctttil·u t;ntoriz~tüo a tl;'IÚS· 

ferir para·o \:ominiu Lli~ :llunicip<\lilhltlc <lo 
lUliCil'ií.O P1•cto, .E~tttúo do S. P:.t.nlu ; o • tt.:~l'
t•nnos · ttd,j uüica.uu.< :i. F:tzcntla . N;\citi1t:1l . llll 
cxccilQiio . m~omuviU;o ~onÜ'<J. v ex-agortiu úo 
correio Artltut· ~iove.', existent~s nos ~ubut·· 
bios d1\ tlic9mll cidado, ••om ~~ ccndiç~.u de 
ser·coostruid.u u 111 cdiiiuie api:opriado }Hu·a. 
u m lyccu do u.rtcs u .o!Hcios. · · 

Sa.lu. tias sessões: ll t!C OOVCil1bl'O UC I !)05, 
·-Hcbourm <le Cm·w•lho. 

Dos termos \la cmernla. ~o "é qúo os tot'· 
rcnos llc qllC (lll<t . trátt~ l'orn.m aolqui1·idos 
pela União, Clil cxceuc;iio p t'OIIlJJVilltt contL• .. t 
nm fnueeionar~io Q.ÜC ucu não peqJ~CIW pro
jtlim aus·cofres pa{)licu;.;. . 

O meio~ de. diminuir es.;o ]ll'cju.izo 6 pôr 
em h<~'<t.IL pnl.ol ica os tm•renu!l itlljttdicado~ <~ 
F::.~zcnd;~ c ser cst:~ mullol:>ada do pt·ouur:r .. ,. 

Ac(•t-esce quo o actmtl St•. Pre.<,udente d:1 
Republic:1 j:~ negou sancQã:o a. mais tlc uma, 
re;oltu;fi.o tlu Congt·t>~"SS , trüon$rcrintlo 1h1 }) l'O~ 

.pl'iudndc · '"" V1\iào \Xu·:~ <\ dos .l•:•itld"s · w~o
J•t•iu>< IJHO ~O olí~i;Un o ln~llfll!fl~a l'io•· ;~r) ~ .. :l'I'ÍI.!U 
1l:Hp1ulla e, pois, nt~< I . >'Ul'i:l.l'Bgul:\1', nom: 1!01'
rcutu,quc 01:1 luu:t lu i ilo ur~•a.nwmo.o, vot;lull. 
j:\, uo;; IIns liu. ~el!~[l\l Jegi~lu.tiYt\ . ~·J lnsol'lssc 
1un:~. dis.pus·ição quo. 1WC~Jtrnida.J1Hllltt:, nü.u 
SCl'Í:I Si\ltCCIOnt\u:~ ()IH let Ul'<lin:wia; .. 

N; 38 

J•:ntl'e ~~~ au t;o\•ir.a.<•iíllll uo· art: 2 •-a.cc f'H· 
séoute..so: A lllminulr o immél'u 1lvs lle~" 
par::hantu:; gm•a.cs da J\l!l~JHio;r:t J:~ ll:tlli:l, ú. 
Pl'OPOI•ç5.o ttttw· ~o ftll'Urn d:wilo v:1gas put· 
nr.!leeimnnto, rl.mi\is:':i:'iu. utt ll~Oll0t'u.<;5.u a. 
pedido . .. 

S:tl1L cltt~· ~().S~iln~; li clt).uuvnmln·o tlr1 \t)O:) . 
~.r. A. Xoú>u. 

. A cmntt ri :L •; thJ~ItcJt:e;;o;u•i:t, JhH" cs!.ar <L . ~· t:~ 
ma teria cuu vtmitintcmou w t·ogu!ll.da pob 

· Jogisla(~O om vigor, como ~ v(! d o art. lõl 
d:Ll~Itwliúa.çiW ilir.s r,cis da.s ,\lfi~o~luog-.u;, qlle 
e~tabeloeiJ o. sogc.lintc: <O Humuz•o rlc dcspt\· 
cbn.ntes sot•:L llxu.du pnto Miuist.ro iJ:b Faz<mtl:L, 
~ub :propu<b . •lu l'O~)lP.clivo iuspcctol', . (<~llllu 

~\41:! l'4tUci•:-Í•)I.ttl·jt)·; Ll:.t. U1~l.')t!'ld:t l•'.i ·:t!~LI · (HH 
.:\fi Hit><; :r tLI;ll La~ ::.s · iliHi<:r llfi:Mlc.~ . :ld.;mn.~ c !:L 
vi<l~i · 11:~ ·llo\::r. c:;tpll.:.l •h•ttrf•llt! l-:,: r.:ulu·; ~I! I'!Í. 
::LIJI)fi 'Hft" :~ :!t'it, f, i fiCi.L(:iiU 1lH :~!J 11/n Si)lli~! :L ;,!l•.:_
ti!ic:t<,,:"t.U cl•r rc·<pl!t::t i \'tftluh~ga.du .:. iiubt•u us 
vencimUJliu$ ·d,,s· d.um"i~ cmprcga.do~: . 
~al; t illts ses:<iícs, l i •lc 11o ~~em ht·o dú lll!l!í. 
-J~rn.,~_cisco Vai!!~'· · 

A Corumt~sií.n, ·infi,rru;Liht .tlc qae cll'uctiva
mente n<~. · HOViL ctt];lit:Ll d.n l\f i na.~ tÜmhL · ti 
muir.u tJievu,lLl u alugud d;,~ e<tsas, tJ.ttcp.to o 

.s011 l'Clittil·o Pl~queno uumero u •~Ctc1Hloüdo 
quo ;w~ ompi'Cótul.cJs !.1:.~. drilngacia, quo ern 
consnq ucnc::it~ ti;~ rn ttda.uo;'<l. c.ht Ct~pital, · ti
vcl':~m de ·~bi.IUUOiliH' Ouro Pref.o , . oudc J;l .. 
tilthtLm· habitações l'C~Uiltl·l-.s; Jc su:~ pro
pricd;\d.C ou 1le !Ja..lxo aluguer, uo!l!tum "\1· 
xilio rui Ja.do pm·a rlcspcz.a~ dc.pl'imçiro cst<t
bcleci rnenf.ó;: coJmo so t>st;V pt•ovitleuciando 
qw! te uhimt o,; ümprc:;t•dos du Co!'rcio, 
qtmndo $0 t.rau:~ferh•emp:tl'a .. llcllo Horizonte, 
e mttis attcndcnuo qtto M~ empregadps os - · 
taclut<e~ cOUúC·Hli.!l'<tn:t. uSl'CS[Incti vus podm•os, . 

.a!llm tlc não pectueH;~· aJ Ltdct de custo, c tiSttS · 
cunstt•tüd"s t~ cu::<tt~ dos cul'l·o~ }>tt IJI iuqs pal'J. 
serem pttt:as pot· peqaooa.s Jll'el!t•wut!s, acliit 
just:\ · ;1· oruotHh quo ú0ncede c~ gratill
càç.ão· dó cat·actci- }H'Oviliol·iu, pa.rcccndo·lhc, 
pul•êm, sumcicate 15 "/o em :vc~ dc.2U, c, corn 
CSSt~ lliOÚHica.çãO, llt::CCitu. :.L ClllCflllil . · 

.EilicÍHlos <la . Commissao 

Ar· L. L" As :nocd •~ tl.c prat;t •vm .;o ~.:~w ha·. 
t·um r!e Ol'i.l. um tlo;J,r!LO to1•ilo <l Vttlor·, puso, t i~ 
tuto e modelos soguiJJi.es; · 

Valor o in · 
·p~~o. 'l'itulo ModO! lO 

l'Ói» 

:.lsOOO . 20.000 . 900 :t.l 
1$oo0 10',000 !JOO 2H 
. $1)00 :.;,ooo 900 2a 

. 1\ r t. 2. • A tolcn•:tncia :PU.l'<L maiS 011 pat'ik 
menos no lJnsu ua.; \'cl'nl'icla..'l. rnooda.s .se1·:í. ue 
I tlt~cii;I ".J.ffim ll pa.ra. tt::t tio :.'$. llc 5 conti
gl•ammas pat•a. :ts_llo I~ o tlc 25 milii~rôl·m
mas p:m~ ''' de :;;500: o d.:.L compost('o.O du. 
lig:.t. tm•notu.ri:L ~uJ·:i. rlu :~ millcsimos p u.I•a. 
m•1is uu ptu·:L meno;; ... .· 

Art. :t" As .rnu~rla .. ~ tio 'lllll tr•~i.a. o <tl't. ·1•. 
l;cl'lÍ.cJ nu ;tnvt:r.>o -. dn:~ic il:t HilpniJJ i;:::~ eom o 
o LHn'l'r!tu plll'YI.!i<~. a. c~!'" r.Ju.cunhu no euxUt·go, 
c · ·~ iu:scrip,,ü.o, Hopu ulica dos E~tt~os Unidos 
do B~·a~il ; e 110 I'CV!ll'So, om ::..lga.rísmos ro
manos, o :pcw úe ·cadt~ moouu., o sou va.lol' 
J•espect ivo e a Jns.,l'ipçao: Ol·de111 I'! Pl·u
!! I'C~soe 15 tln NoWI'Ill.•ruti(• !881:1. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2710512015 15:01 . Página 14 de 46 

·7.:16. ANNAES DA C,\ i\L\IÚ 

. A)·t. 4. 0 As mor.das drqw1t.t.;úlã.o sct•:io ad-. 
mit.ticlas nnm na J'r•cnit.<~ c · 11esper.~t du.s Ea
l:a~•iíe$ Jlttl!lica~. nrm1 no.~ p:~i(:~m~<utos ))al'ti
mtl<tl'es (salvo tJ ea~o tlu ml!t.uo consentilllento 
<lestes) Rinilo al,é ;i. qu.•.~nti:~ de ~l$ (•lcc1·cf.o 
n . G2'>. de 28 !lo jlilho tlc 184\l, :u·t . . 't•~) ·<[U:,nt.o 
:í.> mo~!lasde ~c l$,e rttc: Jl)~ <J U:l.nto :i.,; moc-
uu.i. <'lc 500 l't'i"·· . · .... 

A1·l;. tl.• A~ moctl:t..'l do titulü dA 917 sllrii.o 
dcsmonctir.atlar-f e rtlCUiihada.;;, o.le :tccot•do 
com as dispo:Siçõl" ... ~ dos a.rt." . .1". (~· !2,, · · 

ci cunho · cht pra.t :t do;: pa.rtieulo.rc.~ será 
regulado pelo :u·t. 4°1la. Ja i n. I.Ol:(:::, tlc 22 
un <\gusto tl•! lSW. . . 

Art. ·G.n O GovnrtiO lic·a. aÍt!A)Í•ir~'l..tO a. prooe
tler .~ cunhagem tle pt·af<t, · :~))l'ovcit!\ndo <t 
pt'l\tJ.t cxistcnto na C!l..":L dlt i\it.OOtL, c 1!0111 o 

.producto de.;ta cunhagem, o por m P.io de 
•Yper~wõcS de crer li to, tL adr! uiri1· ma.is PI't\'t!4 c 
JH'osCguir• rta. cunh.a.gem, p:1ra su.bstituit• por 
moorl;~~ do pr3t.'l.· :1s not~~ rio Thc.~OIII'll ilrl.2$, 
J $ e 500 I'rli~. · 

Onde conviet• : 
};' o Governo n.utorizado, sendo ·insuffi

cicllte a rend:t Ol'<lina.ria., :t fu.zer operações 
de cl•odlto para occorrer .:l: acquislçif.o do ma.. 

· teria! ua. va.l c '~ con~trucção 'do ar.lcnal de 
ttccôrdo.com :~ autori:inçã.o consta.nta rlo o~ 
cU:mento do.Ministorio d:L Marinha.. . · .. 

Sa.la da.s Commissõos, 23. de novembro· do 
l!lO:S.-:Ft•rtn.cisco Vciptt , pre~itlcnte o I•elatol•; 
- lrrrcacio ~·os,cr: . - Ctwnclio d(c· Ji'onscca, -'

··A•t-i:.io de A b1•tm, .~ .. Ut/Ja><o Stm.to•. - Dauit.!' 
C<tl>lp.i.~l" . - {;rrf••,ro · ( 'm·~>•tllwl . .:.,.. ,..,.,nwüt'O 
Ntl . . . 

A11lm·i~" o Prái<lcnt~ " '' Tkp~<l,lir.t:t " lll>l'Ôl' 
1111 Jl!i>~isltwio 'l" Jnllu.<tl'ia, Yiaçr7o e 0/n•a$ 
PnlJ{icas o cJ·r.diw ~:eh~aoJ·dina1-io 1le 
:J!íO:OOO$ J1t.wa paam· à · Compiinllit.c J:ra
.:ílcim :t'ol'l'~•l.~ a i >ld erlHIÜ<&çcTo. fl:radu. no 
l i!J..,no tle :19 de tlc:mnm•o de 1901, ,·escis01·io 
dó conh·acto de 18 de J>.~r.lw ilc 1890, com 
JXU'I!<'P.l' da ('ommi.<.<ci t> de Cnll.<lit•uiçii'O t!. 

Ju,tti(:f.( , f.~m. 1.1i~·h~dn · "de ?~~~'J I 'I!)~Í'MI'Ji /0 fi~; 

t.ir::i. tJ;; P.sciM;P. r~imnn~o.~ }Yreci:::o;,, C!•1IDO ,<;n y í\ 
dos J>npnis .i unto~. . .· . .· . · .. 

111; a.ecui·do r,c.m n~sP.;; nllll'nflnt.o~ r. d:Lrlo.~ . 
oflici:tl'!s, r1 :1. Commi~~ã.o dn . Con~tH·Ilkiio <I 
~H~i.io:-:• rln opiniãu quf' t uuó ' i-'; prti(:(\l:<~ •ll l 
l'rJgul:u•mont.n, adopt;t.ndo. pai~ . ú pal'<Wnt· 
da. Com:mi~~fLr. rln Or•:amenü>.. · 

~:ti:~. ela~ Commii't~üe.~. ll:l du no\;rülilJl'O 1lo 
!90:>.- Pm·rt.t'<lw~ .lfordc"e.?J'd, pre;;idr.ntP..-. 
Rsteva.m Lll/Jo. l'P.lator .-R"J'n4t'o./il tlti Ctw1-

·po~.- l•.h:dm;ico IJor!Je<. ~ ih'tluw J,mno.•.- . 
'l't:i:~:tJÍl'"· •le Sú.~ Julio Sanlos, .,..:.. L11i:. Do-
mingm~s . . · · 

.P.~I]JlCI'illieiJtr• rrrzw. sr. l:c{m·c. o wr;·cr.r.1· supm 
IW<t uoil·ii f[ ue o projccto n. :i:::9. de 1!1().1, 

v:t :t · Commis;ão rle wnstit uit,:ão c JtL~til:a., 
a Hm rle ·-qu(\ ~'-~1• L, t~!rir lo ·em vist.a Oi' tlo
cumcnto." :~i>resent.a.rlo-'1 pela, U>mp;tuhilt HJ·<L~ 
zilcim '1\ll'l'l"ll::i P. os mr~is q ur. julgai' nr.oo~
,;;,J•io;: .compuls:~r. dfg:~ : · 

Si a. peticjon;u •i;L 0;1t;t om c:ím<li<:líe!l jm ·icli-. 
ca.~ p:w;t dopmca.t• d.ll 'l'hosonro indnmnb~a.<•fí.o 
po1·· but•gos :tgricola.s, nito l'tliHht<lo~t; . 

Si o~ documentos qun. Sl\l' \·ir ant «lr. h:1..~r. 
ao a.ccli1·do com o Mini~tro do. Viltç.'io ~l\o de 
tal modo liq1üdos ·t!U:o devam Induzir o. 
Podm· Logilihtti•o a <tnt.ot·iz:ú· o pa.ga.mlln to 
dcsoj:~dô ::om outro ou m:ÜOl' cx:tmc. ·. · ... 

S, R. ~.sala das s~s~õos, I ~ rlr.. junho de . 
1905.-•li<n'ç.c' · Bsco/lm·, 

REQUtSlf!Ão 1u cmrmss:\o : 

lilm. o I~xm. ~. dc.~omb:\t'ga.dot• P:u·nahos 

81· . MtWÇt ll }r,'~colim· · 

(ViM proj ndo n, n39; ele 1 0~4) 

~fontnnogro. 1tigui~'Si.mo pre~itton1~1 llrL l~Jm
mi~<ão clc~ I:Onsr.it.niçiiô o Just.i1:a.- N1~ 1111:1· 
l ida.rlco 1ln i•el:4t.(JI' rlo p t•l• jftdn n. :·::1!l, lle 1\llH. 
t1Ufl . :t.ut~Wi1.a. o Pt·r~<!clnutn rll\ llnpulJiir·:L :~ 
abr·it• :111 :\fini~tot•iu d:~ ltitlu~trh1, VinçiiAl 11 
Ol!ra.~'Publicu ..... u Ct'L'fli'i.u o.d .t•aot'llin;u•io 1ln 
!J!í0:(/0()$ pit.ra p:~g~r :~ Comp:mhia Br:tzi
loit·•t Tm·rt!J~<L intlen':lni:~..lll,'ã.o · Hx:ul:t nu tct•
mo d () 1\J <.11: dor.umbro illl 1901, t '(l.'lcisot•i
do contracto drl 1~ dn .iulhp . lll'l !~lO. vnnho 
solicit.at• :t v•~lio .;a intot·ccSs.i.u de V. Ex. junto 
ao.ilht~t.rn Sr ; !llinistro du. Via.çií.o, p.u·a. quo 
nsto ~c. rlign<'l ot·~ iotmt•, pot• su:t S(J(Il'Otu.t• i n.~ .:\ 
.tn•esta.ç1Lo tio i nt',ll'ln<i<•,"-x~s. 1lc m~jt'i immnrli;do 

. tl tu·gortte eonhccimnnto t.euhr1 not·.n~~id:LIIt' 
:pa.J':L cornplll1~., n.~Lwlo do t•r.rnz•itluprojP.IJtrl, 

;,;:i.o o~lat~. a~ iHJiH·mM:õm: lflll'l, tltlllfl:lt!a 
nwut~. P.~pm•o a: r.nlo~:L solici t JJ• ln elo. St·~ i\! i· 
n istt;o r!:c. Vittr~:i~• nfiH rlnuwt•:t :·:i. nm mo tntlll
tl:w f,J'IIJI)InJi~tir: 

P:.wa o lhn úe d:u• cumpi•iml'nto :ws 1li vi!)'· 
RO>< il~tl,< COllSLU.lltP..~ tlo l 'I!IJUilf'ÍlllWJtl.l rio $ 1•; 
MurÇu.l l!:~eob:Lr , r!stttdnlttlo-u~; couvonluntn
lllt'n1e, J'oi mistm· r1 liummi~siio lie ·UOn$ti
tuíçã.o <l Ju~tiçtL ~olicitm• i nfornmçlili~ :vO· 
);finistcrio ti:~ Viaçfio, o qur.~ Jhi itm !30 do 

.i.unbo uo COI'l'Cntn anuo . · · . · 
l~liti'í!t:J.Jlt.O. ~úll'iMU! a ::',() 1l ci .~ outulll•O 

uHhuo, t'l'tnrlit(ll':un-~1• <i _C<Ill\l'l1i,,::ío Li•• J 11s~ 

1.• l•:m quo du ttL a Compt\nhi:\ Br·uziloiJ•a. · 
TOI'l'Oll~ PI'(J~t:·dcu :i. moti itlill) l'l uorn:n.J•car";iiu 
dos dou.s pt•irnoil·os tot•J.•it~.win~ •.lo :,0,000 ho-
ct:wos? .· . . ; 

2." JCm que rlilt:\ n.prc.<tllntrlll a.o M i ni~t.m•il• 
o.~ f.1•a b:tllJOII tccltJtíL·u~ 'f. . 
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SESS}\0 EM 23 OE XOVF.l\mno DE i!)Q;, 

:t~o~ En1 ltH~ (]ata. fora.n1 _o~s~s trPai.mJhos 
a))]ll'<JYa,olo~ pn]tl \litli,t!wio ola. [1\oln.~t.t•ia., e 
··t•utl cl t.~CJJ' d~s~:L :qlpt·ov:~c:ãn '! · .. 

4.• ,\ l:nmp:~nhi:~ llr:tzlll~ir:t Tcwrr.11~ se 
):•l'ow•x a rmlfat· o pr·N:o ol11~ t•r•lh·i;lo~ :u..rno. 
11CW1< t.1'fl~. ·Jn,:o[tl. qnn oi.~ motliu H <ltlril:ll'r"Hl '! 

E.x•~rc.ou <1lh• • .íunt.u :~ 1:ssn. :\lini:;t~I'iu, do~:<dc 
l[lt:\Úiio ~ at '' rtaan•ln, qu:~lqunr .acto .t•own
la.dot• dl!.~s:L i ut;P,n~:n o cln p:t.ga. J' ., mcndonarlo 
j}l'eo~u thts .rC\l"lwilh~ tm•t•as ; con~ignou em 

· pt·orrwtt.t'ltl con~i~n:H' :t resper.:th·:• impur-
taneht om<lllposito ?- · 

!i." Si a. Cuffi]l;J.nltia Bz-:tzileim. Tor•rcns pa
gou, ou pretmull)u pagm·, e~,;:t import.:tndit 
(c\Ot•t•csplll tdettt.•~· aa proG<l ela.~ tm·l'ai\), t·nce-
hnu-:t o Minisf,tll'io <b Vin<:ã.o ! . · 

Qtt<~l o teol' elo a<'t J d.:~s~ t·e<:nltimnnto. t·o-
c•iho on fjnitar:Yül 'I· · 

· t.i.• :4olicított a, t>S~c Mini.~tel'io :t Compa
nhi:l. Rt'i:t?.ileírr~ Tol·ronf', q un.nrlu o o.:onw : 

a) ::t. ontt•f'g:t. clos titulo.~ a que tlnh:t 
rHroito '! · 

h) si i.:to; titulu.~ Jho ·não il!t·;~m ontt·e
gall~. qua.l o mt~t.iYo .rlcl~"''· t'<tlt;t tln <Hl· 
trog:L '! · . · 

c} si a. Mmpa.nhia. ~lieitou a, cnt!'uga 
dos 1 itulos u eUos lho não lbz·;un ontt•o
gnm;, priltcst.ou clla... qu<i.ndo e como, 
rmntl•;t Oi\.~<L doriegi.u;.ã.o do 8<111~ sou' ti~ 
t'.U(()S 1 

d) si o moti ru d:t l'Ocu~:t · dO>i iHulos, 
H<t h,,·potho~o do hitY()l'Otn sitio l'tmuga• 
dus, lbi o tlo tt!l'Oill sido olloll t•omottitlu~ 
<tOS govtlrnos dos gst.::t.clos, ptmt.oudn ~e 
h•<lltW(Ol'ÍJ'U.Ill O~ <JtiOStiOttuc(O~ l.t tl'I'ÍÍOI'il)s, 
pr.clitt ella. q u"ndo o c:om o, n int.M•ocJssão 
olos hur\~ •IUkiu<<lnTWI'Ol'HO l"Clllll'a.t,inut.n 
:u~s -J!~·)y(•J•tto~ t~sf.a.~haa-.l.~ p:J,l•,'L a . ..-~tlÜtt'~~~n, 
okls t.i r.u lu~ t 

7," Quam!o ~~~ cnb•ltJ•uu o :wo)tiJ•oJo r·~sO.:Í• 
~Ol'JO 1\IILJ'C! :~ COitlp;~J!lliJ~ fJJ·;~~dJHj,•;L 'j\)t'l'llUS 
n o 1 :ovrn•nn, t1Hal m·:~.:~ ~ltm~l,'i.(o <h~ mo~tna. 
t:compttnltht mn ti'lmtc tlo l.iUI'c:t'tlU, u mn vit·· 
t u<lo elo xr.:u~ contt%ctos 't 

Rio,:·:() doj1mhu do H!O!>.- fiJstel'llm Lnlw 

Cúpht-Sil!l;Uilll:t Secç~.o 1.l1t Dirr.ctot•i:t G!1t•:ti 
c.lo rndusi;t•in.-f~m li! iln :wu~to de IH05. 

A H•~•'t·e1;al'i<l, . rl:t <J<tmai·:t dol'! !lcput.atlo~ 
}lo<lo, :Lfim dn Rttti~lil.wr :t J'i!IJ uisit•iin ol:L C<Jm
miN~ã.o de ConRt.it.uit~ií.u l: .llt~til)a, <JUI! nRtl! 
miniRtnriu lho pt·o~to inliu•nta•:iies t'f!llll'Mtn~ 
:i iwl~mni~.:L(:•au J'("dnmnd;~ pnln llHil!JlttJlhitb 
Hl•:tY.i!OÍI':I, 'l'lll'l'Hrt~. Hlll Vit'f·,wLn ri:~ l'll~cd~fiu 
oln Nflll cun(.t·iótJl~l p:wa. :L t'uno!:Lt;:iu 1lo l~tu•gn.~ 
agl.'ícoJaH, l'n>pon•lnHiln-~n :trJ.~ itm•.• cnH . .;tnnt;n.• 
ti•• lrwlusr> otllcio. 

lniuJ·mn.nllo, ))tu•n•11~-mo q nn ~llJ)tH\m·i:~ x·•~· 
spondcw do ~I!(Ctiiu~.n UJildo: 

Qun.nt.o ao pt·i.moii·o-A Comp:tnbitL Ht•:tzí· 
t•~ir•a, Tr~t·r·m1~ 1ll'llr.·wlc•u ;l Tll~(!io)iio n tlerruJ.t·~ 

Y~l •. >'I! 

í':u;1io tlw; dons pt•imeims j,(wt•itnrios tlil 
:JI).O:lfl hod,:~J'Cl.< no do:,·id(J tnmp<>. I) t.tlJ'IIiü 
<lll C\ll""·''r:tmcniH 1l:L ltlll<Li•·•T.o nu E'>1ta.;lo <In 
t•:Hpít·ii.o i'irLnto ,: tln 14 dn n:!Vembr·) rle lH!tL 

{Jua.rúo ;t;u ~r~.~~~n~,u-(• . .: L.rn.ha.lhü~ Ü!t~hui(~ú~ 
1\Jt·:tm ,p1•imr<ir·u n,prn~nntnJIIt~ :1. e~~~~~~p(!.;. 
r~tnda n1~l'ltl ~l~~ Terr~t.:-.:· n Culonl:t.a~;tn .. quo 
po~tnJ•íormc:utl\ u~ mw:n:liithi:m ·~ r">~lol~ mini;;.. 
tet~io ; o~ l'Ol:t.f.i v o~ ;i. mr.tli~~iw no J•;,d.a,do do 
~li•m~ llm·:Ln~ o l'o:·am em ~ d!'l jruJCÍJ'O 1h~. 
li:\()~ ~~ os rulh1·nntc~ .;t procodid;b no do .E,;. 
pit·ito ~··.111-o cn1 :{t do mo~mu me~ n itllLto. A 
<Lp[Jrova~itotlo• t.l':th;tlhos ,;do teor sllguiü1.e: 
« Approvo O$ n·ah:~lbo~ toehnico~. :i vista· tlc 
totla.s ~I..S i H t'Ot• ~Uil.Ç<)es, llH\~ ~Ô de''l! e:.\Zt1l' ... Sf' 
"· <'Jif.rt~.:::t ilu~. tol'l'Oilus mü<lidos clcpois (fll<~ 
tio);W pl'•IÚr.clo <Jlle nãn ba. intm·e~~o" de t.ül'· 
ú~il'o8 pr•ojuilic:u.doN. I'M':t i~flu e~pl\t;'!tc~O 
:wi~o :to. govm·nrtdor th\ )!in:l~ p<tr;t qtw. 
mttnrlo puLJ:k;tr eclitaes d<twlo comhecinwutv 
do (hcta, :dim dcJ r:ptí! os illt.fll'!\~g;ulos pos~am 
1lent.ro ilu pr·azo q1w lhi lix<t<lo pot• r:~.~ .. L :111· 
f;orhl:ltlf\ apt·n~tmh~" ;t~ ~1ms rnclitm;tç<íe~ »·. 

Qunnw :ttJ icreoi!•o--'- Corr~t.:t olu p:tpl~l
i.~m- !Jl haver a et>rnp:mlli:l reeolhi<lo 1111 

Thc~out·o l~<lth~r·a.t .:t f[tmnti,_, tio il :OH::l.-:;54~. 
d<t qa:tJ c;thi!tm :10 ~;st:tdú elo ~:spil·ito Sant.o 
I :·:: H44~1l5l, l'CltL ti vn l.l.u pt•úco d:t~ · terras cn
tlidRs. 'A jmtiçlí.o d:t companhia ~.do :n Ül 
junho tlc IHOl. . . 

Qtl<mto :to <in:trto~A cump<tllhi:t pctlln.:w 
GuYül'lllJ Jo'mlm·:Ll, clos,ln 1~:1:1 at~ l8flli, re~u
laç'ftu sof•ro o. t'<lt.'Olbillltlllto do p1·orlucto rl:L 
W!ltd:L tl:Ls turra~.:w.~ cun•t'S <lus allnuirlo~. J•;s
ta.dos, conli>l'tnc const:tA:t. I>t~tiçã.o 1le l dn 
m n·ço (\o t Hm, :tlé m tio 1mtras, cllca.~ttil li ~tfi:t. 
ptn• olll1~in d·t•pwll:t iu.~pnl!tMh :t 1}!4to mini~· 
r,nJ'iu .. 

IJt[;t,IJI.Il ~tl! ([IIÍ!tf.n-0 ,(,;t\ltlnl~fll,o.l I'Offi)ll'<.l•. 
tm.1m:iu ·clu, l!nb·u.da da dit.u. quantia tttlP. :t 
compu.nlli<L J•i!rtli~utt wt 1/N•n!Jotlm•i:t •lo UI" 
tln ,fa.rtOÍI'O JJ\'to t•uMI,;t <Lo~ p<Lpni~ t•P.IÍll'Ontns 
110 n.~~umpto. 

E' •le pro~tlnlit.' t.enhn sido ·;tpt'G~ent:t•l~l 
:tquelt:~ in~pccr~tL'iu.. pr.iH ccm~tlt {hos l'O.~poott
v:t~ illtbrm:~~:õcH tnt• .:\ t•nlori<h cnmp:tnhi:~ 
otroc:t·.,mlln o t'~!Citlltimonto tltJ 7 J ;u!;:l$f•4x. 

Q1mnt~u ao ~oxi;n: 
rc) ;t I!UillPil•llhl<t. :ioHt:itcJtt t'Citur•aii:LS vnzc•.~ 

iL rml.1•1l~:L tfns til;lll>l~ :t l[HCI tiJ\h:t ·tlit•llil.o; 
/J) u liLdn tl" llw ttií.o tm·r.m ~ídfl outz•ct~llf\.4 

~:,w,, t.iLnf!J~ pt'OV<Úolill~ r!ttVicia~ •tllP. Sn ~~~~
<:JI;:u•Mn liltadnnt.nmc!lltfl llll pl'ut·c:~so, I!OIIll• 
t'llfll:ttnn<:iíll~ do tcu·coit•n~. impncmHIO·Iht> ~~ 
llli~I'Ciha., p1LI':t,ly~:tndu-lhu lt lWI)il<J; )Jl'OLt'.'tetli 
:t (lomp:tnliin mpnti1laN I'I'Y.t:~ t.~Jlltl•:ut tlt>llll· 
g1t.f,·i•u •lu~- ~f!n:.: Ut~Hin,.:; . 

(•) o moi.h·o d:t. I·m·t•~~t i\1l tJ lla~ •ht\'illa~ 
c·t·e:tdas Joio.; t'fll'lwid"* E~t.ad<..,. ~oiJl''' r\1tlrt~ 
nr:n•cm~·ão do~ torJ•It.oi•io~ n l'rJr:olhlmmlto lln 
pl.'Otlfltltu !l:t \'Nifl:l da~ f;ct'l'<t~. i•:m l'E~JUC.Il'i· 

.(,~ 
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ANNAES DA CAi\L\HA 

IDCUtJ, <L ([liC b[L IJOllCI) rt!!ttdi, peiliU Q, <;Qm~ CtJS<O .Íllllt:l ibd•J ;Lu:; ].)ll·]Jfl[{ ll8, Ú. iO/'-fl~ C 
pMlltin. a.o GoYm'no l~eileJ ':tl provideaci:t.SWl outros.) . . . . . . . 
,i11Jlto :wg cl;~qncllcs l~:~i:allos ,..;n!.I'I'l n r:ni.J•n;,r:t . Ao ~ngtmllo-c,oust,n. do n1Tle1:t •la. c~ynm;:t 
tio~ mr.Sil1CS t.it.ulos. \n~pr.•·lm·i;!. Licw;d rln Tc'Pr:ts n t:olocu~:u::J.n. de 

Qtütut.o :w ~ctlmu-o' a.c·.{'/ot·•lo J·<:;;d~<.ll'ío :H ' ''' lllM''Y <h• IR\N ~pt~.p :d :~.A:Jtí ~--!I:!), n 
elltl'C <L Co!'nJ)Itl)hia. lk~úl••it;~. 'J\u·rcuJ~ u u n. Jll'f'.'I!JJt:LJ~au dHs t.I·.<;J.:tliLtJ.~ l;c!dlllll:l~ .. '.1 11 

r:ove1·nu Fc•dr.t·a.l !<li ..-r!-IC~-In•: 11J" :njs ·rr tle Y!_t-llr. du H.1o I IDCI'! ~lan,lll:t ."~'' ,. :1 . . nppl u1 .• t· 
,·lr,r.cmi.JJ·•J dn tnOL llivnr~:,.~ i !li l·id,, .. ~ <•r'i.•ada~ 1,<=1.() pnlo •l""fJa(•fi~J ,J.c, I I ,'li! ,J lll,lto d"~~~· anuo. 
~ob t•olegit.ima.r;õt>:5 <lo JIU~''" o illu!l'itimiila.de n.~ •loll< t!'l'~·JÜil'l."'; ri.~, ldmn~l~/ n Ga.~teH~g~ 
cln ue1nal'l;a.(,fto l'ol':tlil tm·:tnt:Lda; jlolo~ alll.t" fl!l'! Wl ~~m 1•. dn .J:tllfllt'O 1ln .~.11 (pa.;Jnl l, ,, • 
tlitlos R'ltados; ostas hm:ti,; ti vor:tm ~IJlnt;i".to. -~!I) 't . . · . . 

1 
,, . 

1 7 
"G'l "I 

. , ' · . . . , AO Ul'eCU'll.- C:OJl~ ;a uO pape , - . - ., · 
A comJl~-~hta., Julg:mú_o-sc com cl~1·mtos ·~~ lmver" compi~Jl\ü:~ ·recolhido ;; qn~tniii:~ de 

t~rras. n_}edttlas, por nn.o · ha.ve1· tal,tado :1s 7l :Ot>:lS;5-i8. · · 
dtspostçoos coatr:tctmte~. Pl'o))o;-.. itl) c.ovcrno . . ·· , . , . .. . .. . . . 

1 
" · · 

Fe1teml ros<iindit• 0 contracto. Ao q lt<~tto-.H.omp,ttlla.ütcL~O, r 1 o <~.SSttmpto 
·· dostlo IH!J:3 att·i 18011 .• 

E o Govcruo. út.ilir.:ttlllo-:~e d:~ :ttlliol·i~;t,ç.ã.o Ao qnint••-<l eóahecim~nr.u conqwutnltol'io 
d:tl~l deorQamc.uto cntõ.o vigct1te, accot•doll; d;t ont1·ati:t du. qtianti<J. de 71 :Oii3$548-:-tmn 
:por Hm, em pag:tr-thc, em motldct Ctll'I'CBie 0 11 •. .-~.:~57, úo ti de dozcmbro de .18\Jl e tt:tm
no Thesouro l~ellcral, por nií.u osi:<w catlucoo sitou por· osta 1~epttrtiçã.o, segundo se ve do 
contra.cto, não o cstipLL!ailO po1· ·ell:t, ma; a <L viso pur· cüpht ,inato :10 Mini~terio ua Ftl" 
somma. ÜD 250:00í.)!5, a titulo <lc indemni%<1- ;~cnth rlc u. ::157, de~~~ uo.rcfor:do mn7.. 
(ií.o de despexr1.~ l'cihs in 'IJo<u.< fl.da p.~la rctil
l'idn. comp:mhi:L, ]>:t-l'<t :1 oxecuçií.o do :tlludi<lo 
comracto, <.::CS5<Lil(lo P:,LI'il a comp:Lnhiit, por· 
efi'oi to dtt l'C$~i6àO, todo O q tmlq li C I' Uil'Oitu 
o 11 ll1 vo1· co nseq uente dog d ecmtos ns. 528 c 
01;..1,du .28 tle ,junho c 7 do novombt•o de 18!:10, 
IJc•n como o. de aprosoJit;w po:· ~i ou pot· 
tm•ceil•os em· tempo ;~Jgmn qtmlrtum· rc
el:tma('iíu pot• pct•dtl..~, darnuos ou lnct·os 
.:o~~:mtes poht. mcsm:1 roscisií.o un outra 
ilOCO.'l'CIJtC .do conh•acto Oll_ tOl'nlll :~Jl!!~ 
:t lludidos. tlc:1.11ilo outt•osim enterulido cpw ~~ 
mcsnm compauhi:t ucsi~t:L pcl:t pl'CSt~ute 
rescisão tl:t eonocssão gmtuita d:ts tnr1•a., 
mcüldll.s, :~ q 110 ~c rcl'l!I'C o cont.l'u.cto de 18 
rio julho de H"l!lrl, nora-to pr:lo. t.rwmo de 14 de 

· :t.~u~tn sognint~\, 1\ni\t,n mo•lü l.'"~~in•lirlo~. 
l•:m.t7-8-H07>.-Lwl.(f. i•hreit•'t, 

D~< ucr::t,rdo; tn•lo <>OH~tt~ 1fn~ p!LJ)ni~ jllni,;,~. 
... + ... :·~.::-~no:. .~1,. 8ilt,a. 

· ~lthmcM.o :L rlolille!'a.~i'io clo S.t•;x. u ::;, •. '\Ji
niHtl'o u. tn•lie:.çfi.u rlo~ lllc!llOiltm p:u•:t a l'O· 
~po~tt1 Ji CanmJ•a do~ U~>pnbtdo~.e I} no eon~tam 
do prOCI\ii.~O iJH:JII~U.-.·!H:-H- j)l);',, - .''lotu·l!.~ 
Joíilw. 

A' niJ•netol'i:t 1 ie1·al 1l1J t.:onttthilitlivln. -l•;m· 
27-V!II-':.J'i.-L. "'1. Jlo'iUm·. 

Pl'imr!h':L Sncr;:t.o-:l0-!-1-:> --l.r de A. 
• l~ln cumpl•imt~nto <lO ilr!.~lJ.t~ w H )J'a .e:.t
]J(!-me inJorrnat·.: 

Ao pt•imnit•o-quo a cnmpM1H•:t JH'aor.dr,u 
:1. nmtli~.ão e tletll:l.l'C:tr;1i.•l 1lo~·do11~ pt•imni1•:n 
tcl'l'Ít(ll'lo~ l'6m do prttr.o. puis scmtlo o lm·nw 
ele onom·:•amnr• tu rla madi•;fw do l-i tle no
VI)mbro dL~ 11-\fJI. <J pl%Y.O lm.vi:L br•minLLrlo a 
l·i cl1: ago~w c.ln;tH ;~uno. . . · 

JÇ vrwd:ttll! qun o tlllspncho tln .'!8 1lo S(Ji.nm
l.tl'n llé 18flf~ homolo!r,On lt<.JIIt?IJu :wtu. IPJ•,,. 

,,) tez ,~ co:n]mnhi.- l'C'.itcrrtda.s vews o ])ll· 
didv do. ontt·og:t d os tit•tlus, segundo con
tirma. o :wiso cita.d.o ; 

b) não lora.m ent1•oguos os tit.ulos en1 co.n
setpiencüL du.s duvidas leva.ntttdas ],)elos Es
dos de Miuns o J<;spil·ito SaJtto, sendo protes-
ta.do pela. colnp;tnhht; . . . . . 

C) n,g à L! ViíbS CJ'ot~dM pOl'. tl 'SOS ~.SttldOS 
.so hrc rt dnnHU'C'.<L<;ão do>~ ternl.ut·ms o reco
lhimento do prodneto drt vendtl da.s terl'as, 
81ln<lo l'edani~tdo pCJla compttnhia soht•e sua· 
clcmoJ·a, JIHL$ srJrn resl.lltll.do. 

Ao ~:)Hmo-llmthncnto, o :tcc llt'tlo l'ilSei.'JOrí" 
cni',l'C\ n. c:omp•.1nhia. ou Gunn·uu !'oi t:tdnlmulu 
a !7 1lt1 d1•xnmlir'o de 1901. om vil·tl!lll~ dn au
tol'i1.:l.(;.:ÍAJ lngi~lativtt,. compl'OJUI)~tüntlo-sn o 
l:tul'lll'Jll) iL .tlli.ÍIIITIJÜJiiH' _lt t:Offi]!ilHÍiir\ COIY! tL 

qua.ntí:1 <ln :2:íi.J:(KJ()~;. i.nl'lllll e~~n !lnm :Lcil.~ 
ha.tl•l·. 

~~~o motivon quo 1111 .logi~l;~tn t·:~ uo HJO,t :1 

Commi.~:-:no dt~ Or~•:.tm •ni:o d:~ Camu.r:1 dos 
llC]I!tt.::~II08, r·olll p:LrnMl' 1';~\'0I':n·nJ, :~ j)1'11S!lll• 
t:~~~ um p:·~jrJ1:lo rln ltJi a.nt.ot•ixa._ntlo o (]o
wwuu :L :LI>J'it• o ci'Hilito .Ir, :t:>O:OOO~ IJara l.al 
indernui~:~i;ão (1Jim·ir1 0/(ieirtí tk ::l3 de dezrqn
IH'O llO W04.) 

g• tudo rJua.rtl.o ost.a :Mlcçií.o p<'<dc inlornml'. 
-I•:m !S r!c ~l!tt1mhJ•o 1lo !flOri. - Vú·,rtilio 
·Nel11. · · 

A ~ncc::lil pa.t'N!IH)lll h:~\'i!l' JH'O:)lJ~t· J a, 
V, [•:x. :LS !JlJtlJ'HI.IIJ;Õi!S I!' IH S(i f<ílllt!ll! rla.J' IW 

oll!eit1 dit, C:Mna.m. lte~i.:~-mo a.<·•:l'i~~cnut~·u·: 
On:~ntc1 :L Ú.ol'eoit•a. A l{llllllti:L 1l13 i I :0.)!~8-lR l 
,\o pi'l'.<:t• di.\~ i,fJI'I':L,; e IJ lJ ll\t'eitm·h~~ do· JJ!Il)IC!I 
(;usl,a Pm•oil·a. t·;st:1clo rio l·:~ph-lto Sauto, st•· 
gu1tcl• ~'' \'('. dos ol!lclo~ tltL Iu~pcctOJ'itL . iltl~ 
'l'•n·t·a~ dt.> )·! ilt.o i.IC~illllht•.J !}(< I H9{1 r.< 4 de 
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julho de · t89l ·(pipch: nR. 14 .. 7fl~fl0 e l'ot•mou ~ontril:, :.1llt•man,lo IJ.üc <'m F;, P;wlo · 
. 7. 2(;9..;.9] . ) O SCl'YÍ~O (• 111 ttUXl m:tiOl' <1 lllllÍ t(J. in a. i~ di>-

QJt:l.nt·o ;1 'lll i ~l'l.<.L. A compn.nhia. ••m. l'tld'tas fiCUYn!Yiilo. ttruw ·~oli 11 )Jontu til! vista. il.<l. 
d::ü::t~ tJ·atou olfootiv:mu~ntil <lo ~~-~~llmpto. poJ•I;en.m,mto. ~I'·ILn.<it~-. n ili.~t.l'iiJÚit;iin dü l'H· 

pcdin•lo ~·~ ciunsirlet·ação <l(• . despa.clu.ls tle~tc spcctiv" <•oJ·.r·cspnndaueia .• i[JWr' cmi:ala<;ilo <i : 
minist.flrio (p;.n ~>ntondom. {:llt'•Ja. <lc ontl'a~ l'Cndr~ _l>l'tHinr.i.!a:, .< L<lll i ~l. ·nu f; rir:nuio de li\!\X 
Jll'O\' idt!Úéitt~) rcsalv:LI' tlir•oü i,u.< 'rln trw~ ;1 HlOIJ."rw Cu!'l'CÍcl <lo l:io Ur·awla cl11 Su l.. foi"· 
él~iro~ <: llzN·a afllx:J.t' etlif.'\ru;,_ t.Cntlu a.pp.11'C~ 1le 1.4iJ8:t):1!l~~Ji<. :bo va.ssr~ . ,1nn uo tle ~;. ,, 
cido Ya.t•ios l'~h\)n:tnt.c\s no ~:St.aclo d~ Min:1~: . . P:• rrlo r•le\•uu-se a (; .171 :3l l:i:f>ltl . 
Qn::tnl.o ~t quiut:t . N::W. r~t:í.jnnto :LON p:\]lnL~ A Cnn1mis..~1í.o. cou!ut•nia.mlo..sc · C<lllr a H 
o coullecimcnto compt-oba.t~n-.io rio 1't•culhi-
monto dos 71 :OO::t}';,(l{; rclei·cin~sc a, cllG o iUI'c11'111a.r;:õOs do tinvct•no, pt•opo;r. . o indeJ'Cll'Í· 
a.vi:;o citado c:~ infot·ma~•ii() . d :~ s lct•ctal'ia da mento •lo pe;lido, nms .o ~cml.tlo·re~olvon n·:Lo 
24 de dezemht•o do 1891, dir.emlo que l he l'<~l'tl sô ~ttaridrir aog p.oticionM·ios. mas :~illd:t • . 

. a.presentn.tlo; :t inspectori:L diz quo a coln- por lima. rnerlida gct·~t. nquip:tr:u· os vouci
panh!a p~·oYa.Ia ter z•ccollrido o dinltclro. mcntos das Oltkas . :~dmirli;trnçõcs de l" 
Aquellc a.visopedi'a a.u Minis'tlirio dlr. Fl'lzcnda. cht&-;e. Pl.lor:i., .Pct•na.mbtwo, Bt~IJia. . e OuJ·o 
a. oxpediçã.o·de ordens pat•:t 0 titltiO de posse Preto, em Mlna.s Gert~t.'s, ~us t.l<t do 1\stado lle 
no Esta.d!J tio ~:Spiritu 8a.nto, c r ooommen- 8, P<r.ulo. . . . 
dava. DO fim dil. q_ua.ntiil. wtál I!CliS~C :~ de Ficou. port:~nto . l'C<ligido :L ~Sim o .Pl'f\ÍCCt•) 
J:3:044~[ (COl'respontlcntc ó\0 ValOl' di!S ter- da )ci apjll'OVibdO fXlltl I'Cil:t.<lo: . 
1'aS) eseri'ptut•J.d:L :1 ernt! iw do l~sta.tlo n.M 
ulteriot• delibrt·:iç1io. A razão disto era :L O Congi•c>:l!IJ Naciorw.l (!O()l'flE ·: 

([U<Ístiw, · tt•atada. riest()l; pu.pcis· tlu"tes e <lc~ · · Artil.!o uliicó. Fic:~r~l eq·u. ii. Ja.ru.tlv{ •:lS \'cn-
J:lOÍs, do diL•eitl) ::w pre~o lia.~ terras. · ~ · · , •• 1 · címonto;: tlo; cmp!•c'~tldus das Atlmiili~tt·:1çõcs 
. Quatroo fi sexw. c a setimu.. A compan ria dos Cuneios d.o lH•J Gt•anclo !lu Sul. P:u·ü. Per-

roqucl'eu t'esciç/i.o do con tt•actó em ·tt;05 e b 
i!lSistiu em 18913, 0 l'ina.Ime11tc tlp.'es~ntou em nam ltco, BtlhhL c Ouro Pt·eto, em Miuas Go

_10 de.,junho de 190 t 0 memorial que HlVC 0 r:tes, t<o~ do igual . catngot·ia rl01 dir Jo:s tr1do . 
despacho do 14 de dor.cmbi'O, .sobt•e .o ·(!(!ibl de 8· Paulo; t·ovogml:~~ as: ili~P (•~h.0e> em 
foi lavrado o termo de W, ém vist:J. do dis' conka.l'i(l. · . · · ·. 
posto no ;~rt. 2211. XVII! úa lei do Ól'<"J~móuto . ll.emotÜdo o [ll'~.lecto pa.I·:~ ~~ Ci~ln<\l'~~: ;.r. 

· de ls<J9, mantido u:~ úo orç<mJCoto da HJOO. Commi;>Si\o. · de Ot•çtununto, sendo · r clatot< 
· Do que fica exposto. dignt~t•-:ro-ila. V. Ex. o Sr . . Francisco ~:i.. interpoz pt~.I'Cct• t·, !it.
v~r· t1uu u. ma.tochu. do proce,;so uã.o fol retat'• r.eudo ;ts mais judi~iosa.s pondcm1:õc.<: com o . 
dada. : honve. sim, nooes~idi.i.dO de oxa.mimw ·Intuito de d·emousf.to;Lt' · qm! a. rcfoi'Illtl. tlo · 
pntiçÕI)ll <1:~ conce~sion:~ria e reeh~'in:t~iíus _.te sm•vic.o !lils Gort•(•iQR . devn ~nt• !!li ta.; .. r1t!;on~ . · 
)J:\l'tc.~. t•cspci't;Lr · direito.~ o comp!.\tcitcias. dcndo-;u Hiio sr'•m•:nt .• ~ ao <~ugmcnto. 1lós 'you-

Rio, ~r, dn ~eÚunlrt•o cln lf)();; ; -Jfru·lt•ulo de clnw!ltos. 1lo. pn,;~oal .~ttpel'iut•, llllt.~ .· princl-
.4.<.•1~ , -t.:oril~wt-Jier1111111t.,s Silo''. · )m.lmcnl.e ao. riJnlllrn• t·c:('l'Jti.anwutu 1l.o ;r.~\'lltl", 

qun cl a unin:r,do fJil~i; ll. e11jo~ w•ru!irl'l~llto.'l 

\f •. :11Jl{-1 nor, 
li:mentl".• ela ~dmw·c• dos JJep .. iudo.: "., 1n:ojucto 

fi·, :t.:!G, de tfJOf, do ~cnrula, C'f'<Ôptll'ILiltlo 
o.ç 111mcimentos llo~ mn;J•·ertatlo.< (lo .. < J\i/.mi
t>i..<tru~J~ie.' dos. (!orreio~ do Rio f :,·,~ude ti n SuJ, 
J'm·ti, Pe>'1111111buc.o. BalLi1.1 e tb: 0 .1wo P1·eto, 
drl> 1liillll,, a~mc.~ •. <tQ.<. r/e l ffi<at rx''"tiul'iu ,J,, 
tlo Jf.<tarlo tliJ 8; }'at</IJ , I~< IJIUte.< 11 SI!Y:ft:llf.IJ 
w:ro d el' o seu. u.•.<entime11 '" 

(Vi<i A projllciMn~. 21;1( d~ 1!1111, ,; 6, ele 1!!04) 

JO:m HlOO os ' runccillll:J.l'ÍOS ela Atlrllillistra.
~w dos Cot•t•eios ·du l·:o;f.a.<Jo tln U.iu (; J~Lndn <lu 
Sul . solillit.ara.nt 110 CIIU!ri'O .. '*IO · Na.elunal ~~ 
equip~ração do I.IOII!t veuclm••nf,o,. :ws dá. 
Adminh•ira~•lío do <lu s ; Pnul{•, 

A C'..omm!K~ du FiJit~n(':L'i do Scua.do, Jni
eit~udo o e~ttulo du a.."'!umpl.u, mu.nduu ouvi1; 
o Minist.Ol'iv d(!.·. lndu~t•·l:~. 11 Vi:u;ão, cpw in-

adurJ.e~ i rnpcill.•m mr:lhur· "~~olha.. r~ :\t.tnJr
_doll!lo-sn f,;~mhel<l ;i. hua. Ol'l{tllli:-.ac;(w olo>~ ,,,,,._ 
vil~o~. · · 

A Commis.sfi.<l f<•lllclui u o seu pa.rr.Cer acon
selh:r.nrl.o :.t. J•o,jni~ilo do 1m~jllct.o, t:omo ~<o ,.,, · 
doo tei·uws o{u rnt\~m•• ·"m i'Cll(liidi.L trau~•·r·i 
pto: 

A' Cümmis~i"w tli: ÜI•r:-a nWrtto foi L'tltÚoU.idu 
o prQjecl.o tlo:O:ormtlo quo equipaJ•a. i>s venci
mentos dos elllpl·ngtttfo!l tia.~ Atlmini~trar,:üas 
•lo~ cm•rcio~< •lo Jc.i o G r•a.JJLICJ do Sul, Pa.L·fL~ 
POl'lliLHlbtwu, lla.hhL o · Our·u PJ'l'ltu aos •11• 
i,!l'u:1( w~j~gut•i:l tl:1 l.lo J·;~t u.•lu du S. Pl\.ulv . 

O pt'ÍIIll!il-u a~p(!ct.o pnhL 1pml. sa inrp.jQ :i 
no~~~ ·~l>raciaçf~-t> B;!ll) Pl'QÍU<!to (• o do a.u
~r ·rumt•J •IH ·ttu<]IIIZ:• ltliH <!llll oltd,ot•n.i n:~J~í .• 

~:~ti! Ur:1~ UOillllllK~J'iWO ·pülo ~n:.trll!!to (tllath·" 
t:uw J.liii'ILti vo·otu 'l iu~nto ILdualuuinf.o cu~i.:1 u 
'il'li!~Oill - <J:i~ ~rilliillf~ti·:Lr.'iil'w jJO:•I.a.t• ·' ·dt• tjrto• •'IJ 
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. A 6lCl'IIÇiío 1lo vont~imcn'tos dn pr~jceto 
import~~r:i. em~: lOO$ p:Lr:L c;~(lôL admioti;o;ro L'I\r 

· dm·; 11110 dn ii:-IOO:i>· · ·p:l.<,.::u·rL a })I'IJ'c~Jbot• 
(0;!".õQS ; p a.rtl ~: t hi'N'.illl'!\il•or.; ôL H(C\'IL~.ã.U 
~r.l'~, !ln l. : -100_$ ; ptl.l';l, Q !•OU !.atlOI'; n (•}Jt!l'o~ l l U 
~~[O o o pt•imeiJ'\1 olllcial ;;f)t':t ÚCl l:20U~: 

.plra o·scgrtndo otllcit~l . 9\)()$; para o lili'CP.iro 
o iU<!i:Ll, ·o flol t! o pOI·tni t•o), IIOIJ~; p:mJ. o 
amaunon11c, o pr;~Unc~ntc o •> ('fl.l'te ir..~, 
" IJif.i'JJOO • . . . . . 

As<:im , quanto ma.iOJ' li1r a 1'Cffiuncração 
nct1ml. t,n.n1.o JnllÍ(H' llot':i. ;~ vanf.a.gem nov:~. 

Só :to• I~ . ('..ontitlUO.~ 11 ~lll'VIlOÍ.()>l, · p:~l•í:i!o: I):L' 
41~<!a l:L . d~> !'nncCliun<~olfsmo; o 1\Hor• u1io :olc:•u· 
1:nr:'~ ; mnlhol'a.-~c '' ~i tnc1t;ãn til! !.ooJo~. III":L 

r,onsignnm. E :~..-:~i m o :l.U(!:TnMin rlll dnsrpm.1. 
~f~ r.hw :tl'>L :L ma. i~ dn :·lfll:l.li'IOS;ono •·. . 

(J Ol\11:': õL\'Ull,;~oJ jjt.,: jn"JI) IJOnl !(IH! · () Qli'I'I\ÍO 
~o))ro~:;u·rog:t u Th<!souro . d:t ltepui.Jiic<~. ~~~~ 
imzmditlc. a. •lnm·t'!t,,,!;ão tlc pJ·ovirlmwi.;J.~ inrl i ~ 
})ell~:~vr.i::: :t '''~L m·g:Lniza.<;~ o •lü so;J·v i•;o H 
r;uj:t· •n·g~u.:ia; sn i mp.<ie nlll'il.() m:ti;: impe
l'iO!larnento 1!0 qun · 'L do :tugmnnl,ar voaci- · 
mnntos do p!\sSo<~lilUperiOJ·. · . ·· 

A todo~ .:obrJlova. a nocri~~i•l:td!• dn Till!lhm· 
c . .;Colh•~ do :~gcnt<~. que (:<L uni dado postal, _1! 
.pelo ~ou ll110l c•l'(.l, co.liq pela~ sum; rcl:tç.uc:.: 
com o puhlico, 1i :L condiçao c lomeutal'dc u.m 
·wm ~ct•viço. Os V(lncimento~ ad ua.os im
·p cdc•u o :rcc1:ut•~mtmto. do pc.~,;on.l idonco. O 
;t:,:ontc. de -1•: cla~~c p 0l'Cc lJn,. mcll.~a.lmcnte, 
•In 1 80.~ <L 480$: n da.~ 2.G2!1 u.gcnci;~~ dis~c
mimul:~~· Jio ·intorio1• tio p:ti:r.~ :~ .o~) I siio .di.J·i
gill:ts pot· fttncciona.J•ios di.l.qttolla cat.cgori;\ . · 
(,)uaildo não so p <ilill remu1wmr melhor a. 
estl>.,;, não 6 opp·01·tuno .Jà.r.el-o ao~ ilu.s I'epn.r
tirocs inlbriOl't.JS. · 

"Por out1·o lado, a O(ptip:u·;~çiío c~t.1helccidu. 
no p t•ojncto n iio o jui;tiliil<b pola. igu:tl impo1·· 
t t1nda. d;1s administ l':u,iícs a ltiic cllc se l'{}lill'C. 

l'~Sil. import:inci:~ nie(lc-s.t.l pela. rcn<lt\ c 
pelo movimento postal . · · 

Qu·a.nto ·:t 'renda, nonhuma dns outras . 
· administraçi)C$ püde sm• post~1. em PM'ttllelo 
com a. de S. l>aula. J.:is a comparação r çJa-
tiva ao ultimo :1nuo (1900) ; · . 
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~~ •\ell ns . i rml tm•a vel.. . . 
"Nem se "-~Jlllrn. •JIIO o a.ugmoni~ tlu lle~po~.iL 

lltlllll limif.'l-dO IIO IIflll :l!l Íin:l. ruidcntOU~tJ-;•do, 
tio lll5:711fJ$. Outr•[>~ :u't 'J'n~dm , ,~ jà !lO t!•ont . 
.om visto!\ C!Jm a nlnv:u:.?it~ 1in t'l; ~"~'~ da .. ~ :~tlmi
ulstl'at;iH1R do S:últ:l eat.hnl' i na~ 1\l:~~?t•:UI. 
{Â);n·(,o ~nb·:~tlmiúi;:tra•;õe~ dt1' U llll!':tb:~. t::Llll· 
panba a Uiit.ma.tttinn. o:o u.~t.arttM 1lB pr•ojfl•.•to.~ 
:~,pre.'>l:lntru.io.~ (, Cam:.t.I':L. 1·1 s i ~~--t.'l. :~intlao ~~~ · 
mi.o pi'OlllUICiolt !IObl'll CJiflS, A lb.cll, eutJ•t!·. 
tanto, crm• tJllll o pro,]ec!.tJ tio R&ma•.lo .propi· 

. c•ia.J·:1 ouscjo á adopç1io tlt~s mot.lída~ <t•to oUc.~ 
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Quanto <Lo nwviment:rpost:\1, nmitu loiig., 
tam bem e~t:i. tlll veritic<Lr·~u :L ign:Llihdc 
.•tue a. cquiprtra<;:Í.!.l pt•opiJstu.l':tt'ÜL pre~uppor,· 

A c:n•t•uspomlcnl!irt total (l!:.potÜdtt, rcec
bid:L em kit~íto), ~éguntlo a~ utl.iut:L~ e~t<L· 
l.i~tic;i,~ ptlOliüacl;tt_:, 'f UH ~H J•IJI'et•cm :\ 18!)0, 
lbi a ~oguint.•J. n;1,s 'l.<lmini~&n.L•~··Ic·< <pu: va.nwo 
compcu::tllllo : · 

S. P:mlu ......... .. : .......... . 
Riv Omudc do t'ttl ••.••...•••.• 
P:w:L •••.•• · .................... . 

· Pcrna.m I meu .•. , ••....•. , .... . 
J~thi:.L,, ... ,.,,,,, .. ,, •••· •• .. . 
OUJ'I.l l't•cto ...•.• , ....•....•.. 

!!,X~i;,79i) 

·1,·1H5 .0:11i 
::.Rill./349 
K • -~t{:~ .48ti 
x.::l5t1.4ll 

O tot:\1 ÜO$ rogi~tmtlo~ Hllll v;1,!ur !oi : 

:-:. Pa.ulo1 ........ ; ............. 41il.57:t 
!tio G t·au<Jc dn Sul. , ........... 455.4HG 
l.)i.Ll'êi,,", ,·,. •••, •• ~, •·•.,,. ~ ·~,, ,·., ~l)i.Ili 
Permüulnwo .• , , ...•. · ...•. , •.. :l4l.ll:-l0 
Ba.hia, ......................... :.'~9.8:!0 
0u1·o Pl-(:to •••••••••.••. , •••.• ;J05.:.l~8 

o muvimcu Lo do~ rcgish•:ttlos com vulol' 
toi o ~cguintc pclu.s ~uu.;:; impo1·tancia.~ : 
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Como uiLimo olütnuuto •lo comp:tl'a•,,~to. 
da.mos a<pli o nun1e1·o d<J a.guúui:L~ :.;ubordi
n:ttl:Ld :~ .::a.d:t um:t da.~ :tdmini~tl-:tçõu~ rúlo· 
l'id:~,; : . 

S. P<Lllló ....... . ................... ~. 
Rin c;raude do Sul. ••.•• , .••.. • ••••• , 
J>a, l'ii, • ..••. , ..................... · .• ~ ~ .••• 
Purl\:l.lnhuen.; . ... ~ ....... ~ ~ .... . :. ~ .. 

·Balliu. ..........•.....•.... · ........... . 
Om•,, P1•eto •••.•••••••••• · ..... ; •·• · .. .. 

ós d:tdos. ilxpo ·tos most.t•:tlU q uc :L. <~qnipa.
ra.çiio ;'otaú;t }:ulo.i SCJÚtdo niw corro~po1ulc 
nem ;~·· intpot·ta.uui:L relativa. d:L~ .:tdmini~-. 
tl•:t•."·ÜC~ p(l;,;tao~. lltHH ~~ c:ttcn~iw do~. tt·~t-
lmlhos <L t:<Lt·go dull:ts. . · 

O pt·ojo~to visu. ;o,p0rt:t' l'u.\'OI'Bcur utn dn
trit•min:tdo g-t•upo . tl<! t'Hnccioti:uiu~. Niw t\ 

:tcon~ulh<tm :o.~ uil•tmrnst;LtiGiit·' tin<LJlct!it"<r.~ 
du Jl<i.i~, nem <~'l m.:ccs~;iu:>du~ do ôcrvi~·o p11· 
blico. 

Parccc,llois,<l Coauuissão •ltle,l'cjeit;mdo-o, 
u. C:mml'<L pr-occdci'<L com ac•;rto t: pakio
tisnw. 

B<~.La t.h~s. Conl.mi:;:;õc~. ltJ de uon;mbl'O de 
H!Ol. -Ptwla l}uiotru·aes, pt·esidulltc.-Jihm· 
c.is<:o ,'!;.à, t•ulll.tor.-·M<t,!ll'ink.-: Lui.; f>i.;u .• -
l:ier;edello Col'rêü, · 

f:ittbmetíido o pn~jcuto iL tli~cU$STio, l'oru.m 
a.pt•cscrtt:.td\(os va,t•ia.~ emendas tambotu de 
cquipu.l~L~'ão de vencimentos. 

A Commissií.o do Ot·Ç:ttnontu, ;;emlo rcl<ttor 
o S1·. Lu.urindo Pitta, ouvid<> ~ob1·a as cnwn
o'las, opinou pel:~. su;~, l'ejoi~!ào da. ~eguintc 
t'órm:t : 

«~:'iu h:~ duvid:.> qtm ü mttito just:t a pt'O· 
tml~'iío dos cmprcga.do~ das . diversa~ admi
ulstt'<lt.'üos posta.c~ " todo~ ellc~. so ach;tm na~ 
cit•cumstan!)i:l.~ itlonticas ;i~ ilo~ quo ot•u.rc- . 
cl;tmaln. l•'<t\'Ol'O!!lll', pot•úm, :ws que pmllllu, 
soni ilttonçii.o ';ws dcm;tis cmpt~cgttdo~, uibu 
sm•i:\ Ut[Hit:Ltivo, att.Jndur ·.<1 todo~ sem ~ot· 
pot' unm. nwdidtL gorai, uni!bt•mo a ~ystcm:t.
tiutl; (lllll sõmcntc púdo sol' t~labot•i.bdiL 11;~s 
ropartiQÕé$. du novnrno, sCl'iiL. os!Ktbclocor 
um sct·vi<;.o au:wchico. 

l~az·se mi~têt• umu. reOJ'g<Lnizac:lto dos Cor· 
t•cius, qtto j:~ vom de ;tlgttn~ annos lomu>'<lli:L 
c 1ln (juo Ol'it cu~it<~ o. Executivo, parecendo 
que p:u·~~ ui'Cvo 8Ct':~ ~nbmott.ido ao Congro~su 
um plu.no do rcrorma po.~ta.l, pois o serviço 
tem :m:rmonta.du con~idot·a.vclmonto c j:t 
nã.o unbo nos moldes tr•IÇtiLlils pnl:t rC[QI'nltl . 
do fll\'lll'Cii'O tle lR!lG.» 

Não ulo.~t:uito os p:u·com·cN contrario9 d:1 
Oommis~fr:o de Or~:a.mont.o, ;r, ca.max·a iLppm· 
vou c1 prqjoctu do Hcrt<Ldo com :t.s emoudas • 

Dovo!vido. o p!•ojoeto :LO ~onado, rusolvou 
c~to ro,;oitar 1.1o> omanda~. uonformando-::~o 
com o pa.Nccl." do ~ua. Commi>lllfio do l<'inan· 
1;'a~, CJUO so manifestou as~üu : 
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«A Commi~;siio d~ FintlnÇ;t.~, i;cndo Pl'CX:Ul';tlv 
elementos tpuL •~ l~:thilitont :\ l'ol'lllUIM· sou 
cal'ocer sobz·c ••·~ dit:L~ t.l!ncnd;~~. chegou ;i 
ponclnsã.o dfl •ptei nã.o h;~ oppori:.unidadc na 
su:L ;tcccit;Lçiio, •tnc ülovari:~ ~onsivuhnento 
•.ts dc~pczri.'S m~:s.-e r<tmo dó serviço, •tue j;i 
••ccnsa <Lnnua.lmcntc considcr;wcll/e(tçit, rtue 
u5.o .deve sc1• aggt·:wa.do siniío no tMo ·do 
a.b~oluta. ncce>sid;tdu. . · 

· E', poi~. :t Commiss5.o dll parecer que a.s 
mncnda.s devem sor l'O.j()ita.das. . · 

Sa.la d:ts Comnüs.~õos, 2i do .j 1!lho de 1005, 
·-,..rJ!idano Pettlll%, pt·esidente.-Ramit·o Bar· 
cotlo•;-1<'. Glttcerio,-J. Joa']uim ào Sou.f;Ú • ._ 
Urbano rlc Ooutl&!.--,-A. A~e)'edo.-Gon!ull·o"s 

. Pe·r)·eit·t.~.'» · 

. n~ historico feito .oc dopmhende tJIJt' a 
l'I.)[Ol'llla. ·do . !>Cl'VÍÇ.Q dos COl'l-'<liO'ó :;c Impõe 
como ltrna. nect...~idadc irii!l udivl!l ; ooaviudo, 
por<!m, q_uc cSS<J. l'(lfOl'lllt~ :;c clfectue, não 
}!91' rocllid<ls parci<LO.S, consistentes ~monte 
em u.ugmcntos -do vencimentos po1• meio de 

· cq uiparaçiics, mas por uma. mcdid<t gfll'a~, . 
cQIIl 1_~ audicnciu. do::~ clicl'es dl) scr viç:o, o 
\lliC sú. podc1~i. cumprir o Governo, <ttte já 
está. tlevidamente autorizado, ticando depen
dente de <lpprovaçlío do Congres$o· o au
gmeuto de dr,spcza. 

Nestas condições, a Commlssã.o de l<'!na.n
ças. ·pronunciando-se unicamente sobr·e .a.s 
en\e11das, visto (lOmo o projocto é tna.teria. 
vencid;t em ambas a;$ C:~~as -do Congrésso, 
opina pela.· ~u.u. x·ejaiçilo, dcvetúlo os fuuccio
ua.rio$ dos. Col.'rcios t~gua.rdár \1. ro!orma ur
g\mtGmcnte determinada. pelas t)idgonciM do 
sez~viço publico. . . . · .· 

Sa.h~ das sessões, 22 de noveri1h1'0 de HJ05~ 
-ló't·al'lCi$co Veiga, pt•e.;idettto. ·- lg""cio 
2'osta, z·ela.tor.- Galeão Ca-i-oalhal.- Erico 
C06UU>.-U1'ba1W . ~·c!lltos,..,...('o?'Mlio da Fon• 
sçca. 

Pi-ojtu:lo " · 226, d e 1901, do Sanado, .que 
equipat·a os 11encimentos dos empt·egados d<tS 
admmisf1'ttçiie$ dos COI'I'Cios <lc <lillC!'$OS E.~
la.dos da U11ilto 

.O Congt•esso Nacional deci•eta. : 
Artigo unico. Ficam equiptl.l•<l.flos os ven

cimentos dos empreg-cl.dos d:~s a.dmlni~tr :\ções 
dos Correios do Rio Grande do Sul, Pa.r;t, 
Pe!'nambuoo, Ba.hia. e de · Oul'o Preto, om 
l\:!im1.~ 6erae.~. aos de igual ca.tcgoria. •la. do 
r:Sta.do de S. P<4U1<J; l'Cvo:;u.<lt\.~ ll.~ d i~;:po_siç>üo~ 
em contrario. 

Seniltlo Federal, 9 tle uut11bz·o de .UJUl, 
......, Manoel de Qtteiro; Matto~o Ribei1·o.. . Pl'(? 
sidente. - Al·úe,·to .Tosa l)onçalues, :~0 Seore-. 
t:J.rio, servindo de ·I •, - Jl~tonio A=orottQ, 
s.P.rvindo tle :3" Seci.'Gt.lrio . ...., Fi,·mitJo Pi>·c~ 

- .ftm:cint, sorvitldo de 4" Sec1·ett~rio. 

lJ;nitÚ'It.las. da Ca»uwa dos Deput~dos ao pYir-. 
Jacto " · 226, de 1901, ilo SeMdo, ús qWJes 
o i:ie11o.do nikl po~ule dar .o seu . asseúti-, 
1iumlo · · · 

fVido.ptojocto n ~ 258, de 1903, ~ G do 1904) 

· Ao a.t·Ligo uoico : 

I" 
IJÓpois de S. Panlo-"-' acct•escentc-se: e 

fic;~m elevadas a çu.tegoria. igual ás admi
nistrações d<~ :l" classe u.s snb•a.dmiuistl'ações 
de Diama.ntina., . Oampa.uh:~ c · Ubct•aba., nó · 
.1-:sta.dü •lc Min(l,s Gcra.e.~. 

lJupoi,; •i~ pa.la n><t.~ ::._ JO:Sta.dó de S. Pa.tt{o 
- acct·Ct;u HlW'Se: e os cmpt-cg:W..Js das a.dmi
nistt·a.ç.õi:;s tlt! SalÜ;~ C;tthat•ina. c AlagOtiS t~OS 
do. il-{ua! ~Ltcg<n·i ~~ da. do .J<;.">tado ü.o ~ra
l'<LnhiúJ. 

3 . . 
. !Jc])ois dt~s pa.la.vras - Esta.do de S. Paulo · 
- · accrescent~->e : e os empregados da. 
\ltlministraQã.o dos Cort·eios do Est ado "da. Pt~
·t·<thyba ;tos de iguaJ categm•i<~ du. do t;~t;i.do 
<lus Alagoas. · . . 

4" 

Ot~tle co•ú·iei· : Fica. cquipa.ra.do o pesso~;~.l 
do correto uo Cear<'uto do Maranltão .. 
· Cti\UU.l'il. dos Dcput<.tdos, 3 de !'evere.iro de 

WO:l. - z;. 'le Paul<t O. Gtii iltal'ties, Pt•csi
U0tlte- illcmoel de A.leucaY Gttilnarltes, l " Se· 
creta.l:io. - J .B. · Wanderley de . illemlonça, · 
;)• :>ec:rota.rio, servirulo de 2•. . . .• . 

· O Sr. 1<'e~:•reii.·a Brag;-. dii quo, 
occnpa.ndo a. •~ttenç.ã.o do seus . .wllegas pot•. 
a lguns mimito:S, dO!!ej<~ slljeitar á a.prccia.çlio 
du.. Ca.mt\ra ttm projccto que elc.v:.~ os venci
mentos · de :~lgumas categoria.s .de !'!inceio
ilarios d:~ Repa.rti~.ã.o Gera.! dos Tclef.'l'i~phos. 

Peta zelo com que desempenham as sml.l! 
funcçõ(!s; pela. e<\p<\cida.de de que· teem da.do 
cxubei·~ntes· pt'Ovas , são es;;e;; fu~eciona1:los 
ple rmmentc merecedores da. rocd!d<~ cont~du. 
no pNjecto. Modelo de orgamz:...çao techntca 
c :\dministrativ:\, a Hepa.rtição dos Telogra.- . 
phos oonstüuc :tttcst:tdo cloqncute dos . a.r

· t~nus es!urços 1k.Senvolvillos pelo seu illust1·o 
rliz'<lCtOI' C peloS domai!! Junccior.arlo~ <plO 
bl!ffi }ll'UClll'il•ffi Stll'VÍi~ :t Cltll~lL J>Ublici~. (),~ . 
~m·vko~ po1· ollc:> pt•estu.dos nã.o t!ií.o tnQnu~ 
valioso~ que os dos J'uncclotJ<Ll'ios dO. Estrada 
do . J~Cl'l'o central du Bt·a.zil; entretanto o~ 
vencimentos dc~>te~ siio consi<lcra:velmcnte 
m1ti"1 clcv:~do~. · 

Mas não é só •leb;~ixo deste ponto do Yist.;L, 
que o pt·ojocto merece a acccitaçã.o d:\ ea-
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m:~~·:.L. (J:; ' pun~.<tis ·~,tu;l~ 'se ,;1 o>< •tn:\es m'i.o :t." .\ t;<1 111plicnt;ii•J o dolica.ll :!;t, ; ~ ct·escllll t ns 
cun~ugniJ•íu.m o"· cn:;nnh• •it·o~ tlus tull •;t t·:~pho .. tl:t i.cel lú k.:~ cledrica · n:"i,u s,·, l} \lilllW a •• rC: I'

·u j 11tl u:ius1 •lc..-;{)JIIl):mlw !la.-; s·w~:,; ra nciJJ<;s •. vi~:a d:• tL%HSilli.~,,r,u d;i . ln l:n 't'« c.:cl'ipLa, 
. l'l! ]Jl'ü~Oilt:l li1 ])OI' I LIH l :vlu ílJlOl' IHt ) C(l!l:,; il l lltl . IH:~~ i, a.m ·llünl t)l \:l!li.u' :w 1h p:d:!.I' L':~ fa ' :LLI:t, 
tlo !ot·c,•:.Ls i ni'.(•.lluctn:cu~; :~e :l.l'l'Oi.:t lll p or ú 1Ül'O A L'ü)Xt.L'tíl;fi u :l.ill'a rlgu lwje <l oHl~ ~en i<)(!s 
l :til.J dc;~puza.~ · ;~ \' ll lt:ctbs •:Í.iiiJ :~ 'Lt:I[Ú. Í ,i~:ão tlí,.,tind u,;: u tl:o. td.!lgt·•~].llli" O u tÜt ttllc-

. ·t!us tlc<:C::;;;a.do:< iiVl'u;; , Cm:~il:t J>ill' ~l•il'ilC , phoni:t . · · . · 
cu.•:t ~IOL'i:t eunsUtue :t · íusup:u·:t , ·nl colll!Ja• Desta :wl.c, >'Ubt·c 11;; erú )u·ngallo" o h~« 11- · 
Hhcii•;~ r\n-; ~t \ C:H lo~ . :1 tde::t·:.~ ;Jhi • ~ .i i~l'Uill l)Cll nh:~-; . linlt ,1.~ tpm lw.iú: ~ií.o a.tll'Ms, ~uht.rn·-.. · 
o~· limite$ 1i;t u~plwl'<t n~ t .t·,, ir,;o. unl l.ptc du- t·Mtcn:< c sú l.Ht.qnar, ica.s, 11e~a. lllH · t;·ab:dho 
T <\ntc m n itoJs <HII'IO" cll:t !icott llilC()tT:~thL m ni tu m:ti,; c:-:V•mtc. •Lnct· qnan(;o :i s cott
Riqníssinws c iucc,S: ~n t.c~ ,.;;;,o us pi·u:;t•e.o;."W.o; s't·ucçõcos, qncr qu:tDtJ :\ t·~poctiva ·<:on:::vr- . 
r ealizw.lo;; p elo ;;cu.io $dCnt.i1icu 110 Wt:lt!ÜC \':t{tii.o . ()$ c•nprog;~dus •lO estac;ões. lJUIJ t ra
ü llloil ithvlu o aos vt·uC.:c·oliS ~;;ll: t v.:z lllais tam dos "llpa.mlhn;; .tlJlc~rapilic'.l~ ü t duj)lto
ma.r:w ili ttJsos "'·''.!' que ~e .:on~c;;u• · .. :~ tt·<;tl~- rtiu.o>< e rlus cltlct.r .. t;:n n,< lO.~ predsa1n t Pt' muít1, . 
mis:;iw elo pHn:;:uilcntv hunta.uu :ttr;wc.~ tia .. ~ ·ma.iot· c.:ld(httlu, n111ito m :li;;.e lcvitt.itt eap.wi
tlista.nc:i:. .. ..;; in t.:stim:~veis sii.t1 o:-: re~u lt:ulo s •l:l.t.lc, .v1s t.o como u~ l'ct ulrws di;;,P?:;itir us de 
por· c:J.cs ·PI'otluzitl"s · ila mat·ch:L tl:t civili- t'cccwào c tlc k:~n~mis;ãó sii.o) h;wtant:_, (:om- .· 
za<'iLO . · · · · pluxo~. ~oh o poot:u de ri~ l;:~ cloc~t·ieo comu 

08 apet·toiçou.mcnLos tlcvitlo~ :tu~ •~PJl<L- ~ob o ;.tspllct,o tlHJciL!l ic:l, · · .. 
r clhos imp1·cssore.~. ta.cs COlHI> H:m•lot. ll•lghc~ . t'>t•:t, O:: cnguilhoit·o~ tptu toe m :1 :::c tL c;n•goJ 
c out1·u~, 11 iHvcn.,.[w tl<:;; app:~t•(tlltus lluplnx. a sttpCll·io klnclonci:~ de todos cs....;cs sc t·viço:::. 
in~'])ir:td :t peht t.hnor i:L cl:l-S t:otTCntcs alter- tc~;luticu:sea.tlntílli$~l'at.ivos, tcem t ido uoo ul
mttívas , imprimil•;tm uot:wel !mpulsu :l t.dc:- ti1H.o~ t.mnpu; nof.:wcl . <ICét'(\~cimos de ~Cl'· 
g1•:tph ia, dihd;:u·:1,m :;ra.ndCÜI.cntu ü .~~i ll •tn .. Yi~<.l.~ l'atl:.t \'O% Hwi"' ·u(1Jicados; sJIJ •·e~ e llos 
minio. · )~·w:s •tpp al•c lhos . são · de;;tin~tlios :t lJC.~:Lm t·cspon:;.<tbilidá.tle."> Mt.l.:t vez nmior c.•.· .· 
multi}Jlie:~ção tlo Lm(cgu no mc~mo tiu, q uct· <;vmpat·<t IJS vtincimooto~ . do pu>l>io:li ~upo-

. pcrmittinú() o tr:~bu.Ibu simu lt:ttlCU úc v:wins riút· tlu~ .Tclcgt·;~phos com o .da. ;.:~trt~d; ~ tlC 
cmprllgttd os , ILttm• mu:ltiplie:tnuo :t vcloci- FCt'l'u coutru.l tl ll I H':~~ilc tcrmiu<.~o cnviél.ndo 
d:.t(lC de tt·<~tl$ tni;;siio . :i Mes:\ o su,,.uintü p rQjccto: · · 

Novos c indcl'in itlus hol'ir.ontes dcscor t i-
nara.m-:ro ú. · telcgrt~plliu., com :~ :L<,:ombt·o:sa. · ( .) l"i~J.;_ P:~.·c~i<len:t.2> - O pr~j ccto 
tlo:>cobor l;;.t Ll. tl tutcgJ';!phu Sl!in ·fiu, qnc cnn- lica "1)bro u. lilC8:1. u.tc ultor iot•· dclii.Lct•açii.o. 
8titt.tc um do~ mai; giga.ntos~us Ilt•~~ll~ l 'C:\Ii- 'l' t! rn :1 pa l:tvl 'it n ~r~ .l u:t~pti lll' P il'íls , 
l!!~dos pela nlóUt:l.lida .ie hllmana., Jm Sl~<~ ,·í-

. gente ~voln<:lí.o ~eculat•. · · O 8 .1.· . ·-Totl-qnlm. I"'h·cs- Sl·. ·Prc-
. Luminull<~ o inspit;1t.l.a :~pplic:içi"~· t 1! o,; c.:-· sitlont.c, ~u bll!etto :t cou~idet·:t<".t\u lia Cu:a 

· tudos thcoricus sobre a:; ou •lai:\ IHí l'tú:.Lilml~. llllt pru~ecto, conc;•biclo em um · único tu·-
:t ct·o~tcào d:t t elegi·:tpiti:' n tla te lépl!oni:t ti••u . · . . · ·· · .. · · 
~Cll\ Ho, pél'mii.to c llmimw o SCL' \' i<:o llo ~on~ 'lróm por 'um tiftttlp:u•;w os ins'~cwres do 
t l 'tlcQiio c c:onsct·\·:.u~ã.o da~; linl•:•s .. t.oi1mndo. Ormna.sio · Nacioua i :t.os w na.nucrlsu:> .(ltU; cs-· 
porêm, m uito maisdelicado c a tê pct•igO'iio ·o coiu.~ de uusino · sup:•rior t!a Republica ; 
tl':~h<tllt<i d e csta~:õe~ . ·\' . l~x. co.a ltcco pct•!cit~•Jtwltto o~ sei'\'i~\O~ 

O "~t.uuo de~sc.; gmn11\\~ uporl'oít;:):LIIloiltós poHo::;is;imo~ tlc ·•lnc .s:i.o. enctlrre~ados esse:;· 
tologmpllko~; deve ser li\ 'lllilt:tr ao~ !'unceio- lllspcctureo;:.e a<tHi u:t Otl'Clitl';t tllí.tJ , ii.u pon•~os 
nu.'tio;; úo:s tllle;;t't~pho:;, 0111 o"pecia.litlil.do :ws us que Clu·s~t·:~m o ·atltigo co!legio de D. Pc
cngouhcil'O~ . A a c:t[uisição tl:l...,;.obL·:..,; em que •l ro li, e :>abcm, S1·. Pres.il(ento, · tJÜC et:..,;c~ 
elles viim expostos nào "Púdo se.r lci·t.t• 0om o~. Jn:,;pedor~. <\lêm do exercet·em ;~:; f utJcçõcs 
vencimontos que h o.)c tccm esses funccion;~- elo i.l.ntMtue nsc;; 11a occtiSí<t.tl úo~ ·ex:.mws , ·tt ~ 
r ios. veuCi il\entos quo ~f\o o;;. mosutl,)~ qno oxot·coin t :tm.bcm dut·:1ntc· o anno lcc&i ro. 
cllos porcnlJiam <t u<utd ü iuoompo~or•tYolmcntl: ·Linlito-nic a ~~ p:~Iav1':1s, :~gtti~t·d:.ntlu 
mcnot• era o St;l'\'i\~O •~ ~~~~~ ·~•~1·go. p:u•a jnstillt.!il l' melhor · u. prqjedo 'pct~tntc ~~ 

Em tii.VOr elo aug momn pot.lcm ·a.incla ~er Uommissão . l 'l$ pt!C1· i V<\ ni\ · océ:~.~ i ii.u ·· de s.\1' 
invoct~clo~ os sogninte8 nwtl\·o~ : cli$cnticht a nm 1m·i:t . 

' 1." t'li[O onvul.i'lllHHÜCJ (j tl() 1\t l~ ul i i ll l.lõ.~ Tenho tl il;o •. 
~~ :~lino,; t.im· t itlo o t \'u.l'ugo tu!Cgl'a. jlhico, 
n:io n i nu iutuJ•ior uu p:~iz, mas tu.mbcm na.s <) ~r. r • .a·c,:.it{f)ut:_....:..o pl'ojccto lic:~. · 
~na~ l'Cltwü•~~ · cxtt\l'ior••:;, J Jc.~~c. dcseuvolv i- sobre a me~:L a.t.<: nltor ior tl<ilihel'õ\Clío. . 
uwn to 1·c~ ul!.a not:Lvcl :tcct·e~cimo dr. 1".m- Tulll a pl\lttvt·~. o :,jJ•, Horctli:t tle S:~. 
brdhu, <1ucr n;L 'lil·oc(1<"í.o cont.ra.l, (ltu~r lln>< < lo~ 
cl istricto~ , i\·faui fi!Sto .e cousicícra.,,nt •I o llü~- · <> ~1~. •t:o :t•e din. d e S ú.-SJ•. P l'•1si
cnvnl vimont.o do :;cr vi t;.o tia ~:ontahilid;~do. tloo ô.e, :tca.ba. •le .se1· li•lu .o ll•Wncc1· :1p rc:::c11-
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t;Lt)O pcla.COOliDÍ$$iw tlü l~íllaUÇIIS solm: a.; V;l!ld<l~~. l'11Cull.hCcC iL ncit~e.;.SÍÚ<LUC do Cl"CdÜO 
mnonilas olforecid:~~ ;~o Ot•ç<tmen~o ti<L supplcmuflta!', litim m<Lh;"Jormalída.dei!. 
Marinh:L. · t~ .cntl'c as Cj tiC Ji.mun I'Ccu.<w.ltw; l•:' a; tm·c:•il·<L vc:~. qnu isto ;wonteco. 
pela illustrc. Commi$ã.o flgum 11 ma. IJUC No mmo P<"-'t'l:tdo :L Couami~l!li.o de ~'illa.n t:a.::~ 
t.ivc ·a lHmra dH s ubmcttcr ti. a)ll'(wi:u;ão •I:L do Semtdo, i't)spcit:l.mlo . o liot.o <liL Gn11w.r·;L, 
Camat'a, :ttlf(mont:tndu ''" I :400 iL l.fiOO não deixou totl•whnlo not:.u· <JUU ~~. inllb$ut·· 
uouto~ t!c 1·éi::' a vcrlm - .Matorüt,t!H, OIJI'a~ 1: vanci;t ti;t~< . condit;i\cs J><U'<L a cHtlo:cssuo rlg 
ur.mstl;U<:<;-iíe,; - qrw t\ l'I'•' d Si.>nJUI1tl\ itrJUt;IJ<4 C~'Cdit,):< t.Ji~-;f.: t lllLtUl~JXi L é itlllliUtt Jiit qne 

.. ··Jutr::tttun•le :i. !tuantia ncct>s...;al·l:t p~r:l pit- cuufpm cvita.l'. ' · . . · · . ·. 
g;unento do::~ . salttl'iLJ:> . exti·:wrt!im~l'io > 1!0· , P;tr<t mi o d<~l' ma.i~ cnsc;o, . euuvêan quc.i 
.\l'~crml de Mariulm. Filco }l:tm tJIIC os OJ!<!• :ul'wlta. vct·l~t ~eja sufllcicntcmcntc rlutada, 

· mt•i<ts nã.u cuntfúmL-;.~cm a; ~m· ·dcspctliU.u~, c.:a.Jcuh~dil ·o munueu nccc~stu:io du po~!loal 
Ct)TilO ultilll<tmcntt: tem ucotrtucido. cxl.t•aordina.rio tllH·:wtc .u anrru llnM1coira, 

~~~:t . quc~lfi.o, s~·. ·Pt·c~idt•.ntl.\, ümt m:ds i\dnllttidu c ·;~pNwit;r.tlu, ·<.~o11ll.trm1J o:; ·t ra.b:t • 
. imi>:>rt:tncia do · que: V . J•;x; pôde s uppot·, ·lho,; qttc. hitja::. · · . . · · 

p'.>is ha. a.i.6 a coincidt.\llci<\ de w r shb publi- l)c,;t.;,, :lÜI'Í(' cvif.u.-:;e o })lli!O:l > d•~VIl\' dc de .. 
c:<Mio lioje, devidltmonte:~:trtccion.adv, 1.1 pro· pc1HL·-~>c de ehoft·c·mna nwltiúão· de lrollll'U'l · 
jccto H.JllH'OYa.do .pl\lo Pitrl;tmt•ntu t>úHctJ, Yltliii•)S, ltpl.o<, c.::qml'in\mit:1•lo~. IJ110 pcdcfit 
tlundo 11 crerlito ::iiiPl>lmncntM· do lUO:OOO$ . pat·~t su:L_ · .>ttb~istcuci:t tl'alx.L)ho~ que, ncccs· 
llM'il> o lim alhulido.. . s:.trios c utci~. afio ti~li.t>m na.~ ufllcina.::; uo 

Pot· oooasiã.o dt< ,justitica.<:5.o desse pro,iccto, i•;::~t<~.uo. . · · . . · 
cstt-:~nha.ndo que o Cong!'c:!so ulí.a J~ pro- Culllo Sú tt·a.t~L de uma. a.utot•izu.~:ão ao Go

·vidcnto :tó pout() de vo·~tu· vct·b l~ sutficienta vcrno .c .não se pódc d uvid<u· da insullicienci<t 
. p ara ·uws ~el'vi~;os. f<tzcndo uma. dot.a~,fi.o da vet·ha. · u. Commis~fi~' opina pela u.ppt·o
r::tp<t"- tlo. evit.:tl· ·o esgotametri.o des'c Cl'(\- vu.c.'io da. pt·oposição,» . 
uito. om époros pcr.>l~Ol'ÍOJ'e9, COlUO j:i. tem . E' pois lt PL'Opria. Commissão de Flnan~\:t.S 
succcdido, fi z um a.ppeUo dit'(:cto tto. iUustr e do Seuu.do· · ttuc. se · extorou no sentido em 
t'l;jlrcscut.1.nte do ltlo de Janeiro, um ti~ que· cu me h ;wia. externadl•, t!Ul!.ndo s.ub· · 
mais bcllos ormtmcnto!J . da Com missão . de mctt i t~ t..'OD.~idcra.•:ão dt~. Ga.tUtl.l 'tt. ·o · lll'Ojooto 
l<'inan~•u.'!, o Sr. J•:t•icv .Coolho, pa.r;t que S.Ex .. a. que mo t•cftro. 
t!omo rolu.tot· uuvo •ntc. é tlo Ül'ÇL~mcstto du. .. E :1 pró v a do que <Ltti llol··to }>onto ;~l; 
Marinha, fizc~~e um tmbalho .completo, vo·. ntinlu~~ }l<tla.vl'u.s siiio dci:ml"<~lll dt:· tm· êeo. 
tando a. vcrlx~ sul\lcientc, pa.t'lt . ttun osso é· 11ue o illust1•c J•clu.tor tio Oi•ça.mcnto tla. 

. facto não. tiYc:;sc . rc)Jl'odllc!.,;.;.o. Ma.t·inht~.. o St· . t:l'ieo .Coelho, optou poli~ 
1~. :Sr. PL·e~iúeuto, Cll cont!:wa. 1\Q <ippcllo ·~ppi"OV<t~·ii{) d!;~l!a lllll!lnda., cawont.mndo ·cn

tlit•igitlG ao nouro Dcput:l.llo do Rio de .la· t~'Ot<tnto l't:s!~tcooi:L Jll'l' parte dos demais 
Jtoh•o, ljtl:tullo ti ve .,t vunt1tra. t!c vct· qu!l mum1J1·os dt~ .Commis:là.o de 1-'inan~': ts·. 
u Hllttti.do, puh~ .~U~A· Commis~ã.o. du 1-'inau<)u.~, Dna.ntu c.los.;u 1\~(!to, u "totldo sido :1 Cam:ü·a 
.tendo do w p1~muuci.u· sobt'C ostc IJ:I'Cdito de. clmmad;t ba. . pouco tempo. ;t · · t t·a.tat·: dus~c 
100:~ ;L que me rctori; mol!Lr·ou completa. aosumpto. votant!o.o credito de · IOO:•Il~ 
ltat·monitL.dc.vi.:ía..; <Mil o buaililllo o1•a.dor; em ··p!'Qjcctn ()UC, sanccion: .• do p o!o Uhct'u. do 
I·uprOtluJ~indo qutl.l:ii o~ mo.~mos tu•gumontos t:!lt:~tlo, loi . lio.ju public:ido, ttw pat'CCU qüu 
e ostt'U.I\ha.odo <l'lll o~so erudito não t'11s~o · u. Conuni~~lLo a~sumc · ~l'iit 1·cspon~;b ' llitll\dC 
votado :mmlll'tl de modo sulllciontc, p:u•t~. pela. de~po!lida. do. op:~t•ado~ em ma.:;:;<t, 
quu eUo flc:Ll!l!e di~pou::~a.do de c~tu.i· provi- q ut1udo no a.nno vindJuro ~c vm·i tic;w ;L in-
dencia.ndo wbt•e o a~umpto. sutnclenciQ.tta. ve\'ht~. . · 

Gh;uuoi pal·oicul.u•IUcnte a. <tttuoçã.o tlo .T<~ Hx ví:.t•- c ora. o repito - !iuc "Com-
nobre De:puia.do do Rio de Ja.neit•o pat·<~ o pu.- mi:;i!ã.o pa~su.d:~ at ú certo }>onto coutl•ibuh.t 
L'C<JOI' tl.:.t Commis,ã.o de 1-'inan~'t!S !lo Senadr), para.· a tma.rchi:t complcr.;t do ~orvico !lah 
<t cuja· lcit ul·a·.volr proceder. l>cntt·c outt'OB omcina.~ . do Arscna.l do Marinha., Ja:..otttlo 
otttro~ ponto;; dostltoo c~;tcs : .. · . . com q11e osso Stll'\'ic;:o fietl.ll.'IC pu.ra.lysl.lllo ;ttó 

« ültlma.ment.c, tontlo s ido tlispeus:l.do~ :l:.tOl'<~. t.1•a.zcndo ·como con~uoocia~ gt~m
muit•~s opel'a.rios do pc:;soal extr·aoz'tlimu·io, dos e sm'Íos pl'e,juizo~ que podh~ut SOl' 0\' i-: 
po1· insulllcioucia o lo \'ot·ba., como . ~;o fez tado~:~ em tempo. · . · 
]lllblico, incoJüinouti li.li apro.~ontado lllL . P1·ocu1·ando ol~~t;n• :i. l'll})I'Oilucção .c.lel!i~e 
Cnmal'<t 1los Uop11tat.loij o Pl'QÍUOto auto1·i~ ·t)Lci;o, orlll o Sr. l>oputu.do H1·icio Filho ap1·o· 
;',!\IU!O ti. .I\OOl•tut•tt tlu Ol'Otlit.O JLOCOSl':U'iO p:u';L ~:Lni<LnlOll U. . OlllCil<l:t llHll !L Cümn.l is.;(~} JI:Ífl 
o paga.nío!lto desses oporm·ins, . acceiton. . · · . · · · . 

A. t;ommi:~sã.o de !•'io:u1ças d:1quolla. ea- Si ú vcrd-.dc que tcoho ,, meu til.vot· nU.O . 
mara limitou-se a. olt<:t·ccor um ~ubiltitutivo, só ~~ opinião do Senado · como a. do il· 
CJlle ó :t. p1•oposiçiió ot•a sujoitu. ;i. :tppt•ovaçio lustru t•cla.tol' do 0 1-çatncuto d<J. ~!a.l'inha. , 
drJ Seuut!o, (\ a. lUOSIUil. CamOJl'U., :~ppl'o• V(lllb(> ru.~C.l· llllJ U•l>pollo :j. Counui~~ão 
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sEssXo EM. 23 DE Novn:i>nmo DE 1905 .· M5 

1'<\l'íli~: p ara :quo l'eoons icl•WA . seu acto. ;~prescn
. ta.nflo ell:~ prO}ll'h~ em :-:" • ltscn~s;i 11 nm:L 

i•l•!tL quo · v :nh:.~ <HJ cncotltJ•ü de~~~~s }il'H-. 
videncü.ls· <lUt~ :q;o1•a. su::gh·o, de l"t\1'111:~ <L 
f;~l.Cl'. rmn que uão tonh:Lntos a . _ l".JPl'OUll~ 

cçli.o dC.."$c ft~to t ro.o c untl•ista•ioJ•. 'lu'd o de · 
sn despedirem ope1·:u·io~ em . •n :.t.o;s;~ do ;\ r-
scual de Ma.l·í11ha.. · 

?\. · l . Ot:G ~ l;:di i·,c$ ·rl,! ü:a•lnir:~ }J iLJ'a 
phll~Pil"l'o~. kilogJ·: tllllllôt JS:iOu. - h"lyse~.~. 
Gv.i/lu:~·r"~ - C<(mlido 1l" A7we,, - ·Cm·vetlho 
Cllaws .-'- Ct:w/u.< Ca11akcmli - P aula ·e .Sil.1JO.; 

. . . . 
·· 11:· ui~po~:>i(;no . 1lo ~u·L ~·. tl. X, -tlc'pois das 

p :!./;4\"t':u-: -:por JTa.zo 11ão · excodm1fe üo 20 
:1nn,n; - õ!Ccrc.-ccnitl-~C -: ou alien:u· pc.!o 
pt·e~o e ll<J.S coo<.iiç.üe~ q•te julga.r ma.i;; cou
vcnicntcs~ H u m:l.is cowo c~t.tL . 

Esp:~ro que ~~ Cvmmis~ã.o tOmtLr:i, na. deY irl<L 
con.;;lder;u,~'ío o . que aca.bo do dir.e1·. (.~luito 
bem.) · 

O S1.~·: J;»resi"dente- Nã:o ha. nmis 
o1·a.dores inscriptos. · 

Si não lni.,tvc.t· nu~is. .qucm queira us:n• da. 
p a.lll.Vl'l1 na ho:a. tlc!>iimLLl:L ·u.u oxjlcdicntc, 
passa.t•el ~1. ot•dem dti di11. (Pc1usq. proton~ 
vada.}_ . 

. O[ti.JJ~;\I DO ·lJlA 

o Si·. 'J.>re,;,;iclen.te..:._ Não hn.vcttdo 
numero ic~a.L p \r(~ se prOééucr :i.s vott~çõe~ 
da.s m;Ltcwias l:on $;.;.tntes· da Ol'dcm do dia., 
lJU."-''a-se .~ ru<Ltel'ia. em discus <iio . 

•;.:• u.nnunci,~da. a· ;{" discu <si'ío do pt·o,jecto 
D. 167 B, fie 1005, que ot<;n. n.. ltP.ceitu. Uet·a~ 
da. Rej,lubl ica pa.ra u exer•cieio. de l90<L 

Veem á Mcs<.~.. ·são lidas, ttpoind<I.S e. pos~ 
con,jUllCtamout.e em ·•liscll(;s_á.o. as seguilit.es 

_ l,~tBNl,A.S 

Ao projeeto n . 16'7JJ, de :1905 

S;Ú:t d;~~ ses8Ü<Js, 2::l. · de novcmbr~o <./.e· 
Ul05:- Jusd Loúo,- Fr auvi.•co .Rolnt~iro.
Eioy Cl;a~cs .- Poutino Cw·los.:_ l'l:nciru · 
B•·aga. - . .Roln>« s:as. de <f<n-vo.f.lio. - B u>'1'1t.r.rdo 
ele. Campos.- . AttJ(O"O . de ... Canllll" o.- eer
nand.v P1·cs!vs,- V11tois rte C<~sh·o .- Fr1Jn· 
cisco irla.ltà ~ · 

Ch~..-.se ;;:;:,•, art, l .ú28-UJl(h:.diz.-armaçõcs 
pu.r:.L t:li<~p;;o~ de cbuv<L ou ~·Jl..ct c;, etc., ki
l ogl·a.ntma. l$500- dig~.-~c : arma.çõus . pu.l'a 
chap6os do ·c!m va on sol. se"~ p.tmho~ o" com 
cahos de canna · intei1"iç•ls, com va.t·ct<J.S de 
qut\L(]u•:r (lS}lCCic. gal'JiJ,.; de fm'l'O o ca.bos 
<!e< te metal, ou de· ·· n;;~Jcit·a o a CiJ.nna . 011 
som cu.bos, simp:e3fllLllltl) v;u-etiLs ·ou g:tl:'fo:; 
do qu:olqucr·. qu<~o!id:•.de. kHu;;r<!omiUa. l$SOO; 
arma('.õcs · pa!'<L uha.p lios 1!o. cb,u 1' :.0 ou sol, 
completas, com pu,nltos de qualquer Qtmli· 
<la.tlc, kilogrum:m~. 3!i>'Üil0. · · · · . 

. ~alilo di!:.: 8essõc~ • .Z> du ••ovu1ubt•o tk [!){)5. 
-1~. S<t/d<tnfut. · 

Act'I ;11.~CCi ltll·SCl onde . CIJilVier; . 
.. (Rc_ co i ta.· .,"cro_l dn Ropublica)· · · lt · · · 1 ·· l•'I<tam SllJll os au · uupcJstu. n:~ · Jüi·Hiu. c .a. 

On!lc coovi<_ll' : lei " ll."<:<~o l, os .~;~ccoo q•1c Li vc!·cm ~ct·vido 110 
on voltot·io ~LO;: fll'(~lttd:u~ •lo -p:.it ·dellp:tchado:> 

Art. Fica. su.joito a.o sollo ôc f~; ·em CS• . p;h';L c:xpor~L~•ito IJ quu voLt:uoem vasioM de 
t ampilhas, tOLht pet!ÇlLo · tciLa. ao Cougt·cs~o l)(lt'llo pa.ra o~ a.rm:~l.fm~ . da~ fil'ma~ expor· . 
para.. con,cu:;sào ou , PI'ot·~gaçiio do_ tiounc~ !lo. t<trloras. . . . 
fuOCCiODUl'lO.~ do bxoouttvo.- Mysel• a~,. sa;liL das sessÕes, 23 de llOVC iitbi'O do l905. 
l·herme. . -Oa/eao Crll"•>«lltal. -:-A. Ca11r.lido R.odt'Íflt'':s. 

d · · · - Eorna,·do da Campos .-Jo~rf LnlJo. -llra'ti-
On e convter: cisc11 RmndnJ. -H:t'tlll/f.dtJ P1"1:nl~s~ -AI·oilt '(J 
Att, As encomlllcn<la.s poata.es par<~ o in- CtW'I)t<Uw. -' I•'IJ,·•·eit'(l /11"«!1"·- l!'ra>~ci~ci' 

terior do JWa.zil p :\gar iA> 150 J•cli~ pot• Jlull•• .- l'aloi.< tlt: f.'a~ll"u. - ;L Mor.ci1·tt ,~~., 
100 gr-.tm ma.-: cl!~ peso ou fr;~er;ão do ·!OU gra.m- .'iif.ttL - t-:{'l!f. O!ta.;e• . 
mns.-'-B~!J$~'1~ O•'icluwme. · 

Ta.t•it:\: . 

X . ;,:0-Ar:.~nw 1\u·pa.tio ngt'lLill J ~Js wtpm
. gu<lot·e~ PJ'CJ)ll'iiJJ{ pW<\ aoreal;, ld logL':LIIlllw. 

150 l'(ds . ...,.J~'t!J~Illl. Uuil/a:r:•.n·. · 

T;1rila: · 

ltrt. J·; liminc-~n da.~ hw.nç~c.'\ c• :~1·:•me 
i'M•p "-cJ.<l ~ {;l'.m lpOS 011 pl'llg:Lt.IIH't!!.! }ll"Oj)dl!S 
fat'it ecrr..a. .·-.EI1J3.:i1 011~/!;,:••m;, . · 

\·oi. ·vn · 

·si· uiiu.1tll' o< fJ [I i'OI' I ld ô ~ 11 C\HIHIHIII ~IIJ) [' l'C~- · 
~i v .• tl<i$ ,-,u ,-. Óll l':>. nJ : tll llll !·.~<: •lo i1. ~-t <1 
segu i nt~~: · . 

;\ r'Jninho, • :a~tur, · J oJI Lr;~ o .~~~: uoJJL:~ul,t !~, 
!J IItl'J'tl•jl tÍIH<. I'IL" Iill'<:a~. Jl": i it'll, ' , 1[11<! ~ILii 

·m:ll l!l'ÍII)< Jil'I Jn<J~ ! ' <.'1\j;,, fwurl'"-'1.'''" i ll<iÍ I<t:JJIL 
(\ Jl ltli:.l <Hl fjllll.~ i ill~l~oli lit •:ti ll ! • , . 

Si! la tla.s ~(!~~t-:o::. ~:; tlt.• ,, .• , ·c'i •tl.tt·1> dt.~ 1 vo::. • .:...... 
licttlct .IN::-w.:. 
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N . 2- Ao art. 2", n. a : Cio:Oai em quantidaun c' \[II<LÚc.!t~dc cxi:tich~ 
N ·• ~' 1 T ·r· 1- ·. · cJ ,·.· t pela• . filul"ic<ts ucl tecidos, espeCialmente u.~ . r o :.tl'•· •. ,,:, c ·~ ;~t'l a e ltnJne:..sl: ' .. <tX<I de tecu.tos UIJ maJ.Im. . . 

un . 50 % o seguinte : . . . . 
· Xa.rquc (por j;í. tc1• sido nlcvacla a l ~O réis 

a t:txa.), p1·csuntos, paios, chouriços, ~iLlu.mes o 
mortadclla$, por ser mui lo tliminut:t <t pro
dução naciOl1<tl c limit:u~a â zona ~ui do p:tíz. 

S;tla. das ses.~õcs, 2J de· novembr·o de lU05. 
- ·l'au.ta Ramos. · 

!:i;,;J;L diLS Sc;~uc;, 23 de llO\'Clllbl'O UC 'H.l05, . 
'-'-Pm;,f.a Rumos, 

X. 9-Ao art. 2", n. 3, 11. 41i8: 
. E~induc-se, visto <t pl·oduc~'ão m~cionu..l $cr 
111UltO uiminuta C l'C:$Ü'Íct:.~ 'a pouca$ qua.lí~ ·. 
\h1d.cs . ·· 

N. :3- A~ art. 2~:n. 3 : . S•~l :t classessões, 2.'l de novcri1bro de .HJ05. · 
~;iiminc-se t..la ta.xaçã.o de 50 % •. no t~rt. 58, '-l>m,6b~ Ramos. · ." · · · . 

o segtlintc :· · · ·· . . . · · 
Ldtc conden~;tdo ou cstc1•ilisado, visto não. · N · lO-Ao <Li·t. 2<>, n. 3, Il. 4i3; 

ba.vcr simila.r ·naintlustri;~ D<\CiouaJ.. JmllliÍlem-~e: carnhr:~ias. ~s.s;~s. fustõ~ 
Sil.l<1o d;~~ sc..~cs, 2:3 de 1iovcmbro cle l!l05. ·sctinctas, mus.~elina.s, tecido)..; abert.os o te-

. _Paula. Ramos . · cidos d() ph<wltltsia_ . · : . 
· · · SilW. tla,; sr:-"SIÍC.'-S·; 23 tlo novcmiH·i> de Hl05.· .. N. 4 ~Ao a1;t> ~-.; 11 , · :.: : _:_Ji,.wta R.wnos. . · 

No .n. !l7 cxccptuem-se: . . 
Farinha. de tt·i~ro, n~rinl•a~ lle <l.vêa, ceiltciu, 

sagú, :.Ll';tbica 1lc '\tVarthon, riva.lentlt; d~ 
Barry, J•acahout c sal<mo. . · · . : 

Saht das ~cs~ut)S, i!3 .do ll'J\'i:IUI;!'O Üc HJ05. 
_:_Paula Ramos, · 

.N. 5 ..:.._Ao art. 2"; n. 3 : 
.No n. 1.23, cxceptuc- iC: 
Azoita ·ou oleo de oliYcir:~ ou doce , visto 

não havm· produccào nacional. 
Sala; da.~ l:ltli!StXl.~·. :i:J de uovom ht•o .dc 190:5 . 

._.;·.l'tnc!<1 R<lmu~:. · · 

. N.·H-Ao. a1•t. 2-. u . · 3; · 

Blimincm-so os 11s. IOli, 2lJ•l, :.m:, ~~ 
· (desinfcétantes clu qu;~.lqnci· rtualidu.dc), ~i 

(elixil'C~ do qua.lcpter qualic.l:uie), ·2.2.<1 (em ui-
. sões do qualquet• t[U<\li<h~<lc). ~i!) (p.1stas c 
.pastilbas <lo qua;lqner q•talid;~dc), 280 (pas
tilhas comprimidas), 3.2fi (:-:: ~l'OJXli; de l]u :~l
quer . qU<~lirlac[(;). 

~alt~ ~la~ >:1\S~iín>~. :t:l •ln 11•11'111'11 l)I'•Hl .1 I fiQ:í • 
..,-l'cm/Ú RanltJ,<. . · 

N. i-Ao art. ;2", 11. :~. n. 411J: 
J·;xceptucm-~:n a,: palhr~s do Chi 11;, cl:1 ltalia 

o r>omolhantcs JWOJ)ria~ pu.t·<1. clJa.:h·~o~ o i;cd
do:-; ~crnnlhant.1l!, por u•.n~t.il:nil' Cill nü1teira 
lll'inm · ~IJill úmilu.1· l.iil indu~tl·.iú .. ·.iJ.HI.i;;••mc.; 

~<1la clasl\c:;stíe~. :t:: douu\'tJIHI.tt·o cln UIO:S. 
-P1wl1~ Ra111.o.<, 

N.ll-Ao <trt~ ~·. n; 3,n. 474: 
l.o:l~nt~noni-~c: ca.~sa..,: g!•ossas. pa.noinhoii . 

cn vermzado~ o tt·ansp:~rcntcs,otc·., helb11tes, 
ul!ilm tun~.;: . lJOmbasinas, vulhldos; pmino 1í'Ú~ ' 
p1.1d0, p<tl't\ to<~llms c leuçõt~> .e tn.lag;~rc;la.. 

Sa.la dtts s;•ssi'ie;·, 23 de no.rembro·uo .1905·. 
-]Jaula Ramos. · · 

N. 12-Ao :.LI't. 2", 11. 3, ri. 488: 
Eliminem-se; <tlpaca~. dama$COS·, ·lnet•inós, 

c.1chemiNs, gnrgorües, r i.::cados roya.l, ~etlm 
J:~ Chhl<l, tonquiu, risso uü voU lido do lâ. e · 
·tcddos smne!lu~ntus não classilicados. . 

&~la .clil..'l :sessões, 23 de norembro ue 1905. 
"7:l.>~u/.tll.l"i'IQ$ . 

N. t:i....:...;\o M't; 2-', n: :; : 
,\rt. 5Í7- Elimino-J!O : 
Sa.la tbll sessões 2::: de novembro de 1905 • 

~l>aula Uamos~ · · 

. N; 14-Ao art. .2° n. 3: 
1\",(jl2--:-rmminmn-sc: ·· 
t •a.J)i!.l pa:ru, ~~.-~rnvcw un pa1·:• . •lcsnnhú, 

c(:c .. ot.c . : 
papel pira. imp1•nss1Lo ü11 ty].)OI;l'IIPhlo., 

etn .. nl.c, ; 
prLpcl tlo ~cd:~. lw:1.1wo ón do cuJ·o~~ p<LL'I1 

copia•· em·i·.:~'- .. at.é vegetal o scmdht1ntcs.; 
p:~plll.t!om l.ha.m;1, (lc out·u Oll pt•attJ. !'aLo~ 

pa.r:t llul'us. ~ .· . 
Sa.l:!. (l:t' ~e~ ... iit!~ , ~~:;(]e novnmb1•u clo 1905. 

-Pm1!11 lltww.~, 

N . !)-Ao :n·t . 2",11. 3,n. •I3i: :'-1. t::í-.'lo :tl't. :.!", n. a : 
Fios,de ~godlLo. J:;Hnliuc-sc po1• con~~itltil· . N. t:H:J (papelão) ....... J::li~liDC-1!0 vi~io ser 

ro::.t~n·;;}, !íl':m•.J. c '~:.~o hilivel' Pl'oducc;-::.~ u::.-. mu:to :I:miuuti1 .u. p1•t;;luc.oç:io n®iox:::~.l o eou-
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SESSÃO RM 2.3 OR NOVEMBRO DB . 1905 

stituh• matcriu. ]_)ri mu. :para. muitas in
duátl•ia.s. 

Si\l:.i. uas sessuCJ~, 23 <le novembro de 1905. 
·-Paula Ramos. · 

N. lfi-Ao ;n·t. 2", n. ::: 
N. i.i20-EJirninc-se: 
Botijões; boti,jus, etç., etc.; 
J'raacos em vasos pa.r;J, pillla.l;, etc. 
tijolos p<U'llo linipttr fa.cttS ; 
véla.s pa.ra filh-os, etc. etc. 

S<ttl. das sessões, 23 de novembt·o de H/05. 
-Paula Ramos. 

N. 17-Ao :n·t. ~~·. n. 3: 
N. ô45~gliminem-se : 
N. :3 (luu<;<L de gr·anito u' t pú {lo pedr:~ c~-

tam:pada, douro.cht, P.tc.). · 
N. 4 (porcellalla bra.uca.). . 
N. 5 (pol·ccllana <;om dom·:~doo, esrua.ltes, 

pinturas; etc.)> · 
N. G (bi,;cuit). 
Sa.la. da.s ~essões, ~ de novembl'O de 1905. 

-Pat~.kx. R« mos. 

N. lS:--Ao arL 2•, n. :::: 
N. 661-Eliminc-se : 
Salil. d~ts ses~>ões, 23 de novemuro de 1905. 

-Paula Ramo$. · 

N. 19-Ao al't. 2•, n. 3: 
N. GG~I-:Iimino-se. 
Sala. das sesi!líes, 23 de nov.llmhro de JIJ05. 

·~Paul(~ Uamos. 

N. 21J-Ao nrt. 2", n. 3: 

N. 805 (ca.rros pu.l':t üstl'aila.s <ie feno) 
. Eliminc-sc-l•:ntl'e a. prvtec1:ão a uma. ou 

dua.o~ J'u.bl'ic(l.s nu.cionaos devida. :1 iodus
tria. de tt•a.us:portcs a, Ct~ma.t'<L nã.o dove he
situ.r. 

Sala d:J.s sessões, 23 il.e novéml.t1·o tio W05. 
-Paula llamos·. 

~- ~2-Ao ad~ 2•, n. :3:· 
Aco1·Cscon te-~e ; Cessa!·<< a cobranl<a •lc 

50 % ouro, prevalecendo a. de :~5 % 'out•o, 
logo 'l ue for ;ulopta.da rim;~ no v<~ tarifa. 
atl U<t ueir<t . · 

S;ll<L ua.s ~e~sucs, :!:) 1le uuvemhl'o de 1905. 
- P(tv.lrl Bai•tu.L · 

Ao i.~t·t, 2• n. IH, lettr;~ a, accrescente-oo 
dopoi~ do· n. 534 .;:_ «538 · ( sómer•te quanto q,o 
IJ,-im.). 
· Diversas .fabl'icu.s mdstem no pu.iz· em 

conclir.õcs de. ab<tstccer ao mercado. Só' uma. 
dclla~ fornece11 t'LS rcpat·tíções milita.:rcs em 
dons ttnnos c sete ntcr.es, mais de um mílhão 
de nwtros <le l11·im de Üaho, Outra~ teem 
Hn·neci~lo ;~os co1·pos de policia dos J!:sta.dos, 
àh'm d1sso .. concor1·cm ao mercado para. o 
eon~uroo p;ü·ticuhn.·. ·E' jtistu quL\ >~o lhiJ>1 
<ts~egure, ao w.mbiu de l!i 1l, a sitaacão em 
que se :.~;chav::tm eom o cambio· :~ f~ d, do 
••cc(n·do c<Jlll a ta1·iliL vigcnLc. · 

:Sa.h1. da .. ~ se~stio<t, :2:) dn novembro de ~05. 
João L ui:; ,Hves. 

.'\U tLllt. 2P, -HtCCl"CSC(~llte•Sf_!: 
XVI A. Ucvcwlo :~ l'uhtç,fío oon~tauto do 

art. ::!•. D: XLV d:~ ll!i Jl •. 5U3, fluOl' desap-. 
ptu·ecm· o 'lefidt VOI·ilicttdu podendo rodullit• 
a.. pt·imoit·t~ con,;igna.t:.;i.o 1h~ t·ot\n•ida. rolacã.o 
o . .:uppt•irniL• as ~~~bvcn<:õo~. â.ll ill8titiJ.içÕes 
contumplacla;,~ quo não pt•uv!u•oni sua. oxi~
t~Hci:t ,jut·idic;~ no.~ tm·mo• tia. logill!a.cã.o .. 
vtgcmn. 

~ r'imt oluvil.do 11 H % lA.. t:~xa. do so!lo 
adhcslvo li· 11110 011tão s1~joitos os bl!botos das 
lotel'i:ts o~tt~dutte.~ o m1mioipa.l o a 8 % o 
imposto >Obl'O o~ pa·umios nmiol'lll ele 200$ 
d;1~ mo ;mus lotot·iu.s, cujo::; . IJilhotcs 1lll'o rn 
expo::;tus ti, vcndn no Histz•icto Fodcml. 

() pt•oductu dosta. taxu. rovortea·ti. om Ue
neflcio do Lycuu de Artes o OJllcios c Asylo 
Bum Pttstot· desta Gaptt..'l.l. 

Sala da.:,~ ~es8ões, ~~ !la novtnnlJl'O de 1 \)05 
- R. 8<~ttlàr!/t"· · • 

Accrcsccnte-se undo convie1·: 
Al•r.. O sello 1lo JW.tonte~ do~ ·otltr!i:.tes da. 

gtu1l'<h~ na.ciona.l ta.rnbam podor;~ .~er pa<>o 
lllls ~~ollecf.ot•tas dos mnníc.tpios 11 qu<l per-. 
tencnt•um. 
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Ao art. 2" n. lll. lctt1;,\ ~~= Oncle se lü: ::_ 
(17!-l (r1xcepto as ·~~pms n:d;ura:;~)., 1l1 .:"·""~ '· : 
179 ( ~;:cepto a.s u.guas o:ttllJ.'<.~es dl.i tt~:; tlw~ 
r:1peutico e meJ.ielll<t!.)» · . · . 

Repr·oduzimoS.CSS '· Oillc!Jld:t, crmJOl'i,'lli\HrÜÍ
llOS cvm o pu.reclll' ü:~. .Corn:ni~ fio l.le l.·'i-· 
nançu.s, q u<~lJUO eorisult:L<.l:t so ~'•l'U rJill,r;rHi' ·. 
anal..g:•, (n. 2) ••prosr;:n.:lrl. ;J. nu . ~<•g:t:ti!:L dis
cussão, e em que po1· mero C'Jll i vuco so pa t·
ticul:trisuu; de moilo m:plic:1tivo. mas ni'W 
t<Lxativo, as agua.s de. Vichy. _· . _. 

Ar~ra·rJsccritc-s~ unclc convier: 
Na eui1ccs:<:ín das i~cnc:ões drJtl.il•eitos·ue ini

por t a(::\o (1Úl'll1 it.tid:ts pela. rn·csenté lei serio ' 
scmpt'rJ l'iJSpci l.:t l<LS :1. dis.Jvsi<•iíes do docréto · 
·r· !l-li · ..• rlú 4 ~e novcmhN de HtlO, pr>del\
·•0 :t< ~umpanh1. 1-" ou l!llliH·c:~as ([lte ~u8::Ll'em 
d -Js.~u ,a,vvr l'C [UCL'lll' a,. lltat;l•icutL du,·ante a 
'l'i;;cn"ht da,; re~~)Cctiv:~s eoncesslies. · 

S:tla tla.~ Cummisslies, 2:3 de novcmlm> de 
.H!05.-:-Cm·vai/w B;-ilto. · · 

As aguas de Vu.ii;, Coutl'ê.xevillc, Vi.;tel e 
tutras aguas· mincriLCS lle pr.:ce,!cncia e;;- . 1~rt. JÇ o ~residente da R~public:L a.u
~ra.ngeira, aqui introduzida-s, pollo-se :li-rir- r.orJll<tdo a. <tmplla.r a,s _ medldas da Jlscali
mar ·que teriam l<wil snbstitui('i'io pelM :mção e pcml..~ est tbf'lecidu.s nos arts. 147 e 
nóSS<I.\l aguas na.turaos de G;t:.::tmbu. · Lam- 361 tla ,\'ova Co:1soli<lu.ç:'io das Lei; dn.s Al
ba.ry, -Ca.mbuquira e outt·as a in• la m<tl ex- lilildeg<I.S e Mesu..~ de Rend<ts, no ,.cnt1du ·de 
plora.das, e cil.i<L c:~'pt<~çã.o c. ong;u•r:tfi.tmento rcgul.triz;u·· o transi to terrestr.e n;ts lron~ 
deixu.m ba.St;~Ht(! u. dest:.:::w. As do t~via.n, 'teirJ.S . 1.h1 H.epulJlic<~, Ü<LS m ·rca.dortas , á. dcs
Saint:.Galmiet·, Po:l,!.(lles S:tint-L~ger-, com•J P<L?h<Ltbs, e()n~edemLJ as rc,Jartiçües tiscacs 
~l~Ul~1as J?Ot·ta~uc~us. sito_ :LlJoolut;!.lllGnta ~uw.s de tr<LUSttop~r.a o intcr io.· ú.s qnll pro
mfel·tOl'CS ;ts nos~a:;, emi.Jora. do me.; mo typu 1 3rcmllw er s tdv lnl-roduzt<hts lega.hn·~nte, 
hytlrolo~o:ico. . _ - e>ta.hploçentlu n<~.s tlit.::-.s -rc-parti~õQs· o regi$-
. Qúantu <1s cras.<.;i!;Simas imit;;ç'üo~ c d t••Jg;;s, _tN de cntmdas c Si.lhld;~<;; .Qttc ril<tis couvenhU: 

mais ou menos s<tturarlas de : acido· ca.rbo- ••o~ ex<1. ntel\ _ t!;ts p.-oceticnchs o qu<l.e ,quer 
nico, que avult<Lrn 110 mercado com o n:.me uutrasmctll~as que ,jtLig:ü• neccSS<trias · par<~ · 
de aguas rninera.es (AppulliJml·i~, {lorolsteini, amw~~l~l<· os 1nte1·esscs d:~ l"<tv.enda. Na.cio.ntLI 
Se!tz, etc.), a sua. impvrtaç:io üc\·cria set• ef<ICllltal' o se1·viço da re:~xporcaçao. · . · 
for~~~ ente taxttda, . com? ~eo~ro nocivo e s. R. -S:bla dtl ~cssues, 2:~ de novem 'bro ele 
ar~dl~t~l ~ con~ .!':uttu n::u~ : .1 ~~~t1r;~ .<[ll~nto :': 1005: -l'es1J~'simul de ilt/J·r•qHcrqu.c,;...;, Campos 
chwuca. m~u~tuu.l cni-~c nus .1•~ )>.todlt7. p<~•·: Ctwt•m,.-Dtu{ID l•o;-tuna.-.Sow·es dtls ,s-,m.tos, 
~ co~lSUI~tO_t~~ul'llO :Lt'ttgu nwlhOr, maiS 1001- -Ho-mem. de G<t>'wti/iu,- Jamcs Dú1•cy.-
1cnstvo e bma.to. Gcn11<111n lTctss!udwr. 

O o~ject.ivo vis;~rlu 11i1 ~nb-ulnunt.la .. ·:,goi·:\ 
renovada., 1\:li apur:.~.t· m.clllot· n mit.is l'i.·~o L·
sa.mcntu o Cll.dinho da cxce])~'ã.o pr-upusta ao 
art. l70 da!! Tar·lli\>l, -pois cutll u l'o1Útlo de 

_ agtúzs nacm·aes ililpiirta.mo:; e. lngcrlmu;; 

Ao :~d. . :i:"n. UL lllc!ua-se.o ·n. - liS em 
l'Oh1•~i• o ·;ws aoitlu~ mnJ•i:~t.ico uit l•ico c sul-
phurico, impuros. ' 
_ ~ul:t <h~~ .c~i"JO;, •iu Hovembro de 1905. 
- Ct.nt_/ul ,lltleflwlo.~ lJ·unscflee tlc Aúrnnches. · muit:.\ f:lilSi!lcar;.ã.o gt"t•s~cil•;• e ;,nti!iciu~;~~ .

quo nem ao mmli>ll :;o l'Obu<;;~ do ::~.n·om cn
·gu.rru.l'ada.s · n:~. ingbtCrl'<L, t[ll:LliUO as :;u;u; Ao ri.l·t. Go, ll •. V(. Oudo . so !é - l~des de 
fontes ima.gimu·ia .. o; pullul:tm ll<~ ,\llem:~nlm 0~ :o to::; - di;;:t-~tl : ,u:ttod<u mot:tllico p:mL 
O vice-versa.~ l'l'llCS _- d<l esr,:otos ; C u;<;Cl'C~ceato-se, como 

Devemos, ]Jt1rtanto, como _sllg;;ol'ill muitu Põ~l'il;.!'l'aplto , o següinto : I•'ica.m tnrilbem 
bem •~ Commissii.u de F;n:l.n~;~IS. c•l.i:~ opiui'ii-o . isentoll dtl d_ireitos,m\ l'lirm<L. dest.e at•tigu, os 
adoptar:~ por• certo-:1 Ç:tm ara.,-devomos be- canos-e to!lo ·o m~teria.l lJer·anüco uecessartos 
nefic:ia.r sómeilte a i rü1•oiln•)~,ao dt~~ :~gua,s l)ttr~; S{-Jrviços deO!:gotos nos·io:8tu.dos d<~. Bahia.· 

· minCl'acs, de nso thc;·apcMt.icn c >1/IJdi cirw /. : lX\;u·:L l! .\fara.:Jhio. . · · - . : · 
nã.o ;;6 as tlc Viúh_r, que m muw ua. · Eurur><i t!.<~!a das ssssi1n~. de no,•emhro do .1905. 
111ío soffl·em couem•rencin om sua.:; mul.ti-pl•'· . -.lotio L t•i;;; lli.;cs.-Pad-w~ Hc:imde-,_:_Catoqc
e va.riad[t~ indicaçõe~. CliiHrl 1tS ue Cnd.~lntd; ?'(t;:. ~_.-\I I ICl'fl ])l)!e,/tn _ __.:,_ Ow•cttt!io' B?·itto:
Janos,ltubiJUtt, YiUn.-CttiJl'õLS e nntl•tt~ iriuikLS. C/il'i$lirw Ont:. - Cu.nltf.t ;llâchado • ..:.. Di!t-3 

Q:iantll tt~ tlUl.lll:i.(l:l,~ ' itrl''r'l.< di,! WÚtl, si1o v.:ail'll, - L·ub ])(Jll!ÚI(Jl!l;$, - D•mslwa ' -de 
. ver·d:W.cil'd l.n~o mn um põ~i:r. l~i." i':tbnln,;a.- .-ti,-,_~nâw:' ·-;-:- ~"•:li.:r: Ultsp•o·. - S<IIYJ'Q Dias. 
ntotd~n dut:\do t~li11liJ · ü I H~ .. ·•su ~.In rnai~ corn. .. . - lJ.~-~r/'-~YI·w '1 "'-n·e~·,ho.- 1.\~, 8nltla.oltu. 
plot:1 r~ va,J•i,\tl:l. J'irp tf•.'r.:\. ;,~· •ll'iaticn,; >'r.t·:~ ;d.l' 
llln (n'i :TU~. (llt~I.'I)HlOIIt: ~t· H_ f ~ t.\'ul:l.'Cü;• !t .!'{lt:.t, /\D :.I·P~. '1jJ :J.(;C).'e~~~:Cl'l'Í'lh~t:1; . . 

1mport;w:'iu, l:•~ rn- dc:;pt·m.n ' ' j.ll:t:j.llb:u tla~ . ,,- ~·:" . .• 1,,·1Jt'c·"I·I·L·, ... 1 tN [·c · ~ 1.•- · ,_. . . ·.1. ( u t b • . - . I _, , ·-~ .. -' '" .. -~-' .. , . ··• •·• " a~ ' ~~-
J e cmos em a , unu•tll<<lll. . - polli~~es dos 1" !lo ~1·t. ~1' da:! ~is JÔ~ 1ç0~U; 
. C~ ma~~ a, do:;; ~puta.dos, 23 de !!ove_m bro do prelimiuat·~ da 'fa.ritii. das A!lll.ad<k..a . -

j905.- lier1n~t o:e AIJnu.! . - J'olro L~H.: AT.~cs. AJre1'0 de Ca.1·~aMo. - Vatois de C«st1·o·, 
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SESSÃO EM 23 DE NOVEMBRO DE 1905 

E' cre~tdo um impnsto de con.qtmo Cit.:•~ 
cobt'<tnç:t se f:~r:i. por meio de a~tam1)i \ il<t<, 
na mrrna J., 1·e:mlü.mc'nto de :z:; dr m:H,;o 
de l9ó5, sohf'c ·cal'ttwho~ oa "'"P~tlh; 00u
tendo acído Cilil'Ui.lllÍCO p;u·; ~ O lJI'C;\M'O lli'll ~y
phões. no momeuio dn cons:Lmo do. :~gua,s nli
neraes al'tiliciae< J<i.Lt.O:ms iudusiYe iLS tlt:
iwrninad.ls Sp~wl~lek Sodut• c ~e:nolha.llt· •.s. 

A t LX<l. a cobr<J.t' S.J!'iL de 2 \:t l'l:is ])OL' l:ll,i
xinha contGndo tun·~ dnzia, un c:11~l;udtO~ e o 
estampiHmmeuto set·<i. tHto ms t;:üx.inha,s, 
de modo f{ ue abcrt!LS ilq•te ínatiliz~vh' a 
estampillut, on colllo melltor detel'mitutL' 
o Govel'llo em rcgulamcnto.-CieJ'IlWno 111.<8s
locM~·. 

A iseu~·ão concctlillot uor· cst'l le i .<w m~
terii11 destlnauo tt es roto~ ui'í.tJ corupt·chr:nde 
as ro:milttas e O!tü·os p:·odnct.o~ cm'amkos 
de. qne oxistl:liU l'a.brit:nw no p:úx. 

f>aln das se<sõos, ;?.il.dt} novontlwo de 1905. 
-l"ran'cisco Vci.[J't. 

Accr<>.~ennte-~e Olulo eonvit~r·: 
Au.gmonto-.. :c.do li) t·t!i,: ,) impu;;tu ;[() Irn

:portn,çiío sobre o. ki!o dn. c i monto estnn~ 
geiro. 

S. lt -s:~l:t ths sessões, 2:1 rlc rivve.nbro 
tle 1905.-'- Uei so de Sou;a; 

Accresceme-se onde convier: 
Fica·clevu.da ;\500 i'l~i~ lJOt·li.ilo o imnosto 

sobre togõcs de 1'üi'I'O fimdi<lu on lmtiüu, 
1ut•no> c i'orna.lhas, :~Cl~C~~orios par.1. o;; mu"-
mos e logM·ci·:os de · n;rro !'nndírlo, r:~~fio 
50~/.; n. 360 t'tHs o ünpo~t.o sohl'C rog:1i'cit·o; 
qtii1drndos e 1·cdondos, p:tnollt~~ si:nplo~ tle 
tres p"s e ouh·os at•t!go~ sorn ·1 !mnt()~, t•a
são do ;:;o•;. (cb~~e 25, n. 7·i2, d:t Tnl'iüttlil 
AltlLndog:t.) 

Sa.la du.s sessões, 2:·l do novombrt> tlc 1005. 
-Car'!Jalho B1·iUo. 

Accrc~centlHe ondll couviet• : 
F i.c<J. elev:ttlo a. ~·!00 por kilo o i mposi.o so

bl'e ~~~ :tt·tigos do n. 7.)7, cl:ls~c ~5. dtt Tttl'W~ 
U<LS '\lJU.ndega,, consilbl'a<h~~ nu. m.tJ;e~ol'in. tle 
ol!l'lts rundhhLs simples, c <I $500 :ts l:OIIsitlc
l'Jtdt~~ n:~ c :.togo1•ia u<) obt·a.s l'anüi th~ }Jill
ta<l:ts du mesmo null'tel'D o cl<t'<>.~e. da Tm:il'tt. 

Sala das ~essoes, 2;:l rio novcnllbt'll ;lc l!JO:í. 

Accro~centc-so ondu coilvior : 
Fiou. clov:ulo n 80:~o l>m· killl o imposí;o !IO

lJl'O o l'ot·ro i'uuuiuo ou giL~a, em liug uu,do~ 11 u 
])udlttclo. bt•Jtto, sondo a l':tzii.o 40''/" (clt~~so 
2~>, n. i0:3 tl:1 'l'!tl'il'.tAts i\llitndogas). 

Acet•esccntü-"C ond1~ eoovim· .. 

:"o B. I:1G, d:1s~n 0", da. Tarillt das Alia.n
de~-::tR,. depoL~ <l:ts p<Ll!IVL'H, : VÍilhOS,. bittCl'S, 
Arrw1· Pico11, Fc:'lll<L, 'Wmnwn!:h etc. u.~:cnJ~ 
:;eiÜ!.H.'O : IÍ'l!'rQ tpiilm. Bí~lcri. 

S:t.la. tb,s ~e~sü:·~. 2:3 de ncNcmbro de 1905.-
0w·v,ti/tu !ki!Q. 

O ~1.·. Pll.·e;;;illt)Otc-Tetu ~ ,pala-
vra. o St'. Fclí~bcllo l"t•eit'•J. · 

O t~1·. :Fe1i~~,)e·~llo· l~t·eire -
Sr. l't·oside:l .e. c:-:pcl'o ({;~ Cam:~.r·:t do~ Depu
tado~ nã.o 1110 G<L ai' de teimoso. JlOt' vol
t;ti· ii. tl'i ':nn11. in~h;titldO na discassã.o d~ 
tri h at:~çií.ú e:n · Ol!l·o, mrd.ich e :t:t que foi 
~pt•t)~úilt<~(L\, •! aopJ:o.v;vh, <I':Jl'C <e:tt<td<~ pelo· 
1ne:t hont'ado eollc:t<t d11 Min~ts .tlcr;ws c ap
prOI'ath p~la. Ca.m:tl'!J,. 

Por i~so n{n~mo qtw, na~· rliscus~ao do 
pro,\edo de · Dl'<,::ununt.o ili1 l'teceitit. pl'o• 
cm·t1i demo!t~tl·tu· i.l incotl~titacioniLiidt~dc e 
:•.s inconvt>.ulenda.~ da, p1.·nposta 1lo meu 
•li o no eúl,t(!:.trt; por· i~~o mo •mo qt tl!, nessa. 
dísca.ls.>ti.O, ·H F e tle a,pt·c~otri'.<W . tnn l'(~quel'i~ 
rnu.liiU ;i, Ca.m:!.l'<l. 'dJS Unpat:.tdo~; pedindo 
a. op inião d;~ Commiô~fio dcCon~i;itnição, Le
gi::il:oefio c .Tust.iÇ:t goiJ;·e a constituciona.li~ 
tl<Ldc· ;ht m~rli<h; p:::r .is.'o mc~mo 'lllO u. Ca.
ma.l'itHã.o llom·oa o mea l'CcJt.iei:iríluiltO com 
o ~t)!l \'oto. tonto :1 li~tH·d<tdo. de volt(U' u.o 
de1J;l,t:n com a.t".~·,nneil Los· novos, <tti:n de de
:nonstmr, não só (~~ ~or:urdos c pt·o!'umhts irl
eoJtvf!nil:uci:~~ rb mtJdi rb. m(~~ t:~·nbe1n a 
~l.l;l, ineon~tii;ndon:d irbt!o. 

St;. [>l'osidoJtt:•, hni.u 1JiltLL1to mo !'ui pos
sível, <le:non . .;kd a incuris·ttt,u<:iona! idurln du. 
n~c• t!i t la a.pt·o""llhJa· p::lu JlOhl·l: lJotmbuo ... 

t'l SJ: .. JOX •J Lt:rz AhVI·:~-:\ffio apoiado. 

o t'tt. J•'r>r .•. !SIII·:t.J,·I Ptu·:!ltl·:-'- ... o· ~. Ex., 
JJ , nmndo- ·no ctlltl a. ~na J·n~~.lo:~i.tt,- ·pca·mitt:~ 
qn J llte-clig~t n:'w tL::>t·tlliu tJs (tl'g'r.trnentus 
que 1oru.:n ap~·o.> ·1ti;:ul• ~ ~pulo lwruilue Ol'<>dor, 

PMI.intlo do princh~iu rle LJ tte ul> imposi.os 
devem snr u tJ i!'tn ·Hw ·e lt:\o l!:wuntlu HHifor~ 
mithld.o n:L tribt!t:t<; .ul om · om·o, t:\1 qn:tl 
(t:ú·esnn tou o rnuu Hlusi:t•c coltngn. porq11e 
ell:t ni\.u t•oca.n , :l)b!'C todo~ O>\ [JI· 'r! netos i m
p .. t• i:il•ios, dv.t.I JICi . :L· :t,i.t.ent!tto d<L (:amttt•:.~ 
])<U'<t osJ:i) l.itCW, Jli.LI'CL llÜlll ela lUll iOt' Í.!ll)?t)l'~ 
t a.HciJ' . . · · 

f toj(!, Sr. Pt•nsir.1.ent.,l, volto sohre o meHmo 
<~>t>ulnpk> , tt·;~~"IHlo :dt.'lUii:l clen:wnto!l novos. 

L~,1í Jíth <lestn. i;l'iut~n:t uma. ~rmtone:1 dos 
i.t•ílJUIIIIOK !lll)l~l'i";LI1Ü~l.,. 

O SJt .• tn;\,j . Lt:Jx :\tNI·iS-:QtLc ní:io 1-!ll ;:.p
plic,, :Ll:t>:OlttiriUHOIIi,tJ ;i, O;]lC\:Ít!. 

Stda LltLs S<'Sxõu~,2::l do lh.VcmlJl'v uo L'JO:í.- n sa.. I'I~LI~IJI·:I.LI\ Fw;nn:-V:tn\os o~ttt· 
Ocwvatlw Britto, tlu.l-a.. l"oi 1i1.l<1. 1·~~pito, :1q ui unm ~ou teu~'~ 
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dos tl'ibunaes ame:•icauos a proposito de Mas não é o principio d:~ r·evogaçio sú
uma lei tax:tndu .em lO "/• a li'L impori~td;1, ment.r. qnc fui o assumpto. do :tr-esto judi
nos Est;1tlos Unirlos, de :~1:;-uus logm·n.~. c eiarw: wio foi a 4iuc:stãu sei dn. (JuC urn;t lr.i 
quando o meu honrado collcgn. me (li~tin:tuiu tivns~e revogado Olltr•a., aind:t quec.s:pt•es~a.
com ~ua rn~po!i:ta, rli,se u tl'te :V Camar:t munt;o cll:uüw o tivesse 1\lif.u. 
acaba de o ri vir; ILO apa.rtr~ de S. Jt;x.-qw:l Ba$t,;tv:t u lac.i.o d:t · lnl dr. 18Gi ClStcnder :t 
~sentença não tem :Lpplica.<;.ào :to Cl\~u. tr•ibtd.a.<Jtll Jn lO "/• :1 totla.!{ :-..~lii.s impor·t:tdás 

Sr. Presidente, uma lei a.mericMHt de 3 do pam" de ll:m::i est:tl' implicit.~mento r·evo
ma.rço de 1865 decreto11. o imoosto. <tddicio-· ;;ad<~.. (ilz)artcs do Srs • .I•J<10 Lui;; Alves e ou-
na.l de 10 %sobre determi.narhtlã importa.<liL !rus,) · . 
de determin<tdos lugares. O meu illust1·e coUega ouça.-me, porque 

Outra. lei. pr•omulg;td<~. pelo Cimg1·csso meu interesse nnico·é, 011 convencer-me, ou 
Amet·ieano de H:lü7... . · . conveucer S. J~x. 

O Sa. Joíi.o Lu11. ALYl~s- QT\C revogou O Sa· .. JciXo Lurz A!.VES,.... Entã.o, descul~ 
esta. · · pc-me : ni1o darei m:tis apartes. 

O SR. Fer.tsnELT"o J<'rmrRE--,-Não ; V. Ex. 
O Sa. FELTSB~~Lw l~rU:1lRE~ .•. di;põe que honra-me com seus apartes. 

cdepois da. pronutlga.çã.o desta. lei, em Jogar 0 juiz signatario da. sentença. s1•• Presi-
das impostos actua.lmente em vigor, certos t t d · t · 
impostos. formul:tdog recahü.·iam ~obre totla; dün o, rta. pt•imeiru. par e emons rou que a. r :ei.de 181>7 re rogou a ue 1865. Para mim, 
as us manuractura.das uo·paíz. ~> não 6 esta p<~.rte que tem applicação ao e<tso: 

Preciso demorar-rol:! no est.udo do com- 0 que tom applic:J.Çãu~e chamo a attenção 
mentario desta sentença, porque; convicto.do do meu lwur:tdo collega ):IJl' Mina.s- é que 
nullo valor da. opinião do Ol"a.dor.. . 8~ tr·,~ta de cobr•i1nçt~. de 1mposto:; discrimi~. 

Os Sas. JoÃo Lurz Ar,vES}~ PAssos Mr- nados, é que. a. lei de 11!6.':> r,liscriminou im~ 
ltANDA~Não apoiado. _postos. 

0 SR.. FELISilEL.LO FltEIRE.-••• eu me apa.- 0. SR.. .JOÃO Lt:IZ ALYES---'m vigorou até 
drinho em um aresto judiciario qtte toi ta- 1867, sem reclamação num sentença• em con-
:xado aqui como inapplicavel ao caso. . · trario! 

0 Sn,; JoÃo LUIZ AT,VES~ Absolutamente 0 Sa. FELISBELLO FREIRE- A mioh:L qUes· 
inapplica.vel: colltinüo it sustentar. · tão, llO aresto .iudiciario, não é que uma. re-

vogasse u, ontra: é-e nisto estlí. a applíca.ç::ão 
O SR;FELISBELLO FR.E:rttE-:-Desdejã dechtro ·:to caso4 u .l a. lei de l8L)5 mandJu cobrar 

a V. Ex. : esta sentença foi tirada de um<~ impo>tos, discriminando-os sobre estas e 
collec(lão. • . · ·. aq uellas lãs.· · . . . . 

O SR. JoÃo Lurz AlvEs-A 8entença. está Aquella.lei americana fez, no terreno do 
perfeitamente tr;~dnzi<li~. diretto tisca.l, o mesmo que fit.z a. emenda do· 

meu bonr<ldo cullng<l : d<t tu.rif;~ brazileira., 
O Sa. FEusnTlLr.o FnBmE~ •.. e~istento na. de .2 ou 3.0i.JO pt•oi.luctos, U.iscriminou fiO, 

bibliotbeca da Ca.mara dos Deputados. l~ss:t. 80 .ou 100, 1~w:1ndo sob1•e estes o jm
éollecção rcfer<He a outras collccçücs onde posto e UtLO sob roos outros. li:', pois, imposto 
as sentenças $ãO publicad<l.s nu. intogm. Jo:stu. â.iscr•iminadu, t\ sü e,ta: parte U.a sentença. 
aqui ú cxtracto da sentonç;1. que tem toda. a <tppllcação ao caso. 
· Assim, eu pergunto.: honrou-me o illustre o arestojudicia.l•ro, coulot•me está. no re-
coUoga em. ler a. integra d<L sautcn~a ·t sumo. mantlou rc.4ituir, por illogu.es, os im· 

O Sn., JoÃo Lurz. ArN1"~-Honrei, nlto = po~to~ cliscl"itttíüa.tlos pagos. 
cumpri o mou .dev.er. O Sn. . .ToÃo Lwr. A1.n:s - Pot•que foram 

O Sa. FEr.rsnEr.LO Fmmm-Niio era. ca.paz cobt·Ü<los j:í. sobo regimou da lei de 1867~6 
de tr::tzer á c.am:Lr:t um tu•esto jndioiln•io, o fim 1la sentcuç:~o de. um<Llúi llile rcvogãra 
sem que est.ivcssc cunvicto <la sua applicaçfi.o a anterior· · 
ao caso. · · O Sa. FELrSllELLo Ftu:utB-0 qúo ost:i pu-

O Slt. JoÃo Lur~ ALYE~-A scntenç;~ du- hlica.du no inen ultimo discurso, como acabo 
cla.rou indevidos os dit>oito~ cobi·u.dos sohrn ;L ue <lizor, ü o.-.tl-ttlutlo do um;L grande. colle
lei de 6i, qu;uldO es~e~ direitos ÍOl"il,tH co· cçã.o, omle vem a ~entonca. pw extenso: si eu 
brt\tlos pol:t Joi do 65, c natl:~ mv.ii:s. qui~esso publica.!·<~ torla., tomar·ü~. um nu-

mero do Dicwio 0/ficictl. 
O Srt. '!~ELJSBer,w FREUtl~- Vamos ve1·. Nã.o é o principio do quo urna lei revogou 

Com as (luas lei~ :tmer·ic:i.nas, Sr. Pt·esi outm; não: é q1ro o .iuiz declar~~ que os im
dente, não hu. duvida qu<' nm<t revogou tt po~tJs discriminados são íl!<Jgacs, e mandou 
<JUÜ'<t : a de Gi revogou tt do 65. restituil-os aos contribuintes, 
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Pa.ra,-domon;;tl'at• ao meu hunmclo f:O ll l\:~:~ toi;. r ec'ol'J',!Il <~.o _ llxpHúiente tle cob1·ar 1.5 •/ ,. 
n exacticlii~Hln que (!>:f,on ,lízr.nilu, b:t~f.:l. lllm7· :<IJht·u :L i mp:)t•ta.c;ãt t, - · . 
hl':tJ• I! H,-!. lllr.:<Jllu 111'.~>:1! i·t:~IHJIII _. tlu aré~IJI . J•:si;;j, .ti<pi_Í 11 <:ai'M:I:t:t.' 'Jisc::LI. <l !l. m nd ida .. . 
judici:u·ín, 'tllpl;i" ole "'~ 1\t.llar 11:\ i[ ltn.<Uí.o .t.<L ·.;\,,_, tn·i illliit•<•s !li ;Ls d<L l~.tipuJ , [i,,; ,, u Hlu~
.l'IJ\·(Ig;t<;iio, so c.li.Y. : •< i·:nt<!Wle o Tt·iimn~Ll · 'l''e tm.uo Slini;;h·o. u~L Fazcntb, .o St• . l~ur Ha.t•· 
us itnpu~tor,: c li~ díscl•irnLtac:fí,o l'lmt.' tl illt•gal-. bos;~o,. l'CtJOl'-!'0 11 :1 nwsut<L mcU.icJ<~ . n iio ,p. ·cvui 
nu:mtc colmttlos.» · · · w~r;Lut.ut• li~cril. 1,; cunw a~ opiniúu.4 do íll tLS-

. tr.Ldo ·Wtlbtt·o d<L I~<LZenrhL tio Uoverno Pro~ 
O SR. . .JoÃo Lnz ALYils--Por qtlll ?- Porqno vis.;l'io peza.m, pcht sua. eapn.cilbllC, · na. 

for<Llll cobra.rlos sob o r:;gimen d ~lei de 1:-:llii, opíniflo -pahlica. d•~ noss<~ pltríu,. lerei t re
CiLIO rovog;il'<t •~ J.e l8ti5. · uhv.~ de s. r-:x. e11t t·elaçã.o ;i, medida. pol' 

O Stt . Fgr,tBili~I.LO l''R~:úti' ....., Nri. ~• .. linl'thor·. d lo · d.ecret;~d;~ nmntl<tiHlu to.bmr a. impor-.: 
. ' O SR •. • JoXo -lXt?. ,\T,n~;;; '-- 1~:· 0 ([ti(\ Lóio n:.L taçã.v em v!u·n; <~.fim tlc vm·mo~ qiw. afio :'!ti 

t no. Ur;~zil COntO . c in qtmiquur .outt'o pa.iz; 
~.en .enç:t~ · . -i<ttn:ü~ ~e t•ecol·t·t:tt <L· trihutaç::\o om ouro 

O S1~: F'Er.rsBP.r.w FrtJ-:l!ti-:-Si·; Pt~csirlcntc. 's uhr·c ·a i inpot•ttL~:i\o, como medida. pr~te_ooio-
o :n·csto _jtulici:trio da. llcktc AmeriC.l.ll(l., nist<L. v <te ·contra. <L ·su<L na.tut-or..tL mtuna. . 
m arttlll ndo l'C.~titttil' Os impo~to;;; ;ncg tlmcJltC 7 . · : · · _ . 
cobr:ldos. l'cl-Q p:Jr sct'l)m impostos di~critui- . · O Sn.. PRF:~m"x:rR - Convulo ? nobt•c 
nado~. _ tem ·,t?plica.çã.o a.o c<~So •. pot•qtro ,~ Doput:tdo " UlWl't'u!nper o ~scn 1liscurso. 
emenda. do men collega ilíí.o l~LZ m u.is: do qu.) 1\tlm de procedet'-gc <LS voi;açoC>:! . 
discl·imitlai· impo:;rtos, isenta.nuo uns da tribu- o Stt. · F~~ 1 •1sn~::r.M>. l~ tt:F.:l ttr: -_ · Perfcit:~-
ta.Qiio em ona-o, e . ll~7.nnU:o-t~ rocahil· ooltro mente. · · 
oukos .. lcrit'tdo a.ssim o pl'iti.çipio. d<~ unil'or- · · 
m idade <[1lC o imposto \leve tet·. Comp~rocc~- m<LiS os S~'l!; ·Aurelio. Amo-
. Por conseguinte, 0 aresto, a scnien~a .iu- rim, P<\ssos 1\llrandtL, lndw do Br:~ztl , Ur-. 

diciat'h , que i':n tr;tnsct•e,·i 00 m eu disctirso, bano S;Lntos .. DittS Vicll'<t, Dnnshee Abranche~ _. 
n'ií.o tmn <wplicacã.O ao caso. tHt primeira. Anizici de 'Alm~u. Bezm'L'i! Fontenelle, Vir
·parte, mas tcm·tod<t <L a.pplica('ii.u ;w Ctt~o LHt .~ilio )lrigitl<J, Tilum<L:r. C<W<Lloa.o.t i, Ft•a.ncisco . 
seg•.tlnda. . . _ . · . . . Sá, Joi1 Lupes, Etor ile Souza, Paula.. o . 

S!h -;L, Abdon :Ylihttler.. Uehu de !::iouzU., r.-rc- · 
Agot'ri., Sr. Pl'l',~ídc.ntc. V. l•;x. me JlCH'.· 1 . \ll · l-'" e·r~ de L••t••• 

mitta. eiltt'M' 110 estudo 1!:1 cons'titw:iotltdi-. I erros c ' luquet·que, . ..,r 1 •• ' .. , . 
. dade da. med.ida pr•opo:-!t,;L pelo meú Ulustr:tdo ~~~rn<ll'<tldirio B:(tuleira.. Arthur ·ol'la.ndo, Art-
cotlc!!t~. · · "Clo :O.Ieto, i·:prtminOilíh~s Uro.tcill!lo, .Euzebio -- ·a:.l Anumdc, lt~.Hlri~ues Ooria., Oliveira. Y~-

Ottal·ó 11 foi~ito ospeci:l.l, inhci·cul;e (b smL. h\uão, Tosh, t~elix Ga.s;>r~r •. Augusto de 
nn.tm·t~z;i, 1lu. tt·ibut.~1çií.o (\mouro ~uhrc a. im~ 1-'roit;~s. AI vê.~ Jl:LriJo.~rL, . Rodrigues Lima., 
POL't<ll,'.i'i.O ? . . _· . . . · Ti!Lllltino dos Sa.ntos, EuttiLI'tlo I.W.tnoi!; l\lo-
. J<;m direito tisctll, <tcte quct• dizer -.-:-· im- roir;1 Gom(.ts; U.1ldino Loreto, Bulhões Ma.x·

pot·tação pa.g;~ em om·o1 ·· , cittl, ll.ica.t• Godoy, &L l•'reire, l!onrique 
·. g :e:ssa -!JC!';pmta uti C.LÇo nftu SJi om t•ol a(,'i'i.o HOl'l.!es;.Ut·uvcllu U11Y<LIC::t.lltl, ·11stevao Lobo •. 

t\O tlireito .t lscat.-unnoS:!tL .p<ltt·hb, como ao di- RilJeh•J Jnni1itcít'.L, · D:will Ca.mpíst:.l, An
roito· .t\8ca.l du qnalqueJ.•-p:1iz, de qua.lqncr t llcro · Uotcl ltu, . Leouel l~ilho, Adalberto 
na.r,ã.o. · . · -· · · · · Jo'o!T<LZ, Uri.lt>)!iwa.•, G:U'lo~ · l)ttuní, Ca.rva.llto 

Começamos, pot• cons<lguinte, pelo ct•itor•io Britto Padntl Rezende, Vtllois de Castt·o, 
historico do tw;;su ·p:liz. l<'t·:~ncisc" M<~lttl, Al varu d·e_Carv:llho, Aqui no 

Pa r :1 'lUC foi ttue o lof.(istador o o estadista 'Rihciro, L itlilulpho Se-t'l'< ~ , Soare:; do9 Sa.~to~. 
htn~~;u·;~m rilfLo ilr\ tributa.Çtlo em ottro ~ I:CI'Iflanu H<ls~lochêr. All't•e<lo Vm·ol<~. Dtogo 

. Com que i11tuit.u, que e~qwc.~sio. log,Ll tem. i''ortitn <.~ ·u Cr~m:pos Cartic.r . · · 
· q't.ÚLI é a s ua n:Ltnr-cza intim•~ ~ ,Deixam de cOlll!KLL'OL:cr coni ca.usa. parti-

QutiU:lio o l:l!'<iilillnt;wa eom a H.opnblictt cip<Lrl<t 0~ SI'$. J•:né.IS M:trtin:~. RtLy inundo 
do P.tngu,ly, e IH set•vi('o~ do g n ··l'.L'lt .Nery, At•tt1_1u· Le1~ws, ,Rogel'io de _Mira.utlu;, 

. obrig<W<Itll tt Ulll exccs .o de <le•pnr.:L, _o par- .ro~é En r.ebLO, Jo:w lilLYOS'-', Arltndo No
. la. monto br;túlc\ro, pcln. pdmci,·tt voz: ot\tt•e guuil•;.t., Tl·inut~rle, Slmeào Leal, ~usê Ma.r
nli~. l'CICOl'l'llU :L in<~dilht .de }l<tg(l.tnr.mto <ia. t·.c llino, .\blMlllias I'Otl(~ ,,lve~. )!orctra. Alvc~. 
impoi•t<~ç'iio em otU'IJ . · J•:il t.;wil• Coimllr<L, Pedro Pot'JW.Illliuco, Do:" 

l•:iôtá. m :tnil'esi•o, St•. l't•csiilcntc. r.]uo nes.~c. tnlnl{os Gtlillt:Lrfies, Leo\'igilr.lo l~iigucira.s, · 
a.eto, o j)l'i1neü•o d •, no<s.t lli~tudtt, " ü•tlm- l~nll::i.u Vi:~un;L, Pri~co P<~l'<~ iY.O, Pinto Da.nt<.ll!, 
t:t(:fw em om·o tc :n ;~ u~pt•o;;.~ftU ll~ü<L l. O '1'!10- <:ort•t'!a llntl'a, SiiY<t C<tsl.ro, Bezaltlat, Al
l)ouro pt•ecis:LV<~ do ronua.. T.I<Lt'•t a cudil• 1í.~ t't•edo li<LCk,)t·, Joll.o l.uiz. p,~uir.lv Filho, ~'l'n.tl-

. dc~pct.:u r.lc gncl'ra.; e, nii.v tendo 11 :11 c.i.mpo o1~cu li ·t•rmrdio ), Cm•neit·o tio Rct.endo, Bol'
t r ibutt.Lrio r teo, sob1•e o C1Urt.Lla.n{'<~r impus- na.rdos de l•'aJ•ia. Houl'iquo S.~lle:;, Ma.nool 
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Fulgencío, )Jogucira, . Lindolpho Caetano, 
Wence:;lã.o Braz, .Jesuíno Ci>rdoso, A1·nnfpho 
·Azevedo, Leite tlc Souza, Azev.~(lo }.{ :ü·quo~. 
Rodólpho Miranda, .Jo:1quím · TcixciJ·:1 .Hra.n
üã.o, . Bcrmn·do Antonio, · Ahdori Jhptista, 

· Luiz Gu:.1lbcrto, Març<~l Escobar, .AngeloPi:
·ulteiro, Victm•ino Montcit·o c C<J.ss.ia;no do 
·Na.Hcimcnto. · · · · 

1-1' o pr~jecto env1ado ao Senado •.. 
Em st:::;nida_l; po ;to .: ~ V IJ~O:> o . ;rp;r>t•ovado 

em :·;• dt~;c llSSiLO c cavmdo <L ComnuMão ·do 
Itcõ..tcç:Lo, o seguinte - . 

I'RO.ii,OTO 

N. 201 -1005 
E sem causn. os Srs. Antonit> Ba.~t.•>S,. J~\l11-

ardo studart, .José MOn.iardim,. lrineu Ma- O Congres~o Nacional déct•ct<~ : . 
chado. Nelso.ti de Va~co!lanlló~. em• los Te i- · Artig..1 unico. Fic<L o Prc~idcutc da,. Repu- . 

. xcir<~ Bra.ndio, P.nt.Uno dn SOilZ:t, Fmncisco bllc:t ;~ntoriz:.Mil• a aln·it· ao · M•nis.terio da. 
Botelht~, Vit'h1t,o ~bsc:u·enha~; Boi•n:wdu lÍllitLstl•b, Vin.~ã.o c Obt•tÜ! Publina; o cred ito 

. Mont~.:iro, Astolpb.o l)ntt·;l., C<~.millo So:wl3i; de •10:00 J);i; supplemc.ltar õ"L sub-consignação 
Filho, Sahino Bat'l'O . .;o, Olyntho . itibeh·o, Cu.- -Tt;Msportc de immígru.ntcs e~tl'Mlgeit~os 
millo Pmtcs, COsta .Junior, Amàr<~l Ccs<~r. 011 naúíouaes ~ol' mar c por tet•J'a , da ve~·ba 
Bonedicto- de Sott:~.a; .luveuat MiUct· e Do'- 1) • . do <~rt. 1a tla lei ·u • . 1. 311.), de :31 de iP.zem~ 
mirigos. Masc:trcn!L3.>: _ . · . ln.O de HKJ4 : revogu.das ·as dispusiÇões cni 

· coútt•aJ.•io. · 
· o S.r. P:,.'e;o:ld~~nt.e - Peço a,oi; no-

IJres Dcp~,tla.dos <L fi lfCZ<.I. d.n 0Cl!ll{J<1.l'Cffi 0!:' . Sií.o Jiclos e jnJga.dn" olJjcctos ilC .clclibet·a.· 
seus lugal'e<s. : lm ntimm·o. para. se pJ·oceu<H' ~.ão·; os seguintes · 

. a votaç:lo àa.s ma.tm·ias· CJlCCl'I':J. tla.s. (Paus~>) 
· _ Ein seguida tl :úmunciada a contiouaçã.o 
da vot.:\çã.o do pr·ojecto n. l2!'F, de Hl05, pt·o
rogMdo ;\ acl.na.l · .~(1;;são . legi~hi.tiva att''. :30 . 
de uczembt·o Lle. 1005 (d i ~<.: llSSâo uoicu.) ; ·. · 

Po.sta :i votos, reconhcce~se · te"rem vótau.·o 
a. tavor do pro,jccto n. ~lJ7, de l905, .px'ol'<>
g;trido :~. actual sessão legisla.tivn. até :Jo ú.e 
dezenibrodo 1005-lOSSr~. Deput:~uose con
tJ·a. nenh nm. 

O Sr. Presiden.te-..Nií.o ha nil~~ro. 
Vae se proceder a. cba.ma.dtt. · 

P1·ocedondo-se . á. chal'nâda, verifica-se t n
rem'se a.usent..1.do os Srs . Diu.s Vléil·a, Alfon:.. 
.so Costa, . CJiso de Sou);a., Mcdeit·ós o Albu~ 
(lU6l'ilUO, At·thur Orla.ndo, naymnndo tle Mi-

. m 1ida., C.\l·valho Brito, ltodolpho . P n.ixiio, 
Vu.lois .de C<~tro, t~ loy Cha.vus, Alfl:etlc.i Ya· 
r elia. c Campos G:wtict·. 

. . O S~. Pre~i<leU:t~Rospondm•:\m 
á chama.tl:~ UG St'l!."· Dcput:\dos. 
· Ha nume ro par:t se pt·oseg•th· nas vottu:iias. 

P eço aos . nobt·es · IJc::pntu.tlos (lllC occupem 
os seus loga.re.i . . · · 
. Conioa.recem a.indtL. os St-s. Hosannah de 
Oliveil~a. ,1\rtlnu· Lemos, C:wlos de Novaos, 
l?rederíco Borges, .João Vieira., Cn.:stl.'O Re-

. l1cllo, Augnstó de V;l.SoonccUos, frn.'uci sco 
Veiga, Helisario de Souza c Riva.d.avia Corrêa.. 
· Em seguüht 6 p".lstoJ :t votos e :::.pprovailtÍ 
em di se n~s.'io unictt o seguinte .· · . 

l'R.O.Il':C1'0 

N . 207 - l!l05: 
O Cong.Tcssu Nacional doercta.: 
Artigo unico. E' novamente -pri:>Pogada a 

actual SL!S.~ão legislativa at6 :lO de de~embl'O 
. de 1905. 

I'LWJI!1CTO.S 

N •. 3o:~-l\'l05 . 

Eq~iJlm~a:. pam todos ~s etfeil?3• os fnspcclos 
· rek de .alumnos do G!Jm nasto Nac.,onal ao

amanue.,&es das escolas de ensino .superio.<. 
da RepubUca · · · 

· O Congresso Na.clonai resolvt!: 
. Artigo u~ico. 9s ins~ectores . de a.lumnos 
do üymna.sto Nu.cwnal sa.o eclUlJ.larados. ~ra 
'todos os e!l'eitos, aos am:\Huens~s da.s escolas 
de eusiilo s nporior d;\ H.epuiJlictt ; r evogadas 
as "disposiÇões em wnt r ario . · 

Sala. <las sc&~ões, 23 d'l novembro ·de 1005. 
-loa~uim .Pi.!·e.s , '-,i~nei·ico de Allnig1.1erquc . · 
-A' t:omllussao do FmanQa". · _ · 

N . ROO - 1!)05 

Fixa os .wncimentos do <li,·ectof- get·al, v ice-
direclor, ch.cf'e e suiJ-l;lle(e tl" secçiiO lech.1tica, 
contad01· e StilHXJiltador, engenheiros chefes 

ht.e . ttish·ict.l e inspecturer. de 1.• classe da 
R cpal'hçi'lo Ge,·r~l tlos 'l'elegraphos 

O Congt•esso Nacional resolve : 
Art. 1 ~o O director geral, o vice-uirecior, 

o êhet'e, o stlb-chefe du. secção *echriic<J., o 
contadot·, o sub-contt~dor~ os cn~anbeiros 
chefes tle llistri<.ítO c os inspecwres de · 
I" classe da Reptu•tição Ge t·al d os '!'ele· 
gra.phos perceuel·ào :tnnu:~hnente . os vr.nci· 
meutos constantes da t <J.belltl segutu.te : .· 
Dil'CCtOl; gera.! ........ . . . . . .• ·. 18: 000~000 
Vico-director . • •...•..... ,.. . 15 :000:f000 · 
Che fe da secção .technica. .. .. ; 12:000$000 
Sub-chola tia sec{':i.o tecbnica.. ll:lCJ<1.íiOOO ·. 
Co.utadol' ••• , •• ; ••••••• ~ •• ; . .. . 12: 000$000 
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· Sub-conta.dor •. , . .-........ . ..• 
·Engenheiro~ ch(}t'CS· tlc. rlistl'icto 

n:(ii)0:-:000 Posto r.~ votu><.·é a.ppt·uv;~do orn :~· rli~cus~ão 
10: ~oo.sOOI) In onviittlo :i, CommL;~:'t.n tle Hed.<teçào, o ~e-

Inspeutol'll~ •le 1~ ul;~~se ...... . U:IJI.JO.~uoo ?!ldnie · 
, Al't. ~. 0 l•'ictt o Po•llll' l•:xecutivo <Hti:Ol't· 

zad.o ··~ 'a;;1ril· o~ crMito" ncco,;s:H·Iu~ J>:u·•• 
execu\;ilo u:~ prdicntc lei. · 

Art. 3. o Fic11m rcvogadtt;; n.15 uispo~ir;ul!~ 
em contt·ario. · 

Sn.l:t da.s scssües, 2:~ de novembro cle !OO:í. 
~ Fr~•ncisco ]';~n·ciru B)'IHJii. - Lc_ire ai
beil'O·. - Sel'.'Ji•l StdiOilt.· ..,:.. ..'lenwnlo . i./1) 
Campos .. -'- Rotl;··iyues S útl.iftúlw, -A' (.;OIH.
missão de Fi n<Lnçu.s ~ 

.. N . :lOü - 1!)05 

Elev". d1j 1,~ a r.licwift · ryw• act·uatnumte p'e·l"<•••
bom os s!il'v1mté.< d11, lJ·in:cto;·ía <l"'' nf{l'diws 
de nuu:!J.Íl?a.< 1l0 .1n:1•11at !.110 Jlho·ilt!Oit 1lt1, 
UupiiM p,(lei·al 

I;Jt.li':C'l'O 

N. :.?.4:1- L!l05 

O 0)ilgrcs~o ~:~eiona.l .dCCl'Ci.;t 

Aatigo l.utico. Fie;~ oPre~identc dtt Repn
b!ic" :tnl.ol'i~.;t.l l(l. a, :tlJt·ii.· ao i\linist.cr•io da 
F:~wwltt u t:l'.C<l i ~n ck 50: l0()8H5, Ulll'U, sup
plun:cntat•no n. ilo ;u·t. l!l dt~ loi.n. l.:~Hí, 
tl• :)[. tlt~ tl.tJ?.endt!'O tle 1!}05; l'i!YOl!lLdiLS tL~ 
uüp"~i t;<>es om coJüJ·: L 1' i o. . . · 

Posto :Lvui;us, é :1ppt·uv:td.u Otn3" tlisetts~ão 
u cuvi<~.d.o <L Commi~.~ií.ü de Rcllacr;ií.o, ~c~ 
1-('llintc 

l'ltD.JI·:GTO 

N . .:!fi.l - W05 

A1•1,. l." }'ic:t tü•;vada .. tl<• 1S a <li:.t.J•ia .quo o C•mgt·~~-~u N:wivn:~J d.r•.crL;kt. 
actual~nntc• per_ét_'bem os set·v(;ni;l"S •lu. I !i- · Ar·t. 1 ... Fie•~ u Pl'osidcntn · tlc; Repllblic<\ 
rcct0l'ta, da.~. olhcllms ilc m~chtiW .. ~ llu At·- 1 n.utol'ir. Ld J a :1:1t'it: ;w ;'l[inisl;erío dt F:tzcnda 
sena.l tie M:U'lllh:t dDo Captta1 FtJdet·:d. 0 m'r.dito.nxi:t·;w1·üintt• iode5fl:I;:;4S073, ouro, 

APt. 2." H.cvog:tm-so as di~posi(~õcs. em 1• 7l~:.57:!$l0l!. p<tpc!, p w:1 .aLtundClr <to p:~· 
c ont1•ario. g-:~muntu 1lae •J i l'id.;~s tio· oxorciciu8 linuo8, 

Saht da~ sessõc~. 21" de. nuvemt.n•o de Wú5. co1t~kmte : •la 1·ehç:l.o scgninte 
- Iíerr:dirt de Sà.'-11.' Comrni~são 1Le Fin~tll· Ouro 
ç.as. 

N. 307-1005 
:vrinisterin da .lu8-

tina 11 N'C!!Oclus 
lnÍ;nrio\·c~ .': .... 

Miai.~i.el'io d tk H I!
. J;~~~ÜL~~ l•>d;lH~iot•t!S 
\!iui~tln·io ,[:.J, '\'1:1.-

l'iah•t· ..... · ..... . 
:Vli 11 i~ ;, OI' i U d.it 

Ottel·ra. .... ~ ..... 

Papel 

103:110$102 

155:00!)$70~ 

:t19: ü84$0 G3 

Tonw e.vtensi o o~ aos em J'i?'Vifa<<os da Uepr.w
tiçf1o dos Co-.·reios . tl<l H1:Jn•b!w1! ns )itvol-1.·.< 
de q11e f/OS"m us e;;ip;·erfrulot dtt 1\'stJ•wla 1i1r 

·z·'c•·•·o Ceulra! do JJ?·,,oi.! v da llepm·t"iç<To 
Gm-at elos· 1'eiC!fl'i11).'•os, nos tm· •. ws ilú tii.l·
posto no··". 1. '"' 8 oltse;·wtçOes fienu:s r.tu 
dem·eto ·11; :!.-117, d1! :28 do de;el!11>l'O 1lc 
f8f)(j e d11 ld il. t.trJt de 21:1 d1~ J~'ulwde 
1904 

O Con:tres.~o Naci•Jt\al. decreitt: 

:\rini~tel'iu tl '· ln
<llt~t.t•i:t, Via.1:i'io c 
01Jl'a~ l'ui>licns .• 

~Iini.;ierio d;t J~';L-
7-etÚI.:L .•.••.••.• ·. 

5:~:iiG:!80i3 155:4758085 

78 ; ;3:l:388i l 

. \ri;. ::!. • n Rove:ga1n-~tl _a,::; .dí~:posit"{ó0s . GlU 
eontl'iLI'ill. 

Art. l.u PicMn extcnsh·o~ aps em·Jrtwu.ttus 
{lá Rel}<~rtiçào 1.los Uoi•t•eio~ d<~ · RcpubliCit u.~ 
ftLVOl'es tio qt1c gos<Lm o.~ empreg:Lilos da 
J•:stradt~ _de·_Fül'l'u C(!;J_tt•tt.l ilo llrtt~il " . tl:t . ~:.> §r. N<~i..-·~ (peta o;·dem)-Sr. Pl'C
Repart!Çf!;O (,era.l do~ l elegru.phú~.:.. 1 w~ t.Ul'- sideut.:• nclmwlo-se sohm <t mos.•~ a rcrln.cçiio 
m~.os tlo tlmpo~tu n.~ l 1h1~ ob~!~n·:~(:IJe.~ ger.w~ filml ilo lH'II,jP!:i.o que :L!.:ah:L lle ser vot11do, 

.do decl'oto n. 2.·111, •le :!H du de7.t:mb!'D ilt: ll'et:1r .. ivo :t unt et•c,lit,u ]xtra p:t~<WWilto 1le 
lH76, o tltt lei H. 1, l\Jl' tle ;~N Ju .J 1lill10 :.ln e:w1:eiL,iO~ .lindu~. tlu divid.as, éujo~ m·;'dores 
Hl04. dn loHga. dai;a ag-Jw,rd:tv;lo~n o~ pagamentos, 

A1•t. 2.• Revoqa.m-~o tLS •tisposi~·i:ics m1t ].HJI,HJ <L V. ,.;x; qnn e;,mmli.o :t C:tBtt sobre u. 
coiltr:wio. di~pnn~it. du i llll>J.'!\."~~~.o ll:tl·; ~ que nU"' ~oj:~ 

Sab u:1s ~cssuos, 21 tio no1·mllht·u du wo:;, imn;edi:~t.:tnlunte vot:1.4lil. 
-ri. Cwúb"dv llodl'iywJ.s.-J. :l, ,\'eiv«.-j Cun>~tlta.•lt~ :~ C<~llltll'<L, é cutlcCt.lillu. u. di$N 
Fer,·ei,·a Bmga.-A' t:ommi~são de Flnu.nç•as. ponsa. puuidu.. . 

V oi •. vrr · · 
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· . I~m ~<cguicht, (! ~cni d ch•tt(!. apl)rovad•~. a St~- ·ll()m 1lo di~ tlc •tm;Lnhã.. poi > t em emtlndu. ·a 
. · ~tumto . · npl:c::.:t!lltnr , o ·cl'.ll1 stí p.JIJc l:tzet' em · .'2" tl.ill- · 

t:LL:O:~ã.q. . 

C'l. "251 A ~ [!){);, 

R,atlac,r<o (i.rwt diJ rn.·oji~Ctl/ n, Z5J,', rÚ<t(; 11!'1.'11-11 · . 

tjW; ·autm·i;r~ o Pn:.<tr/.I)Jr Ir; tl(~ Nt:J)r.tiJ/.iCtl r.c· 
a/wit· ftll' MiHút·r·J·io 1/n . I·h~rmrüt u C l ~1:r lit11 

· t::vb·rto)'d.1ur{l•itJ rlc ;)f!:{jV.J~Oi."J~ o~.tro • . (!. 

i_.f~:o"J7:'J.~f0{J, J)t.tpf:.~, Jl!fl."ft fiÚI ; I'ft.f.CJ' f.W }Jr.tf)'J-
1/1-IJIL!IJ rl<ls dividaúl•: I),J!t:l•óiciiis.fil•diJS . 

O COngresso .N:w ionat il.cct·~La.: · 
Art. L" Fi<::L . o P residoat,o • l•~ ltopnbli<:<L 

n.u.tol•iittúo •~ abrir :w )[iu i~tcrilt' d1 ~ 1-'awrv la 
. o crcdi i;o oxü·~!.)]'(linar io u •52:t·.:;4:j.<H>I. uUl'u, 
e 7-l~ .:5i~HJO, .'Pa.;)r:l, p.~ra •~ttllii<Lcr :to p ~

. g:tmotlt'o ú,._., •ti vitla.::: . tio ex ·t·~,:icios linilo~, 

.. cons.tant .. ~s rl:.l. .rcla.<;:í. .I seg u int.<l: 

Mínistor io tl<t .lu,;. 
t i l.\<L c l'\egocios 
Int eriol't!s .... .. . 

Minist.·rio 11:1.., lt<i!i\
çÕ!;l.\1 Extedort>.~ .. 

o ·ttro l'ap<~l 

,;,, n-::ili.:i,tl;L a U;tmn.J':L, ,; úbnccdi<la. iL dis- .' 
p:iJ~:t r~t:qw:l'ida. . -

·.Pus&o it voto~. ó :tl!Pl'OV<ulo om 1 .. •liscuss~o 
o .~egllinto · · 

l'RilJI~c·ro 

X. 74-1905 

. O Congrc>so Nacion•tl decr;lt:'t : 
·Art. L" n Trilmnu.l ele Contas; institrtido. 

pelo . i1.rt . S9 .. J:t c ,,1-;tituiçã.o, l·CQrgu.níz<tdo 
!)::lo ilccr·el;:l lcgisn·th·o. n. :-:9~. ue l:l de ou
t l ti>l:o tl ' lb'\)J, e pclorcgul:\mento que b;1íxou 
co!ll o tlecr·ctJ 11. . ~. -UYJ, . de .2:: de dozembr·o 
du'dit o :tnno, fic:1. equipàrado :i. Cõrte tle . 
Ap;>ellac;:i.o do · llist,t· ict.o f.<'cú.eral quil nto a.os 
venc1ment.os·, ã;;; fél'Í:\.i e :i· i\pO~enta.doria. dos 
J;c ;pccGiro~: membros , . · · 

§ 1 > O ::>re.~iilento tcr~t mais a gratificação · 
('~ f,;~i)clncid;L !lO§ J:l do a.rt .l" UO citado UO· 
(',i•e;;o, l.ogis la.·i;tviJ ··n. :3 tJ~.. . 

Minh;~m·iu tl<L ~Ia
. rinlr<.t· •• ;,, •. . •.. 
M i H i 'f< i e r i o •l<L 

GIWI'J':t ••...•.•• ·• 
Mini~t:'Jt•iu 1l:• ln

du;t!'Í<l.. Vh~ii,J e 

§ 2." O represont.itnte do Minisierio . Pn
hliuo . .i unto i\0 Tl·[b.unal d! COIIt as go;;a.rá· du.s . · 
1no.~ma.~ nwt;tgom~ cunce!l.itla~ <to p1·ocur•ador 
!!él'al do ! listrieto Fedm•al. 

:?1 !l:fi84.SOÜ:~ · ::i :·l. o .ú !'t:!t'i[1..~ contmu·t ,·ão a ser gosada.s 
· })0\' :;tu·m:.b~, na iüí• :rm pro.i\criph :pelo ar~. 119 

Olll'<.~.s Pttblh.:.L>~... G:.':()(i4:i\Oi:1 I G3: .4~:>8\)S5 
Míni~tcl'io tl• F:•-

zclllh ..• .' ... ; . _ , 78: ::l , i:~ )Ki 1 
Al't •) o · Rr·~·o"·~m-<'· ·l,l( r.li.< :lo.~í;,:ru,:;. nm 

• cOJltr:;l'i7,'. · · . .,. ·· · ·· 

Sal~ 1hs C<Hnmis.<iies, :2:3 ire no,·a;nht·o· 1!0 
}!JQ;;,- !'-unha llúc!u;ulo.- lfei'JUU't111 · J/u1·ta . 
- CunÇ<elo .':iciuto • . 

· E' o pl'ojt!t~to o1w iiwo à.o Srina.ilo. 

· Po;;to :~ ''o to.~ • .;. :1.-'lpl·.ív:túo em t• discn~,.:~u 
o ~cgnint.ll . . · · · ·.·. . · . 

do ro.wl<tmcnto anno:w ao citttdo decreto 
ri. 2AfJ'.J. . 
· .\1'&. ~;" l.;' o noviH'no autorizadú a a.brir 
OS (:I; t!lJi~üS He<:CS.',(;U•[o:,: p tLl'<1 dM' C)(CCll~ão Ú.. 
pl'osoutn lei; rHvogatlas as <lisposições ·om. 
COiltl'ari<i . · · 

o :St•. Here(lí·.i dé ~á (pdt.Í OY(lem)' 
roqnnr. u ·olJtnrn di ' pens:t de illtOl'$ticio p;tr:t 
o pt'Ojncto n. í 4, de HJIJ;} 1'\utmr ila. Ol'dem do 
Ulil· tlu i LfU tll}d.. . . 

O ~t·. ~:t :l.r~olí~~ ~.[o~trt'L. (pela 
l>i'll~m) St•. ·pro,;itleat.c . . }>O~!O a V . ~:x. quo. 
~~on:;mltn . :L G:tmat~.L si i:oncctl l1 . pt·eforcn-

PH.omri-ro 1:-i:L mt vota•.~lo p.w•~ o projecto .n. 1:37, t.lo 
?'\'. :Ü~-I !JO;, l!): J.'S, que, ~~~pt!t·o, saj;t ioi u~to :trmo. 

· Con;;n.tt:uh :t UiuntH·a, ü concJ\tlit.la. a. prc· ·:· 
O Congt·e~go N:~cion:.tl tlcc1·ettt : l'üt·o:tt:i:t pct.l itl:t. . · 
Art. I. o o~ v.nauimontos dos lill! ··nbl'Os rln. E' a nnun<liitd:t :t vot:tçti.o do pro.jecto 

,jtr>tiç:J. ledct•:tl p.ts.":l.t·ho a. sm· o~ tl:t bhcll :t Jl. t :~i, •Lnst.r! :tnno. ll llO eoncl!tln vit:tlicl a.-: 
. aan lXU.. · HHull'.o :w . .; olllci<tos o pt•: t~•: t~ de J?l'Ot dos co1·
. Art.~." O.> OlllO[tunci tli'.()~ ü eastitl! i.l .• qllil l- ptl~· tln Yolnntrü•[os d:t p:ttria., ([UCl :ün<la.e'xi~
quer nttmrc~ : t :tl,,~ ll o,jo~.:oor·<>tlos 1'! 111' di.:.t.heiro toln, a. li~ ntemilros tlo~ t t·HIIt lliLB> milita.ros 
p:tpll. os .ilti:r.e.> p:t~''"t':l.u :t lltW p: t~o~ <lfn ;:rl ll,ls,' mlt r:u.mpttllh:.t, n :w,; estrtda.nC.!s de modiciim 
p:tr:i. o Th .!so:n·r> Vollo,·:ll . · · l!vllt, ,·acbti<J..: · p :tt·a. o ~nt'\'il;•o no c.orpo do 

. · :·n111ln <I•) nxnrH i;o mn e:~ll\p:~llh<t, 9 so~do por 
.o :~ t· : :Seiva. (ll~::ce.onlt:m) requnJ• ·,li~- ' intnit•o <I n ~ou~ pü,;to,: . n:LtlltO!ll! 1;flmp:>, a 

pensc1 de in f.ct·~y~;io , :.~ :lm ti : qno o pt·,ljecto Clllti.M' tl: ~ p ~o;.·;n,gtun doAr~~. J.oi, o dá ou:tru.s 
n. 3:~ A. ele }!)0.>. ~JOSS:t ~o r tl:J.do l>•n><~ a. o r- p1·ovitlnnci:~-; (:Jn discuso:ií.o), · 
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O =--r. 1~re"'i(len te-.\ n~tl3 ]:ll'Qjt·,_ volluri·.;u·io~ 1l.a · p d .l'ía .. · <[ll!l :Li :1da. cx.i~tem. 
c .. to. íui oJ_fcwecid~L u.m:~ en.tenda tJIIO de V. I! l.u.u~ . nwtll.IJL'o. ~ 1lo~ .· triln.t .. nacs míHt;ü·c.~ r.m 
pr11ceder a. nlt.aç·.:to llo mn~mn. c0111JJ:t.JLI!a n an~ n~l . nll:tnt.r!,, •tu uu:<ltC:lna.. tpm 

Po~t:t :1 \"Otu~. t~ l'U.,dt.:ttln. .:.1. rillnl'ilh~ St:;!'Yll'ILlll Cill!lu t '.llftl~t·adailü~ JlO COl'pO dn 
· cmnnd:t. . . . sa.ltlle do nx.rn·t:ho c·m C<.ttnp:tnlta. o soldo por 

Acct'I:Set.:nte-~n in fí.ne: •.. !tl:m r;omo. u iilteil'•J tlu~ ~eu~ pusl.u~ rtM[uCJLe tem}>O, u. 
mc:io-~oldo COI'I'll~pondeut.n :L llW~lll:i t)puc:L, co;JÍ,:tl' da Ú:tt:t d:t p t·e;:cnte lt:i. . 
ti.s \'Íill'a,s .~oht•L:vivü rit'r.s"qno su.-euHsei·v:Lt'<Llll Ar i .. . "!." Ao; >'ohhldu.~ pr;~ç:t~ ·110· pt•c:t o 
eJ\l O.<ta.do üo viuvc7., aos oilici:tr:s '' JH':t\::~~ p<1g .. 1nwntu se1·:i; !'oito pcl:l. tnhel!tt <LCt.u:.tl
uu .pt't>l; tlns llW~Juo~ corpos, •[1lt! ufi.o :.:o~ai'a.Jn menl.e em l'igor ao uxoreito. 
lhttlllülla~ v;tntai,wns. .\n .. :.J." Fiett o 1 :uvt!l'H•i' :t11i'ori;~,:1do. a. 

.l~m segnidtt é p:Y.:;to a. Y••tus c ;tpprov:ttlo roaliza.t·, a~ nocu8~:.Ll'Í:ts uporaçüos _de c1·etl.ito 
em;~" di.,cussá.o.e· ettvia.do :í. Commi~$:10 do pa.t•:t. u !wl enmprune1rto dnstu. lm. 
Hcda.cefl.o. n sflgninte .\rt,. 4." ltevog:tm-so :t.~ disposições mn 

"· · eont.r:triü. 
pn,n.mCTo S:tl:t d:~~ Commi~~õo~. 2:1 do novmnl1l'O tlo 

~. t:'li- 1!)05 1005.- (~••nha Miwlt•.trlo,- i)<J)I.f,'tltO Snuto.-
IJCJ'f/m'cfrJ llortr;. · 

0 COngrcss:; )\~.a.ÍOIJ:.Ü decreta : 
· Art.· 1." E' concedido vlta.liclarncnte aos 

omci:L~s e· pr;tças tlc peet dos corpos de 
volunt:.~.rio~ da patri:~. que :tiw.la. c .~istcm, 
aos mcmhrus dJ~ t.I-t:..nnaes milit:.trcs em 
campanha, ·c :.tos o~tutl;~ntcs de mcdicin:.~. 
q11e ~ch'it'ttl'll Cllillcl ermtructu.tl.o~ Jl,J c urpu 
de saulle do cxe1•citu em C<L mpauha, o ~<Jldo 
por inteiru·úc seu;: postos n;tquello tempo, 
.a cont<Lr u:~ pa,;s,.~gern d:t presente !oi. 

Art. 2," Aos soi<iado~ P·'"<•a$ ·do prct o 
pa.gament.o 8m·:i J'dtv -pch t:.tbe!ht :.tuT;tml
mente en1 vi;.çor uu cxet·cito. 

Art. :1.0 l?ic<t o Governo u.ntoriz<ttiu •~ rea
lizar· as necessari:ts operações de cre,ltto 
pa.ra,. o fiel cumpt·imento rlos~a lni. . . 

Art .. · 4," Revo;!:ttn-$0 a~ tlt.,po&i~:ÜtlS r. rn 
contrario. · 

O s·:a:-. Marcolino 1\:lour.:t. (pvttt 
ordimt) r.:qnm~ c ohtern tlispenstt de im! 
pressão, tia terltLC~tLO tin<~l do p!•oje(.'.to, que 
acti.ha Jc sei- itppt•ovarlo. alim tl<.! sm· lll\-
modütbmuuto vul~:tti:t. · 

Jo: ;)l ~ogtüdtt l\ ~em deh;~to apJH'OV;I!ht tt sc
gninto 

lLNIJA.C(.'Ã.O 

:'\'. 1:37 I~- lfl05 

Redacçiio FJilli do p1·qjecto n. 1.'17, de~k !.;MIO, 
'JH~ cV11cmle· ,italicit.t:lncnltt afJs. offh;iat:~. ~~ 
J'2Vt('ll.< !lé p2·d das crwpos rio ·vo iHHtw·ios. rüt 
1)ttl2~ia, qu~< ·airuta· t!,J:istr:,n , <tO.< 11/. tl'ln.bros dos 
t:l·ibttl'u.ws ·m .. u-1:tan~s D'ni ca:-nJHii;thn 1: aos 1'~1-t~
dnnl~.• ti e mu_(li<:imt clmtractndos 11111'11 o .<tlr

vi,:u .1/f! ('Ul'jlO tlt! $1( IM/t; e/o) V.l;l!?'cito 0111 

(:H'/ltj)W"II!II, tJ u;{do 1WI" i ··•tCÍJ'/J dt; ·stJII.,: ]WStos 
n.aquetle tt:mpu,. t,t contar <la da!1.t dest~.t le.i. 
e r.l,t.i ou! !'IIS JH'ooit.lenc~<l~ · 

O Congi'O~~D :'o<aeiua:t! tloci·nt:t : 
Al'k I," I•;' eonencl.it!i> vii::tlii:iamnnto aos 

otucia<is e prrt~•<t~ de pret do.~ .corpos tle 

1·:· o pl'O.ir.ct:) nnvi:t•lo ao Sr.na,do. 
Posto :1 vot.os, 6 u.pprovttdocm 2& discussão 

o sogouinte ;u·ti~o unieo tio. 

PlWJECTO 

N. 2·~i-W05 

O Crm~rcssso Naciôn:tl clct!rcttt: 
.-il'ti!!.t un ico. Fic:t <tucrto tL. rnbrictt. sa do 

:tr•· . :!.'; <l<L !oi n .. J.:HH.du .:H tle tle:r.emhro 
tle li)O,l, u:n ct·edit.i Slippl..,menta.r de lt):01)0~ 
;i, vi!riht, <lc~tiu:MLt :i. .:utllJll'.l, do livrvs, a.~
~l.c:-n:ttur: i ÜC .i•H'Ilitn~. l'OVÍSLltS,OilCl\UCl'•l:l.ÇUCS 
p:.o.r.~ :.t hihliutltec:.t d:t U<t;)l<bl'a. dos Deputados; 
1\)YOgi.LUaS tiS uisposíçl1CS ·cnt COHtl'al'tO. 

O Sr. Alencn,r Guimarãe!;l 
(pela orrle in) roq tún• e :t C·tmara con:.odi 
tlispens.t <lo iatm•;tici'o Il:J.r:t o prQj_ecto 
H. $~'1.\, uo 190:>, entr.u· rmi.!I'ullmdu UHHle 
:t lil:tnhfi. 

Pu~to <L votos, é ·~ppt:(lVII(lo om l" uisctissao 
o s ·guiut.c 

N. 24G- HJO:í 

O Congf'c•so N:tcion;LI tLJct•cta: 
Art. l. " ns dii·nc&ore~ tio. Tho~utu•o Federal 

íic:tlll cquiptu·;~.los <~os cluTrilnm:tl de Coat<t.s, 
Jl:tm 11~ eH'ud~os de I Ll)O~Ont.allor·ia. u venci" 
mo.nto<. 

.:·.\l·r;. -~-. j~· .l~.t!YOJ{·_~nt-~e o:-:1 1Hspusiçü~~s em· 
wntr;n·io. 

l' t>sto :1 voto~. ú : ~pfH' .IV<trlo om 1n dbcussã.o 
o ~uguinte 

l' ltii.IJW'J.'O 

N. 27:)-l!lO::-, 
(N. iSi - 1!!02) 

O Congr·csRt) NaciomLI tl.t:ia·cl.a: 
Art.. i." Os tnlogr•:.•phisb< tl:t Ropa!'tição 

Gcr:.tl ilos Tclcg-Ntplw~ pm•cnbc!'ií.o os vr.tlci-
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.. mr.ntos seguintes.: 0:000$ os 1lc r• das~e ; . § 2. 0 l~ u.po;::o,itn.doria. 1los juizes ou d~s-
4:SOOg ·os de 2"; ;J:600~· (JS ·d(• S• e 2:400s ·us cm lia.l;gndo,·ef! quo <tttingirem it ida.~L<i de iO . 

. de 4"." . . · . · · . . ·;tllno,;, ;;e1·:1 conecil.itl:t com t.odos. os venci~ 
Art. 2. • O Potlc1• l·;xncmtivo abr·ir;~ o~ <:1'•'- .ueato$. . . . 

ditos riecc~sarlos p:•ra, u; intmcdutta ·.CXC<;UÇ{ÜJ E" tal1).l)L~fi1 <IPJWOV:lllit <t seguin-te. elneuda. 
desta..lci. · d :t Comm.is~fío de Pin:tnç:ts a.o a.r:t. H" :. ~ Em 

. Art. 3 .• Flqa.m rc\"O:.;adas :ts (!isposic;õn~ v e~ de ~4:000s, diga-se : .22:500$000. . 
. contrario. . . g• appl'OV;t•la." emeada ll:L Conlmisslí.o d'e 

:Cot1S' ituiçKo e .rusoio:t, Sl~lJ!H'im i rtdo do pt·o. 
. O Sr. N e i vr.t. (7lel~t drdem).....,.St< Pro.~.i· jccto o art. 4" c1un .é CI)!!Si;lcrado pr·ej il!li-

deute, venho pr.dil· :t V. Ex. se r Li~-tlW coa- cu.do. · ·. 
~:; ulta.r a.· Ca.õ:J., soln·e si con::cdt) tlispons<L de . ·: E'. a.p•Jravatlo o segui 11te artigo 5'' salvas as 

· interstício, <~fim· de ((IIC o pi·o.: cc~'J a .. 2i5 cl,c omenU:t\1 d<t Cummis~ã.o rle Constít1liçõ.o e 
1905; que a.cabamcis dl} .votu.t•. c IJtt•: tt•a,ta d:t .lu~tiQa e a de Fiaa.uça..-;: · , · 
jnsta. ·mmsa. dO$ tei.egt·a.ph i st.~•s e· o do 11. 24.5 :\t;t . 5u Cum)Jctc .:w prcim·. além ili..s ·at
de 1905·, q11e eqniJ}i.l.r a os llirectores do The· · tl'ilmiQõcs coufcl'itlits !)ela; lei ri. 1.3::18, de 9 
soUl'Õ · Fedet•a.I · aos ·do Tril.l nnu.l u:) Couta.s de .i ::tneiro t!e !!l05, o proceSso . e j ülg:~meHto 
pa.ra · os· ell:Citos de a~:0sentadol•ia c .venci- de i n vcat;~l'ius c · pitt•t ilha.s entre nl<t ioJ·cs, 

· mentos, seia.JD. contemplados na ot·dcm do dia uão ba.vcuib tust;tmo I to.· 
.· da p i·oxima .scssii~· .· . · · 1:i 1.• Fica ticrt·og;~tla. :b lettr<L C do a.rt. 12 

· Consultada. a. · C:Lma.m 1\ .aJltwova.do o l'c- (l;t lei u. 1. 3aH, de 9 de Janoil'" rle 1905 . .. 
querímcnto do Sr. Neiv:~. · . § ~. ·~ 0:; cm!Jm·gos c.te nulliua.c.lc ·oppost~ 

E' annnncia.da a votação do projecto n.5i A, á.s sorrtnnç~ts · .. dos tll·etores ú<~ vlgcucra ·do 
· de 1905, dandonov-a.sattrilmkiír.s <loCoJlSniho m·t. Hi3 cl;dei n. 1.0:30. lle 14 de novc1nbr o 
Suuremo da Có!·tt\ dt1 APPiJ!hc:-'à:o (\ outt·<t"' ele !1)90, snl'fío .i :1lgndos [>ela. lüt'ma. c.;ta.lJclc
:p:róvill.meins (2• discus~ão) . · . · cid.J. H:L StJ.~:mc.h~ IHrte c.lo cita:J.o art . 103. . 

. W approndo_ o sogl.li.ntc ;wt. 1:' .do pre,':' § :l• Ol pror.ot·o~ quo &iverem1mi q i.latri-
jecto, salvas as emenda.s : . · ennio de cxet·cicio p (lrceberii.o nu\iS qlia.rentu. 

0 congt·esso Naciuaal t'Osolvcr: . po1· cent.o sobre os <J.ctuaes veucimcutos. . 
· . Art. 1.• Compete ao Conselho Snpl'·Clt\O dtL. . Successiv<~mcute pos&t~.s (1. vo~os c appro·· 

· d 1 d · t · V<~tbs ll.s ~eguintes en1end<\S tla Comtnisslio 
Côrte . e AppellaQão, ;1 r•m . as <t Wiburoões tle Goust.ituicão e .Justiça.: · . 
cont'eridrur ·no art. 25 da l.;i n. J..33~, de !J Ao <\rt. 5" § 1 •. Sul>stítuu.-se pelo seguinte: 
de janeiro de 1005 : . ·. . Fica rovo:..rado o !Us~Gsitivo_ dt~ lettti C do 
· I, collceder, Ol'iginal'iamcntc, 01·dern tle d 
habeas co>·pus a t'tL,·or dJs que . ostivor·em <l.l't. 12 da lei n. L ~:38, · d ü 9 de .janeiro c 

. Ulegalmllnte presos ou àmo,t~·<~do~ ein sn:~ ~~~ <\l'tigo 5". § 2.o Sttbstituà-se pelo se
liberdade. pol' detC_rminaÇã.o dQ~ · jui~cs de g:uinte: Os emb::u·gos l!'ta. ·sqtter que sejam, 

· direito e do chefe .dfi pillielt~ do Districto qtie exist <\ >n tle prctot· itutcs clu.l'efor.ma., 
Fel~~l~~nheder . ordem de lWJwzs C~>·pus. em deveni ser julg:dvs pelo . propi•io p~etor que 
recurso voluntn.rio, ttuand:..> teuha ~iclo d·cme- hon-?or -prorol'itln :\ sentença, imputad.Js os 

d d t recur.;os que .no caso ·couberem. 
gada pelos juizes e irei o. · · Ao ar:ti.:.m 4K Suppr·im:\m·se as p!l.lavra.s: 

· · E' :l.."Pl'ovada a seguinte emenda d;L Com- quo t ive1•em mn qutttricnnio de exarcieio. . . 
missão de Cónstituiç<i.o e de .lu!>ti~.a.' . · · · · 

Ao ttr-t·. 1• .adu1te-se : -lll, ·advertir os W ta.mbem a.p!Jrovada :~ segtliutu emenda. 
juizes ínfe1·iol·cs e mu.is funccion;~f-ios por (\<l. Commiss:"í.r). ele .Fin<tnç:.a.~: 

.· jlJ.lta. no cúmpri111ento de somr devei·cs, . l'O• Ao§ fJ .do cwtig<, :;o : Em t>e;; lk _10 °/u. cji 
vogado ncstà p:1l'té ó M'L 2U JL 5. cl!t 1·o- !Ja-se 20 "/ • . O m;(·is como es!ci. 
tlmria: . . . .. . i·:· app1·ov;ttlo o sog:uintn a r t . o" du pt'O-' 

·· E' apptovad:t a einr.ndiL dt1. mosm;\ Com· .tot::t.o : 
· mis.~ão, supprimnulo do pl'ojcoto o al't.~o ,que . Os oíficiaes Llo justiÇJ~ llas pretol'ias ~ulJ

ê considet•ado p1•ejudicado: tlt'lmn<tS tc1•5.o 9..10.~ de vencimento~. ~e1d0 a 
tcrc::.t P<•t'tc cou~hhn.wla. gratificação pro 

E' U.TJPl'Ov:~do o seguinte m·i;. :{•, St\l V<t :.~. · tal;m·c. . . 
emenda. da Con1roissão elo l•'in:tn~t.Ls : 1r tamhcm a.pprovaila a. seguinte emeud·<J. . 

Al't . ·. :3. • Fie;tm elevados"' 24:00().~ os veú- d•~ ·Com missiío de ~·in:tnças : l•:m voz de 000$ 
cil;nontos dos jmzes d[L Cô1•tc de Appellação e de .venci inent.o:". ~e utlo a tei·ça, pa.rte CO!lSi
do procm·•~dor gomt. · · (Jct·:~d;t gl'<Ltifict~Ção ....;.. d .ga-sc : i2U::. de gl':t· 

. § 1." A~> custt\S qua :tctua.lmente perc:c- tilicaç~o. · 
bem estes funccionat•ios ooriLo pn.g<..s . em . !<:' "P:_)rovn.do o seguinte : Art. i• ltevo-
sellos. ga.ro-.se a.s díspo~ições oin coutrõ.\rio. 
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E' a.nnunci;,da. a. votn.çã.o_ dtt ,.;r.l:(lti ntc 
emenilil do Sr .. 1o..'1.Clttim Pirfls : , ·. 

Art . ·. O Governo nomeu.r:~. dentre o>: ;,\•:a
liadorcs h;~bilit<t!lOS pd;L .lilUt:t GOII1111Ul'0Ía.l, 
30 que $Cl'virão pl'iv:~tivamcnto : 

·I. Trcs· pe1·antc catl.:L uma. das \' <Ll'<is cu;n-
merc.iae;; e orph ~nologica.s. . · . 

H. Dous -pcr<Lnte o .Juir.o·da · Prov-e .lor~<L c 
cauu. u ~na da.s var<L> civois o dos l•'mt.os d.a 
Far.entÚL M:unte paL · · · 

. III. Um por;utte cadt\ tun;.:, d;ts cnra,.lorias. 
· Pal'a~rapho urr.ico. Os a.va.liadore:; .pre:>ta

rã.O fiança de 10:000$ em ttpo: icc~. dinheiro 
·otl predio . .;. · · · . 

Po$ta á. votos é a; mesma re,;eitadt~. 

O 81·. .Jo•l;ql-.i.~n Pires ( ]Jcia 
. ordem)-Sr. Pt·esidilnte, peço verí tic;lçã;o tüt 
vot<~ção. O pt•ojccto .uum veln•pprovt~do, •• 
emend;~ irá á Commis.~ão. qu ' estut:..1rá. us 
documentos ·. :pur mim · apr·és..-nt<\dos, justi!i" 

· cando-<t. · 

emeii-la qtte Ol'<t vai ,;ct• s~bú1cttitln. :i.vo~a.- · 
c~~ - . 

I·:lt po. tia lc: :t inia1tta de um elos ultimos 
o!licio~· dil'igitlo~ ~to Jll'Of~l r :·:tdo!• g •ral .lo D.is
tridu no seuti.tlr) de ~et· l'ctt<~ n. sappt·essfio 
.!o.,: esc1•ivi:es.tlo .im·y, ' ' i•om llCt t e r· a.s s ·w.s 
ruacçü ··s <WS escl'i v:i.cs tl;\~ v;u•a.s cri :ninaes, 
porq,te 'assim l'LCi litar ia c:dr·aordiil~Wiamentc · 
o survii)O pub[ico. ;·:~t:L ac:.unulitç.'io dc .J'utt
c~ues pula mtu lut· emcnd t s·,~, .· sr; d ~rü. ;i; mc
úiu.,, que l'oronf Y<tg<mdu o.; 1ogarcs de es-
cri YiieH do jurr. . · . · · 

.O guveruo, com:u ttil.dO a reapoit,o · uo pro
jacto por tni 11 <tpros..:nt<lÚO, sui que se m o;;-
_tl'Oit J'avor;w.el. · 

O · Sr .. l.>r ~,. i:len te.:.... V<te se pi'o
cctlet· u. · vot<.Lção da. emenü:J. . . 
Pt·oo~dcuciu-sc <L. vuú~:i.o. ú· <L me.sma rc~ 

je1ta.da.. . 

O ~~~·. ,To .'l.<i,ui,n Pii.•es (pelà u>·
d"m) . requer a vcr·ttica.ção dt~ vota.çii.o , 

. O Sr. P t•esid.e u. te-. \ttm1çl1ó ~ · v· Pl;occtlonliO:.se ;t \•el'i iic.1çao, yot.t.nn~ r.wor 
Ex. nãopódc la.Jia.rsobra ·.:L m<l.tCl'ia; ped indo da. emenda. :~8 ::>rs. uepttt..1.do.; 0 contl'a 9'.:!. 
vcrifica.çào d,L vota('.ão. . · . 

Pr-.~cedendo-se ;1 vol'illc<~('ão, rcc.:,nhece-se · W re,ieitu.<ht :1. mneiulo. . · 
terem vot;.1do a fa.vor da oinct1dit :!H Sl's . 
Depi.rtados e Coútbi. ~7 ; t otal, 1:0. · O. Sl:. Pi4~:;~itl l~nte ~ Os ,··cnÚoi:os . 

qnu entmukm. qne o p :·ojnctv;. <Lssi.m emcú. o sr. l..,resi(le:U:t.e _ . A eri1end<l.. datlo, dO\'C pas~a.t• •i.. :3" dLscuss5.u queira in 
foi rejeita.d<~ . · · levaut<n·"se. (Pausa .. ) ·. . · 

E' c()usideradtt prejndicada. a stiguinte Pu.~s;L o projecto· 6. 3" dis!lussiio, Ü)do :i. 
ómenut~ do. Sr ; .Toaquim Pirolô : . . . · . Uom1_nis8fiu P<U'<\ .ro ligil-1) dü ~tccoi'<lu coro.· o 

Al't. Serão gupprimidos . O$ Jogares de venc:tdo. 
escrivães do jui·y, . ;t medid<t qu(} vag':.l.l'em , . Po:>to a voto~. é a.pprovado em 2• disclisslí~ · 
ficando <.'Ommcttida.sas . res;:mctivas l'unocões o segaintu. artig.> iuucu do .· · 
aQS eSCrivães daS ViU'<LS Cl'Íll'lÍll.LQS, . .. 

Art. · As . va.<as · de ·c .ct·iv:ies · .ua.s ·va.ras 
crimina.es o pretori<LS serã.ó -pl·eencllidM poi· 
esci•ivã.es do jury. si o.rcqucrercm .. 

O ·Sr . . :Joaqúhn Pires. ·(pel!' o>·
. àcm)-8r; Pl'csid~nte . . :;ã.o d tta.s . as emo.O:llu.s 
· a.pre8mit<~d<L. p.,r m iut :· u.na com · rel.Lcâu 

aos twa.liacJ .. ,pes o outr;:t eom relaç~o U.O$ es
crivães. 

PlW,JI>CTO' 

?f. 199 A - 1905 

(O o Senado) · 

O Congr·c;;so N<tciomLI i·esolvc: 
. Art(g·o uuico; E' coucetthliL a p~nsão annua.l . 
de 1 : 1-lOO.S a D •. Tlteodoi'a.. Al'va.t•es !le Azevedo 
Maccclu S.>:ores, vinv,~ .to .Dr. Antonio .loa.-

0 Sr. Prc-~i<leut.e-V. i•:x. t.em .l'a- qnim de Macf!llo. t'o;u·es, r.x-jul?. .l!osuprom o 
ião .: vou pôr en_1 ·vot<Lç:ão a .o uh·•~ eml!nda. Trillllna.l Fetim-a.l : ruvog.1da.s a::: ú1sposiç~s 

ClU conti'i'll'ÍO, 
·o Sa .. fLAQUIM PIRI's..:... t~:ntão, peco a. ]J. n- B' <limunci<.ula. n, vot;tÇU.O Llo:projccto n, 103, 

l<l.vt·a para euca.minltu.r tt vottLç5.o; de H!05, ll.tLtOriZUHLl•• o Govul'Jl•• a Lleclar <n• 
. 0 SR. PHES;I•HNl'I;.,.-T,•m õl lJ<Ii<>Vl'<t para. scll\· ell(:itÓ V t.luet•iJto que i1pu •Clll f;(Jll t) 1" SO• 

enc;tm iuh;u• a. \'Ot<Lç;'í.o o n··hrc. !)~1put,;d<l'. · crotn.r ió ún 1eg . L~'itu .ia.cuM·<:1 .\rtiLur de O<.n·
. Vlllho . . \Jorc . l'<~., réiutcgr .• lldv-o com todtl.S a.s 

0 ~:~.·: .To \.il,lli l l. .Pi1•t)ii! (pam tnú·a- VaJltage't~ u .. J c;.u•go (::'' tlis~u~~fl.o) .· 
minlu.t?' <~ "t:Ot<rç<io)-Sl·. Pl'l~Sidetlte, us promv-

. tol'es publi Ctl.~ elo DiskiL~to Fo,iel'il!. cl .n rni O ~h·. l,. :ou la. l~:.t.nl<.)S (pula onie>n, 
t era.dos :ollic:ios ao che!u ·ilo miuist()l'io pu- /Jw·u eucu,ain/w,· a .-Qolaç<<u). --,81·. Pl·csiucntc, 
blico, pedem a. adopção da medida por mim peço a. !1-~oç_ão . u.a. ea,,na.ra. p~ra. c~te pro 
ãpt•oomta.d.a. á r.ousid&l':J.\i'í.O da; C..\m~~r.<'..: na. J.Gcto; tetO sómoute a. sua. reda.cc;a~.>; 
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55g ANNAES DA CAf.IARA 

· «Fica. o Governo ~utorir~t.do a tlecltmw 
· I!Úm c licito o clecri!ÍO do'Podc1· Execütivo do 

3 ele março de. lt'H2;» · 
. · P1·csto bom atMn~·\í.o· :\ · C:.nv.w;~. «/í.<>.l. <1 
Go~·m·no r.<utm·iútdo ~,, d<Jcla.!'t.cr· st:m. ~</feílp o 
decreto tliJ Puder. E~r:e.; .. Litxf diJ :1 tl.•: março·dtJ 
1892, (1uo aposenton o 1•; ~ncrl!tu,l·io de Lc
ga{<li.o Arthm• de <Jt~l·vaJho .\iorcil·•~. l'r;inte

. grando-o com todâs ccs ');anlaf!•ú.::, no caqro 
em que fôt•a aposc.utado; ~~l.>rindo pâl'l~ bsv o 
nceessario . ct·cr!ito~ ».. · 

. Peço á attcn<•ií.o da G;JIWtl·a, que ü llll'm 
Camtu-a · esclr~r~cüla c into!Jigunttl; o · •tuc 
·conhece !t .(:onstituiç~iío d;t ltClltlhlic;~. 

Autorir.~-~e o Governo a aanullal'. um aoetô sou o a C.amttra. rcintugm o empregado q li C 
ioi ap6Scntmlo por acto llo c;ovet·no . . · · 
· Sólucnte isto, . . 

O ~r. Nd.v:a; (iwtr.~ unl~m) ~· ~~·. Prt:
sidcntc S<~bo -~ Ci.t:i<l r:: ~a.hc pel'i'tlit:.únetlLC 
v. ~:-:.'qual o ·gr;i.o do cs&ilua, J.o 1\~spciw o 
de ailnürt\ç.ão. ·que tt'ibnto·tw. meu üh;tJ ncto 

· . colle~a. o pa.rt.icul<~l·ü;sitno <uni~o,o SL', Puu1a 
Ru.mos, · 

J\ia.s ~ O ca.so ·de Ji~:cr, <:o mo b u. Jl<lUCO 
ouvi <LO iliustrc Deputado .por Minas; que a. . 
Cam;u•á>tclll vot;~clul1\ltitus Otttros l.Jl'O,jectos 
idcntico,, (. l71oiurlos.) . . 
· Jo:' o que t,iuha '<•· di~ct• ú.G;~ntal'<l, c•Jmo· cs.:.·· 
cbrecirncilto; p:.Lr;t que cU;~, cscl:u·ccida 
como é , vote , a · tercoit·;~. vct. aecorde. com 
o ctue ~-ot~u d<ts · o11trtLS t!rl!ts, o <.t.ccorúe 
c<lm · as düa.s commi:»;ões q\le o;t.mia.t•am ·. o· 
a~Slllrtptu . (,)fuito bmn ; m>.<ito lu:m.) · . 

. l:)ostu tt vot.os, . é appro,~.J.ur> em :~~. di~ 
Cn8si'io e euviu.tlo lÍ. Commi:l.';fill d.c Re.dacção, 
o. ~'ogüintc 

l'l.W•!EC'tO 

:l'. !06~ lt/05 

O CongreSso Nu.ciOJJ(l,! resolve 
• \ri.l::to uni co;· FiC:1 t) Govcrii'i~ <mtorizado 

~~ · dcelirtbl; ~oru oJt'cito u uecrow do Pódc1·. 
~·wcutivo, de :l de · m ;u•ço lle 189~, f(Un ttpo
seu.t•>u ·o I• secreta.l'iO de !oga.çã,o bacba.rcl 
ArWur de Ual'valho Mol'eira. •. reiotcgr<~onllo-o 
com toda.~ as v;~ntagc:n;; no t:al'go .em tjua 
l'r'ira. ·,~po~ont~dv; abi-indo para h to O!:i ncces
SlU'íos cruditps, c rovogu.dit.S ~s di~posiç•oes 
c:ql COlltl'ill'ÍO. .. . 

Compl'cheuuo tamhem V. Ex .• ~~·. Pl·t•~i 
dentc,. CiUC, desde quo < l cs;~pjl<ll'CCOU; <[U~ SO 
tinou a Commissà.o de F;L;r,coda, a .quo ·t.tvo 

·a hom-a de presldil' duru.nt.c muiros a.nnos, c . ·o 81~. Pn.ula, 1't.wrn:os (pc.fu o'l'dc·in) . 
sondo d.a sua. lavra o pa.roccr ''ol>l'C.! o qual roqner verificação da votaç'ito . . . · 
acaba ·de· PJ.Zer obsm·vaçoos o meu prer.tl!lv ·. · · ' · 

· a;migo; me ·m\be o tlover do c~laJU(l,r a. attell- · O ~h· . P J.•esi<lente ·(rkpais de t;m·ifi- . · 
ç.ãó da Ct~omara pt~r-u. o segtlmte: .o PL'Ojecto cad~ 1:1 ··,·otaç•J.o)_.,-Votarttm " ihvor ;r; · Srs;· 

. naó se limitO!l · <I ser <Lpprovado pela Com- Depurados e crmt.ra .!5\>. O PNiectu 1oi a_p-, 
missão de Fttz ~n(ltt, tl'tlllSiton ttt1illl()m pela provt\tlu em:~~ discn»l!:lo. VtLc ti Çomniissao 
cOÍnmis~ã.o de Diplorr.a.cia c 'f raf.a4os, com· dejtedac\:li:O. · · · 
posta dos Srs. Pcreit·•~ úc Lyrtt, Leovigildo . 1,., . · ·. ú· . t · - d · t 

. Filguciras; I<:tlutu·~o. HtLm~ú, 1-:.'>IHCra.ldí~w ." .. annu~cla .~ •1 v:o ~çn.o .• ~ . pt·o~ec o 
13 l · · ltivaüavn tJol'l'ea .c outros dts- .n.. 11~'-. closte anuo, que a.•~!<Jrtr ... ~ o I od~r 

_an cu a, . s. ' · · · l•:xccutlvo u p~guruo eirurgu~.o--mw de ·pr1· 
tmS~to~ collogru · s~'i. pron.·1·htmo.u.i..o cln rc- g<id:t;tra.dt~<~do l'elorm:1da do exercito Dr. Au-

1-". uma que. "' 0 .- gusto . . José Ferru.ri, ex -medico da coionia. 
dacçao. · • milit!Lr de Cnscl'O$, a quantia de ·IJ38.~ do 

o Stt.· OAT,IllM Lo~t'ETO . .....;. Nill:;ucm dis<e v.endmentos que nã.o recebén (:{"' discu&'>ão). 
(i ue V. ~::c não -~<\ bc rodigir. 

o sn. NmvA.-l•:i1 sou 0 ·iH·imfJir·o :t rli?.m; O Sr. P.reto4idc~ntc~-A csu: projnct,0 
' t ' . r . ;~.· /ui iLpJ•(!,:(mtiu.la UJll(l, "lnt•nd:L ·polu Sl~ • .Mo-

~~~~~~.') ,sec, ifuun ° ~nal:-<,. l'l'l lgn·~ (" .. '"'' J'PiJ•;.~ da ~iln\. quo ü;yn p<Lreucw contl-ttrio 
· Ma.s, si () unúL Cjnesttlo do . l'Ctl(l.cçao, . tia. <h~ Com missão. A emem!<t é :1 :>t'gnintQ : · 
ordem daq nolla..o;. qno pountn ser eltteida.(l<t.'>, Al't. l~ict1o o PollcJ• l~xccntivo ttLltOl·lr.ado; 
o~clarecitl.u.~;, ;iccorull com as pr~~:>:o~. d>ll\ o,: ;~ht• i JI(lo P"t·:~ essJJ fim o neci'."'"'Ll'io i:rodito, · 
:preceiros do .l{cg imentu, esrlci·emo~ pa1·u. u. :t m<tnda.l' p<lgat·, u. cuntitr cl:t C:l:tta clu re~po
occil.siã.o· tlo ~er vot<w<.t :t ri3Jact;<10 flua! ; c.:r.i r o n~llccilnento; :~ D. Tu I lia Teixeira !H~ 
;'1goi•:t, si u:,}lll~~~t:\o t'l. tmtL'<I, nn~<l ~o~ q ne _u hcil·u, Yillva lltl gt~uor•al ·I<'l·tulerit:u !'oton elo 
pr~jnct.o. n:w hc;~ · ult..t llli~<lu :>tJUt , tc111 .tlcr H' S;L1llp:tio lWioit"u, ;;.-i pnn~i'il~~ de: IIIOUtl!pio n 
ao Senn,do nrlttu·:Llrncntn <I U'tf.ra Ctt~•~ 1lu . mo i o .<oldll :nruc clltl temllirt:it~i mn ·vlrt.tttl.c 
Guu••t·csso 'tl~rti. :~ c:uJ·l·ci,;ilc) JH~cos~u·ia, ,,.,uo- tl:1lci.JL. , de !'!rln ja.nu\ro do l !JIH, rnl!lvarla.~ 
mr,aJLI o pi.·(),iOeli<l de tlet:th•du cr)~10g :Pl'~ceitüs :t..,; p~·e:;ut·ipt:.i~.:~ em cpw i•u~~MII 1;ct· innoi-ricl•1 
constitucioua.cs: si c que u~tcB !Ol'llUl lcrtdos. u.> <hl,:.t~ pen~oçs . · . 
o quo !lii'u ~ulgo, !><!i:; " p:!.l'(jCel', pelo . cou~ PO:!ta.::. vc~os 6 njc::!o:.:!.ü-. <1 c;:-.:lc!l~c. do Sr. 
tl'O.l'iu, uel.:~ !lo í'llt:tic·u . . : · · ;.Iol'O,Il'"' d::. Sr!v:1, · . · 
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SESSÃO E~1 !!;} OE ~OVEJ\Ii:ll:l.O OI-: 1905 .!l59 
. . . . 

O Sr. :;\:Ioreira, da. Silvtt. (iw/;t 
ontemj. reqtwl' verifica~'ií.o da vot: ~r,,ão. 
. Procedendo-se ;L YCrifte:tt;;iu. 1·ucoirhn~f)-.~~~ 

· tercnt vot:.tdo :t .f<J.VOl' 5 Si'~. JJr,pntatl:;~ o 
· contrtt W!J-:-tot:tl· t 1.4. 

Em s.eguida., ti po~tO a. voto~ c aplH'OVMIÓ 
em .::l" disc.:u::;sfl.o e em viaJo :~ Gununi·-~iw ~u 
Rcdttc~,fio o ;;og-úint'' 

c~mo hum rlis.~cl em ;nn ili~cnl·.~o proic
rido ':iqul o mmt iltn;;tre collcga. o Sr. · Bar- ' 
l;O$lt Lim:t, :.L ])l'OPO~itn U<l pt•ojcc,i·o. ,;uri:L 
\1 il1a in iiptid•tdo <!xo:ep,;if•ll:.-.1 .,l ue ·•t . .Vil.:Ql<tra 
.comnwi;l;nri:L t!Uiti·J·otar;fuJ aos nohl·t•s rap:tzcs· 
qttO lii.t lO annos, '' :1.Lgn11s lm l~. se tlllil'uga
vu.m chnio;: tlu c.-;pet·:ttH;a .. , ao "et·vi ~o · rlit 
p:d,i·i:i. o :lnhitaliwntt!, Plli \:il·i.ll•lo d:t ro!orm.rt 
do l 'Hgul<tiiii!Llt" , ,;;h1 pustos lli t·;~ <to· ~et·v i~.o 
'tht. . noss:.~ 1na.1~inha, (le gner r u. .. . Nunctt, ~o fc~ . 
i$f.o <.:oni a ' pt:=::.-;oas do •~lt: t · c:ttcg •ria,; p;.u•a 
com o,; p t·o!i!S.,Ol'C < ,p ublicus, ao )J•~sw .<JUO so 

'N. IOQ ~ HJ(J;'j. pt·oce<lu dos~a t'úi·ma par;~ c.:oin w m~o~ 
·O · corigre.~sci. ;ia.ciôn;.:t 1;~wh:n qun pi~ss<U'<t l ll a .ml!l-hur · l>Ol\ ,:'i.u tia. :mtt 

· · · t:XiS f.ontii ;~ .õLI} SlJL:Vi<;O· <.hL p:~.tri;~ •. · obri-
.i\l'tÍ000 unicc:f. Fit:a o Poúoi· Exucut.ivo <\uW- g;i.ndo· :1 conta1· <\ ~u;~ t:õ.Lrreir;t; p:m.~ rt~t:O

ri1.ado"'a ])1\"':tr ::tO c ir nrdã.o-inúr geneJ·;.LJ du m cç.at• Ol~t.t·: t cm}Jcriodo m:ds dill1cil . Qna n1lo 
briga.d;\ gJ;~dlli\du rn~oJ~ll i<Ülo · c_io exc1·c~w ll~'. se d i$<:1ltiu u . JH'u.iecto, &'1· • .l't·esitleni.e, c.~i:< t
.i\u,.usto .Ju:;é l' err wrt, ex-mcth.:o d ;t t:oloJLt<L bclocondu a . rclol·m;~ do <!ot'llO de· Comm h;'"-t• 
Militar dn G<LSUl'OS, ·~ quaotià do . n:1~~ de rio~ . th Arma.d;~. ~o licitei . ti<L. Cmu ;u·a lll1li~ 
ycncimcntos , :~que tinha dll'l~ito e n:í~1 J•e- liltJtli<.b no l><~u1;ido <.IH · f;m n· os pt·oonchitl1tJil-

. cchuu, .dc ;lbt'il <t .iullw dn l tili:!, ·potlt:Jlllo li.~- . tos da.-.: v :tg;ts qtli1n f.u ao~ a:'lpiranLes a com
· ~ur· u .. ~ ciperaçuc< de ·crcr.l!.to q•tll. lbt·um tw" .mi~s;Ll' l us. S. l·:x. u Sr. Alve:> Blll'bOsa, ne~tc 
cessarias, r;olcvad<• <L pl·useripçií.o mu C) !te murtLCHti<J. k\'<Mtt;.lndu-se como lllll tios de" 
tcnh:t incorrido ; r(JVOg'ILtl.a~ h .. ~ diopUÍ>ÜiÜU.~ "fOilSOl'Os do pt•o.:ee~o,ueeltll'Uil que O t; QVCl'llO 
mncontritrio. s:tl,cria ~cé'ju~to <i não t.lcix<Ll'i<t C[ttC per·<lcs-

·g ' u.nmrnciada a vot.u.~~5.o do pt•o,jecto lt. ~oa ; sr:n1u seu tempo •.J.~se" r.\p:v.cs que tlm•;.mte 
deste iLilllO, que rnantem.o dirnitu· .iL · prOillo- t;tHW.~ <Lllno~ !Jitvi:tml:i(n·vtdu <llm&rüt o ml
ç i'ío de gt.t<Ll'ílas-mtu•inha aluniv.o~ · :to~ aspi- qniri!l.o cliroito~ ;1. coimni~~tu·lo~ ; qlto o 
rantes do 3° anno, . ntittricul:Ldos <lur:tntu <L St·; Minisku •l<t ;\ll.l;t'írtlt:t ·rúio nsqncccl'ia .O$ 
vigencia do actual l'C'J'lll<LltlCllto' dit (;;,~col<L ·Pt'illcipius de cqnidatlO <JUC rogÜhtm ·o . as-· 
Na.val, de contbrmidado com o di~postt) llo ·,;r.nu.pto. · · 
art. SO ·do tlecrcto n. 3 • 1);)2. ün ~ .d() · ~uLiu .de .!J(Ii-me pOl' · ~:~tisl'citu com :~ nxplic:Lção llci 

· 1000, com p<irecth' c emend:t d;~ Couuui:::;ão n tll<l'C J)ó rw t:tdo; Entret;\ntu, to~-sc o con-
d~ Marinha e Guerr;~ (2" <líscus..'\àoi . · .. · ctir:W ci ,~i;.: uns tlellu.~ u<'Lo po: ler •~tli sm~ ·<tpro-

. · · · · ve it.:ulos ]>ul'<tuo. u?io tinlt:tm <loS eor\diçüos l'C· 
o ~r; Gca·xn~"n.o·I-J:ü,('!!.;.loclo.oJ.·- quj~i f.<\t! <~o-; p ulo novo . pt•ogr;num;~ quo ti vct" 

·Peço a. pi~l:tvra.: · · · · . · tlatleir:mtcuto c.-;p ;tll_tuso 110 nu moro . du.s lfli": 
·wt·ias. , . · · · · : 

O. ··""r .... ·J.>r<~·,.idont.~Tum :\ .ll<~l<\1'1'1\ · · · · · 
= l'onclor·a ·~ l;omnrh;.üo qwd.OLL;~ <\ l'oliwmu., 

.o nobr·o· Duputado. · · cunw < J.SS i~nalou o lllCtt iltus tro col!cga. o 
· · Sr· . H;Lrho~;\ Lb n:t, em q uc li.: rcclttma dus 

· O ~r . · Gernu:..no ••a..o;tõtlocbeJ.· CtHU:Ilt'l'cni;t;;; Ol.ltl-:t ordem de lmbilii~.l~~. 
·(pela o1·dem)- Sr. 1'\'fl~idcute. vac·su votar <M]Itollus 1p1o j;L üx i~t.ialll consitl<.!t'< .lm-~o com 
om ·primeiro logtLr a erminda. ~ · · tlil'eit o::: il!lq Hit•itloli, Hfi.O pod.oodo ·svll'rl:t• <l.':l · 

O SR. I.im:sa1t::-;n1 .:_ l·:m ·~· tl iscu~.~iÍ;o c:oll><l 'lliii! I Wi : ~.: r·ln .11nm ltd motlíll(:;.d,iva. J·:· 
vnt:1.-sn p•·intPir·;~nwnl.tLII pr·ojl!r.f.u ,. •.l('.pois ;~. urna \ ·•·•·ilad•.•.iJ·a. iuju:.< l;i~·a. · .. qw: s •. , Jll':r.ti~:;'t. r ·:~ . 
unwn1lao. · cum usl.t:•s J',L J)!I:liBI~. · · 

· O SH. tiER~fA1>:tJ lü~sr.oc:ll!j~ - llt•S<:iu.vu. O .S•:. Pl:r·:~ rP I·::-.:'l't•:- - .. Ai.t.nlit:ti.n! 
éscl:wecnr :\ Ca.Jn:.Lt'i 1 11• l>l'OJ?O~iLo da nnwndit, r)·""· I.:J·:r·:,1Asu!L\ssi.IJCIII·:t:--l 'in'mitl,a·~m(l 
qun va.c ser votaria. v ~ t·:~. o:;eltLl'Ilcm· uum ;1 Commi~s1i.o, pm•:\ 

J~t:t umcntl:t tt\\'1' p:Ll'octll' 1'itvoravol tl:l ot•iu l rt;~l~:t.. ,\ <:unllnis~;";o : rlcr:l:unn ([\lO o 
.C<•mmh;!i:ltJ do M<tl'1Hllil, I\ llit\H'l':L n J.l ii.T'l!t!l\1' p1 : ~,;11: ~t •~l't!at(o (l dnma,si;r.do, t,:t:IW IJ1Ul .o l\li- . 
Cll!li;r:Lt'iO <.lu Corrlllll· .~ãu clll l•'in:LIIt;<~s . l·~a.- ui~tl'" tliL ,\tal'inl!ôb 11iiu p t•ntill!:IJCtt turlo~ us . 
l~Occ-mo quo ucvc })J'tivulocct• no o.-,:;, · o ptl" 

1 . roem· tla Commi~slro riu :Yl:tl'Jllh:~ o I lt tnl'l'it, o;,ra.l.·c:s ; 
quü ont.l'ou no <tlnancn d:1 metlitl:qJ~ lln .. l;tdo r)n . . ti •tlln rn :rti b <'· tpto lw, tnn f~1ldo no 
tiO UÍl'Cit:O llliO Sll tli :>c ute, P i.~ COTfl:IIIIS~U~J l{o 0 1'<:tl l1lf.! lll;t) pm·.i '' COI' [Ill d.D C:lllllill Í ~:>:I.I 'ÍII~ 

. FhH\Ilç:l.S ~~JltJll<~>~ tuve t[Hll .'I.Jll't'<:taH t sob o que cubrirht (]lli\ t.l'o oa elneo vc~c~ us mtsc· 
ponto de vistu. da. . dc:;poza ~~l!!.l ~ ~:.:.L'i''-'W.v<1 r:~.vch; voücimenw.; u.swzu~·.:.-.1";:;· ;.: e:~~~ ~úl'• 
a.o~ co.th ::.: pul;l!i;~. . . . vidvrc.:;; d.;:. r-:.:.1·;:1. 
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. A emenda.. pl'opõa que contliwem a.üditl.08 . R' .tr1.mhem u;pprovado o scguirlt;e a.t·t. 20 .. 
a.t<· que em nuvo COtlcurso po;;s;~n1 . sel' ell'li- «ltcwogtL111-se <\Stiísposiç·.f>es .o ·n cçmtt·;u•io~» 

: ctivo~. c assim ev ita ~~ in. ui:~if;a. deni<Ludal-O.<> l'u;;t" •~ :votos. ú tamhllm·a.ppl'OV<td<t a.. ~c-
cmbn·a., depois elos s nrviços q1\1J tcem . prcs- g11lnw ·eniclnú;L tlo ·St·. únrin:Lno H<t~slochcl'; · 
tàdo po1· l:~rgo espuço de t ·mpo. . . ·. :\ccrcsccntc-so onde C!Onv im·; 

Espero C!llC <.L QU:ma.~·a. n;i.o tlclixa,r[L de n.i.zm· 
com o,scs ·ouscuros $:Jt•viuot•u; o nwsmo qcw E' igrt<Limc:J.tc marit.iclo o direito do~ tl.spi-
tem f?ito com outro:; m<\i~ g1·a.dna.úo :, em t•;wtc:; e conm~i:ss : n·ios qnc ·nãp l<mLru. in~ · 
coadtÇÕO~ t;üvex do V ÍVCl'Cill ·<i . . c;olJCI'W tb\lj · dc~idos :ml 'O!i.Jrrn;L pot· qUtl pa,l:ISOil <\ clU.SSÉ\• 

·· necessiua.<.lcs da vidu.. ficu.ndo ;~ddiclo,; ao L:o1•po de Comroissa1·ios, 
Tenho conclnido. . :~gn;u·d;~JU!O 'vag-tr,.<; pa.t·a clc .novo entrare·m 

um cotH:ut·so, · •~!im de sere ui ·p romovidos •. 
O S:..·. 'J.:'hom,a.z C :'l.vnlca.n:ti . 8' o · projec~ a.pprovado as.~im e il1cad;t.do 

(pela orde?lj):....sr. l)·l'e:>rtlente', pot• occasiã.o ile e nu~'' (list;cis.~ã.o e euvht<l.\J ;~ respQ<:tiya Com~ 
·d iscutir-se o a.nuo pass,~<.lo o Pt'9 .. ecto da. t:e- mi:;:.~ii.o p<~l;<t ·redigil-o .. <.\e accôrdo com o vcn~ 

.. forma. du Corpo tle Gonüu is.~ _ll'ios, o il!usti•J cidu. . · . · . . · . · .. · 
Deputado pelo Rio Gr.J.ndc do Sul. O St:. Gur-

·.·mano Hasslocher, apresentou UllliL emenda. o sr: Pt."{~sidcn,te t.Iecl.U'ê.t· c}\t6; n:\; 
l:J.O intUito de garu.ntir <t touus .os <ISPil'tttüês l'úl'ma ilu H.oginwnt!), a e menda. do. Sr. Ger~ 
<L corrimisõaL·ios, nm:'! no pro.jccto ele lei li4Vht 1ntuto t1a.sslochcr ~ct·:l. \!estacada. P<~ra con~ 
um a.rtigo que diúa · qau o Oov·erno tlevia, stit uir projecto em snpa.l'ado. · 
aproveitar cssOl! aspil'<~ntes em igua.ld;llie de Pos.tu :t . voto$, ê i•.pprov~do cm. dt·.~;.uss:;o 
circuriJstaucms . . . . • "' ,,._ ~ 
. ,Jm;tu.me11t e 0 110brc Dcputauo petle q110 uuic•~ o .ptH-eccn· n. :w, de. HIIJ5, concedendo 

· só).lll •~PI'ctVCit.tLlos os que .fiJl•am <tpprova.- licouça :.~o lleput<tdl> por r-I (na.~. Gerae~ D1•, 
· dos, que estão. em identica.s circum~t<mciu.s .Jôiw NogLwit·u. Pcnido 1:-'ilho, part\ ·d.:ixar de 

dos civis . · ·. . comp:lr(lcer Ü$ se,~.~ p.>1: tempo indeter-
AclJO, · pois, qu!;l a emomla est<~ crn cir~ minado; . · . · . . . · . · 

CU)UStu.Iicia.s de ser ttccerta. •. . pc.rq:te .V(ll.U Posto <L votos, 6 ·appr()vado, ern disctlS~ã,() 
sa.t1s!azer üs ttecLhsida.dos Lia lei, embora o uuic .• t o pa.t'O\Jut· 11. 40, de W05, proroga.ndo 
rog ula.me .. to nã.o. l itL\S wnl\a <LPt'ove.lt,~do. . ·por to .ttpo indete1·nlina.do. a liçen{!ll. em .cujo 

A lei . ui<~ positivaincntc ·que os a.spu·,m~ goso ~u achtl o ucput.~uu pelo 1·~t;~do de ~~r~ 
t os a cv:mmlss<!>rili que !in·cm a,pprov<a.t.los mt.wbncQ Hl' •. ros~~ Mtwcq!mo da. . ltos~l o ~alva, 

.. em concur.>o t~!l'áO preferencl<t · <•.o~ civis e. ll<!>l'<G .dtJixtLr d~ w.ulp.u.i•lJCI:ll' â.~ $~Ss\ies. 
:, nf\o obstante, al;.!.uns n5.o .1ot~a .. n <~Pl'OYeita.- · 

dos,· embora tivess. ·em sido u.ppro. v<t.dvs. Siio . ~uecessivaruente posto; <t votos ·e 
tLpprov<ulos em 2'' .discussão (sal.ro à:> a.uetl~ . · Achq, .port::mto, . que o que . p_etl ..: o noln'c t 

Deputa.do deve ser acccitv, . porque estli. con.- 1l<~) os ~cgu.n~ o~ art:.;. ·uo · ·. . ··.. · 
tido ila, promoss<~. u:~ .let,o v" to polt1. umeudt~. l'l~O.JJ::cTo 

:Em seg.Ltida é posto u. votos e ~ppl•ov<J.l!u 
em 2" dlscussã.o (t~<\1\'o a.s emendas) o se-
guinte a.rt. 1 o do · · 

1;1\0.Il>C'l'O' 

N; 209 A_:_ !005 

o Cong1;c~;o Nacional 1·esó!vc: 
Al't. 1. •. Aos :tspiNt,nte;; tlo :~" anuo, mail'i

culat.los durante a \'igcucia Jo tLCtua! l'egu
l ttmonto d;~ J:;scot ;~ Nt~v:tl, <! m;~ntitlu · o cli
r cito á, · Pl'O iliO\itLo de gu~t·Lltl-~-ma,rinlla.~ 
t1lumuos, ele cot1fOl't\liu'.~<lo co1n o dü;p.t .to 110 
art.' 80 elo <iecl'tltO Jl . :~ _.()5'2; do 2 do IHÚ•J 
de 1000 (rogrt.lt~rocntu dtl :·:scol:~ .N;wa.l). 
. · ~;· i"ttn:tm·mte :1.ppr ;v:L<h\ •• ~ug li11f,e 

· · emeritlti' cll\ •. tomm i.:s:í.<.l do .M.winl.w. cJ ti U<ln·:o 
l\.O l\rL 1•·: · · 

«Ao a1·t . !." ··Em vez de-:w,; a.Spira.ntes 
.do ::3• unno. étc., illga.-sc: A todo; os aspl~ 
f 3.Utes-0 ll'ltl.lS COil\0 está..:.. 

N. 2!7.- i005 

·O · C~ngrogso. N;~cional úocreta.· :. 

· Art. 1•. O~ Sotmdoros o os Doputa.dos 
vcnce1·iLO. ·no. pt•oxima. legis1atul'(~, durante 
:\S ~e .sõcs ortl inli :ias, ext1•aordinaria.s e de 
]li'OI'u:.m<;l[iu, O Musidio lle i5$ di!lil' IOS, que O 
ilcwt·c:>.to n. 11\1.~. de i2 do agôsto d~ 1891 
itl:>tttuiu p:.m-1 cuii!Pl'itncmto da. ·lei n. 2, 
de 8 clu mu~>nto mo~ c illlllJ, o a.s leis D., l&l, . 
tlc :!0 ue :>et.Jntllt•o uo · ! HO;l. u. ,!Oi, de 6. ue 
novctitbr,, de !Si.Jii, n. Ol4, du :30 de ~eta~bro 
dJ 11!\JD, e tt. \!4(1, ue ~!!. üe Ü•JW.tlul'O du l!J02 
COil:'Cl'\'lLL't~ftl par ;r, ·as legisl:~turus sub,c- · 
LI u~ntu.~. - · . · . 

P<Ú',II;l' ,ll,)ht>. mliuo; ,\lt\nt tlu súlr~i<Ho 1'011~ 
cc1':i .. > . 11 mi~ o; l'muMJores e os l>ep tlta.dos a 
11\i'lilll:l. l'<iuda u(l L:liSto quo lhes tom stdo 
a.bonaua.vel:~.:~ luis vigentes.· .. 

~\.l·t. .2". · RO\'vgu.m-sc as · di~P<Jsi~e1i orn 
llO.Uti'M'ÍO, . . 
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E' annurtciada a votação 1las emendas·. 
Posta a votos, é. re,;eitada a cmcmda do 

Sr. Calogera~ e outro~. 
E'. igualmente rejeitada a emenda ·do 

S:r. Moreira da Silva.. · · 
Posta a votos, é approvada a seguinte 

emenda do Sr. Paula Ra.nios: 
cSubo_titua-se o pa.ragrapho unico do ;u·t.l o 

pelo seguinte : .. . 
Além do subsidio, vencerão mais os Sena

dores e Deputados a ajuda do custo annua.1 
de 1:000$, ficando revogada a tabella quo 
baixou com o decreto n. L 137, de 2 de abril 
de 1853.» · 

O Sr. Calogeras- (Pela ordem) 
Requeiro vel'i~caÇão da votação. · 

Procedendo-se esta, verifica-se terem vo
tado a favor 96 e contra 31; total, 127. 

H' approvada a re!erida. emenda. do Sr. 
Paula Ram.os. · · 

do at't. 4i dili Constit~içiio, percebel'á. o 
mesmo snbsidio fixa1o i):\rJ. o Presidente. . 

Art •. 4.0 Rovoga.m-se as disposições em 
contrario. · . . . · · 

Posta a yotos, é rejeitada a seguinte 
eme;th doS!'. More:m· da Silva.:-Depois 'das 
pa;la.vras-um c outro-a.cct•cscente-so-livre 
de imposto. 

E' a.p::>rov<td:l a seguinte cmm1da. do Se· 
nado ao pro~ccto n. ()4 A, dó 1905. 
· Em ~ogar de-são concedidos-diga-se : 

«Ficao Pre~idente da. Republica autori-
zado a conceder.» · . 
· E' lll'Ojecto cnviilodo á . Commissã.o de Re• 

dacção, otliciando-se a.o SeuMo do occorrido, 
Sliocsuccc>siva.rüonte,. postos a. votos e ap

proYados em 2" discussão, salvo a modifica
ção pro)Josta pela Commissão os seguintes 
artigos do 

l'ROJECTO 

O Sr. Calogera.s .(pela ordem)- N. lúG A-1905 
Peço a V. Ex., fazer constar daacta qtie vo- · O Congresso Nacional resolve: 
tei contra esta emenda. . A1·t. 1.~ Ser<1 p:1.ga, pelos cof'res da União, 

O SR. PRE>!DENTE-Y. Ex. q ucira. man- a gru.ti ftcação devida aos p'rófis>ionaes incum-
dar sua declaração por cocripto~. bidos da fiscalização do se1'viço de as~isten-

cia. a alio. nados,. nos esta.\)eleêimentos . pu
o Sr. Jam.e,.,. Dà/i•cy (pela o1·dem) blicos dos.· Eshdos; de accôrdo com· o dis

....,.Peço a V. E'll:, fazer constat• da a.ctll. que posto no art. 12 do decreto n. 1.132, d.e 22 de 
fiço identica. declat•açâ.o, . setembl'O de 1\)03, O respectiva t3.bella de 

O Sa. PRESIDE:-iTE-.:.v. Ex, queira. man- vencimento;, ficando o Governo autorizado 
dar por escripto sua declariJ.ção. a abrir para ()sse limos criJ:<litos necessarios. 

E' considor<J.da pt•ojudicada. a emenda do Al't. 2,0 Revogam-se a.s dispo3içüos c"m c.on· 
Sr. Celso do Souza por ser . de identico o!JjCl- tro:~orio. . . · · · . . . · 
ctivo á. do Sr. Paula. Ramos, ·· E' igualmente approvad<t· a seguinte mo-

. E' o. projocto assim emontlado,approvado difica.çãoda. Commissão: · 
em 2" discussão o enviado á. respecti'...a « Em vez de~setombro-diga-so : ·dozem-
Commissão para. rcdigil·o para.· u. :t,a dis- brJ. :. . . . 
cussão, da accôr<lo com o Yéncido, . 

São SllCcêssivamonto po~tos a votos. o 
approvados em 2• discussão (sal v o a emenda) 
os seguintes artigos do 

PROJECTO 

N. 218- 190:5 

O Congresso Na.cional decreta : 
A.rt. I.• No pet•iodo presidencial a decor

rer da 15 de novembro de 190() a 15 de no
vembt·o de 1\HO, o Presidente da ltcpublica 
Yencerâ. o sub~idio da 120:000;$ u.nnua.1mentc 
e o VicB-Presidente o de 3ti:OOO.~, um e outro 
paga.veis em pt•estações mensaes. 

Art. 2.• No c:tso dl:l impedimanto por mo~ 
lestia ou licença, o Presidente da Republica 
vencet•á. mett~.d·e do subsidio. 

Art. 3.0 O Vice-Presidente Ou qualquer 
dos sou~ substitutos, qua.udo ·no ex:crcicio 
pleno das funccue.s ·presídonciaes, nos termoiil 

.Vel, VIl 

O Sr. B1•lcio Fll,ho (pellC Ol'dcm)_; 
Sr. P1•esiciente, simplesmente com intuito de 
verificar .si lm. numeró na Ctisa., requeiro u. 
v. E:<. que mt~ncio p:oceder t\ nova votaçiío. 

P rocedenllo-se á veriftct~.çl'ío; reconhece-se 
terem votado a favor 107 e contra. 4 Srs. 
Dep1ltado>. Total 111. 

I!J' o projecto· assim emenda.do approvado 
om 3" discussi1o ·e enviado á respectiva Com
missão para rodigil-o de accordo com o ven• 
Cidei. . • . 

O Sr. Sa.ty1•o Dlae (pela ord~m)
Sr, Prcsitlcnto. YCLllio pC!dil· a•. V. Ex. se 
digno consultat· a. ·casa. si concede.dispensa 
de interstício para que este projecto entre 
ha. ordem do dia de a.manhíi. 

O Srt. PRESIDENTE-Não posso attender ao 
pedido do nobre Deputado~ porque o projecto 
~o1l'reu ·uma roodific~~çio propostu. pela. Com· 
mi~siio, 

. 'li 
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. . P~to.a. .votos; é a.ppreva.do em 2~ discussão . E:ni' seguiii~ é, sem debat~, appro'~a.da a. · 
o· "segttinte . artigo unicQ dosubstitutivo da. seguinte 
Cómmissã.o a.o · · . .· · . . . . 

·: _; 'I 
~ \ .' 

REDAGÇÃO 
l?ltOJECTO .. 

N. 247 A~l905 
.: 

. Ô Conir'e.S~ ;N~ionil;,l re~l~~;: . . .. . . . Redacçii.o {iniU do p1:ojeci~ n. Ú1, deste.an~o, 
·.. A:J.!tigo. :Uei<io., Os -conf~r.ente11 . 4as ~pâ.ta.- . que autori~>a o -Presiden!e da &pub(ica a 
ztu:·da. .:Al;faJldega. do .Rio·d!'\ ,fa.neiro percebes. . dar ao bacharet .Jlfanoet Xavares .Oa'Oalcanti 
rão os seguintes venci:l~;~eoto~, . dcs qua.eS .doua; · o premio de 1/ia~m a que lém direito . 
t~rços; .colistítuirão ó, ord,E!Q.a.do· e uni;.,teréó $ . ··· 

. gra.taica.çã<L: ! cont~rentes de t~ · ·clas~e. ~4- OCongresso Nacional decreta: 
men~es. ; coní~rcntes de 2'- classe, l~·men~ -~_. L •.Fica o Presid~IHe da J~epublica. 
saes .;. revogadas as l.l.is pc~sições. em contrario. a.u·wr1zado a. dar .ao bacharel Manoel Ta va.:. 
.; .!!};, ~~sid~~ad~ prejudi~a.do o . p~·~j~~to sob re~ t:a.valca.àti opremío de viagem a que 

o n. 30, de 19ll5.- · . . . · . . · 'tP.m direito; send~!be dada. para a sua ma-. 
·.São succ~va.m~~te · i>ostds . a v~~ ~-ap~ .nu'teuçã.o a qua.ntía. 4e 4:200$,, ouro. · . .. · 

provados em 2'- . d1scussa.o os seguintes ar- · Ã_rt. ·2 .. • O <:>overno fa.ri:l. a. nec~rhi. -!lpe· 
tigos do · raC)a.O de cred1to para a execução do disp<>sto 

no art. 1•. · · · 
Ptt9J_EOTO _: -Arl • . 3.• Re~~ga.~-se as dispo',;i~ em 

N. 273-~00.5 contr<~rio • . · · . . . . . ... . 
" · :. ,. ' . : Sala das ~mmissões, 2.:1 de novemb:"Q. de. 

' (Do. S~Dádo} 1905.-B.rt:uardo Bol:la,;._Ctúaha Mácha® • .....: 
O. c~~gr;;;;· Na~i~~~ decr~ta' : .· Gonçtúo Souto'. . 
" · · · . . - . . . ... E' o pro~eeto. ·. en_viado ao Senado . . 

· .A:rt J:~ E'' concedido ao 2" s_argcnto-aju-
. d~te-gradu~o Pompilio Dantas B<ICellar a · ·Posto a. votos, é . a.p~~'v~d.~ &m 3~ .d.Íitcus-
pensi.o de a<l$· m~nsa.es. . . •. ,;: ' ' . . . .. são .e .enviàdo á conunissão de ' Reila.cç'ão o 
: ·Art; : 2 .. • Revogam-se as disposições em se;tuiute 

contrario. . · · ·. · · . . 
· · : Poeta~· v o~, :~ ~ppro,vil.do em. 3• .~u~ 
o enviado & Uommissão de Redac9ão o se- . 
pinte · · · 

l'ROI.EC'l'O 

'I, • ' 

PROIECTO 

:N• 197 Q, de lOOs 

N • .247~ 1905 
'" , ''" · •,, ,,. ... , ,.,, .. ,, · Art· 1.• Fica o Pr.~aidente . da. Republica 

O Congr.easo Nacional decretá.: a.utoriza.do' a concet!er ao . Dr •• Garlield Au-
.· Art. ~·.~ .Fica .o go:verno' a.utori:t::ado a du-r gusto Perry d~ ~~lmeida o pre,nio do viagem 

:\0. ba.cba.rel ',Ma.iloel 'l'avu.rcs eu.va.lca.n~i 0 a. que tem d1re1to, s.endo-lbe dada. para. a. 
J)rem!o de viagem 11 que tem .. direito, ·.sendo- sua rita.nutençã.o a. quantia. de 4:200$; ouro, 
Jhe da.da.,para, a sua ràauutençil.o a. quantia devWldo . ser pagos llel!t& ospooie r.odos 011 
de 4':2Uú$, ouro; · . . . . . . . · premios de viagem. · · . · · . · · . 

.. . · ~·ü~t.. ~.·· O Goyerno fa.rá· a; necessa.ria. opa, ArL 2.• .Pu.1•li. a exoeuçã.o desta. lei, fica ·o 
raçã.cf de credito pa.ra. a. execuçã~Hlo c.lh;poato PI-esid.eute da. Republica autorizado a fazer 
no art; .1•. · as nece::~Sarias opet•ações l!e credito. . 

· ·.AN. 3,q Revogam-se as disposições ·em 
contrario. . . · . · · · · · · O Sr •• Toa.qulrn Ph•elil (pela or-
'' OiSR.: •. lzi~aoÚ:ITt:.(pela.~tkmHr. Pre-- dem) -:sr. P1·~idonto, sendo corto que se 

sldente, a.ohu.~udo-se :sobre a. mesa. a. redacçã.o a.cll.~ sobre ·~ mesa a. redJ.cção du~l do pro
fiau.l do projecto que, .a.cab~ d.e ser votado, jacto .n. ltl7. o, de l~:~Oo.~, peço a V. l!:x: 8e 
peço ~:Y. · ·.I!:x. ll:O dig~ecqnsulta.r a. Casa. sobi•e uigoe consultar a c~~~t~ aobre si cuncodedis
ai;, (l(),nc~ : :dispe_llSG d~ .,impr~. atim de P:9JlSS. de impressão da. mesmn. redacção, a1lín 
que el.la. .seja,voilt.da. immedlu.tamen"'. · duque ella.seja. vot&tl.a. immediat<lmen..e. · 

Co~s~lu;,~a. a cn:m~r~. é é~nÓedlda. a. diS.. ' . 'Co~!!~lt~~ .a. ca.ma.ra.;. é concedidJi. !Ao' dia-
pens... pedida, · pens:~ pedida, · · 
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Em seguida. é sem debute a.pprovada a. se~ Posto a votOs é appx·ovadoem P. discu8.;ã.o 
gulnte · ·· o seguinte: · 

li.EDA.CÇÃ.O 
N. 197 o~'t9o5 

R~rlacÇáo finat da emenda de$lt;~ada: na 2& dís~ 
cussao do pr'oject0 ,.; 197, deste anno; . que 

· aulori;a ·o Pt:esidr.:nle cút . Repubtica ~ con
. ceder ao Dr. Gar(.eld A.,.gusto Perry de 
· 4lmeida o preniio .. · de · tliagem a q~ . ·tem 
di'l'e,to;·tem/.0'-lhe paga a quantia de 4:20U$, 
outo, para.· a sua manittençao · · . . 

PROJE.CTO 
·..:.. 

N. 160 A, de li'J05 

o congresso Nacional decreta. : 
Ar t. l<'i~:a. O . Governo auoorlzado a. . 3.U· 

~ment~r na :t.• tiivciã.o· do. e:;c1·ip t0r iÍ> ·do tr<~.
rego da. J~tr-.W.a. dé.!<'erro t.:enw~I uo l:lr<~.zil 
tre.s log-<~.res de escriptuml'iOS, seudo, dous 
ue ~ escr1ptu~·a.riJJS e.u .u de 3• e bem a.ss1m 
<~. reduzir uu. . inspector1a. do movimento da. · 
mesma estr~~oda., dous uuuductores de ;::• classe 
e um de terceira. · · o cong~~sso Nacional l'e.solvo : . .· 

Art. 1. o Fica. o Presidente ·da..· Republica 
a.utol'izado a. conceder ao Ur .. · üax·tleld. Au- O Sr; A.1nerico de Albu. .. 
gusto Perry de Almeida, o prem~o de via- qlie.J.•que (p'eta ordem) requer e obtem 
geni a que tem direito, senaa.lho uada. para, drspelll>a. ue . ültorstiu!O par·a. que· o pr'o"ecto 
.a. sua mànutenção a. ·quantia . de·. 4:~00$. 11 • . itiO A .• _dll i~->. que aca.ba. .ue oer vvta<io, 
.ouro, devendo ser pagos ne~ta. especie too.o$ ra.ç.~ pa.rw ~a o1·dem do dra. dil. sessão S&-
os premios de viagem. · · .gurnte. . . . · 
. Al't ! 2. o Para a.·execuçã.o' desta lei, fica o PostO ã. votos · é a.pprovado . em dlscUl!Sáo 

-PreSidente da. Repu blica. autorizado a. lazer uniCii. e en via•.t() á t.:ommissão uc H.eda.cçáo, 
. as nccessarii\8· opera.ções de· credito. o segumte . · 

ArL. a;o Revogam~se as disposições em P&oJECTo 
contrario. . . 
· . Sala <Las Commissües, 23 de novembro de N, 2;;l8 - IU03 
1905.'-Eerna~·do Hortu.-Cunha Machado-. . . 
Gotlça~o ~outo.- K' o projecto enviado ao O Cong1·esso Nacional resolve : 
Senado, · · ArtiflO unlc<l. · ,1<' rca. a.ut<Jriza.do o Presi-

dente .da ltepublica. .a. ·conceder licença. por 
Em seguida. é posto a votos c a.ppf!)Vado em ·um· a.uuo, com ol'de©du, . a.o . ba.cua.rel Joa. 

2& discuüão salvo a . ruodrlicaçã.o da. uommis- qu1m de Ca.stro'Ma(Íeira., ptatlca.ute da. Ad~ 
· ·. são, o seguinte a.rtigo:unico·do mintlltra.çã.o · ÚO$ Wl'l'9lOS · do. 1-'el'!la.tnbuco,. 

para. ·tratu.r de sua saude onde lbe convier; · 
PROJECTO 1·evoga.das a.s . dispo~icwll em contra.r,io. · · 

N. ~A, de 1905 . PvlltO a. votus, li a.ppl'ova.do em discussão 
·. · · · · · · · .. unica. e enviado á Uuuuni~o da Heda.cça.o, 
O CongressD Nacional decrotu..: ·. ' 0 se~!linte · · 
Artigo W11co. u Uoverno ma.uda.r~ u.bona.r 

pela oule~u.cia ~·1sca.l .do Tucsouro Federa! r•ItoJEC'ro 
uo ci!tado do Minall üor.J.e&, a. t1t ulo de ajuda. N. :254 - 1905 
de cUIIto e pJ.l'a as 'de..peza.:~ do <i8U Pl'illl8irO 
tl!ltabelucimuuto, a.os emprega.du\1 ua. Aliml~ O Congtesso Na.ciona.l l'esul v e :. 
liÍlltra.çà.o dos <Jot•reios.- uo ffil.l.!i!UO &ta.úo, Ar·~. · Uluco. J!ica. o t>t•..:suieuw «ia. Repu-
por occ;w;ião ·-da sua tL·a.uslere!lcia de ouro. blica. autorizado •~· conctJdur a · Luu: Pin to do 
·!"'reto para. ueUo Horizonte, o que llie.ssorá ,\!agalhãOI!, Jiol de al'mazem da- AU~uuuga 
p.s.ga. polu. t•el~wida. delo~a.cia, som que elle:; do 1tio .ue Janeiro, ·rna.1s UIU u.uno da licença, . 
. soJl'ram c1uaollquer de .. coatos em seus venci- com ordet\ado; em pro1·ogaçã.Ó da ttuo oil· 
mentos por l!ll!O; uma qua.ntm . a cada. um, teve do Miuistt•v .da. !<'u.~enua, para. tt·a~r 

. corre~_pondente a.os seu., re.,pectivos venci- de I:IUU. saud~ unde lhe conviei•; l'CVOgadU.II 
mento~ em llU~tro me~es, de u.ccôt•do com a. as ui~pusiçií~~ em conwa.rio. 
ta.beJ!a em vigor; re1•oga.da..; as (iiijpOsJções Post;o u. votos, ú u.ppL'oJVado e,,l . di~cussio 
em contl'!U'io. . . ·. wlica e· euv1ado li. VollliDi.SS<J.O do 1tedú.cç:i.o, 

M' iguu.lmentea pprovu.ôa. a. seguinte modi- o ~:~egUlnto . · 
ftca.oào da. (.;Oillmilii!ã.o: . . . 

cc;m v~~ ue qu:~t:ro mor.cs, diga·s~ :. - tres 
mer.ea». . 

. !!:' o p1·o~eoto i.ulaim emo'nda.do, u.pprovado 
em 2" di~cuB:lao o envia.do ·á. rellpec\tv~~o Com
missã.o pu.t•a. redigU~ ptl.ioa. a a• dtscussio, 
do a.ccôi·du com o vencido. 

l'ROJIWTO 
N~ 202- 1005 

O Congt•OOiio Nu.cionai reSolve: · 
· Artigo uuh;o. l<'ica a.utodia.ub o Prlllli

dento da. l~cpublic;~, · u, coucodcr · soill mo~~:s 
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dolicença, com ot•Jenado, ao bach:-.rel João 
Pinto Ma.l·tins de Oliv:.linL, 'Pl'ocm·ador d;1 
Republic:~. na secção dJ Est<1do do Ama
.zooas, para tratar de sua s.~nd:!, onde lhe 
·convier; revog,1das as disp:>siçõcs ern con
LI'aJ•io, 

· O Sr. Neiva (peltro;.·dem) .:_.Sr• . . Pr·e
sidente, ac~bo de deixarsuhrc a mesa a rc
da\~ção desteprojccio que urge, tenha. presto 
andJ.meato e, pois, pe:;~ t~ V. Ex. q11e cou-

. sulte á Camar t so!H·~ si concede dispeusa 
·de impressão pa,r•a q11e imml)diatcune~ltC se 
delibere sobre a. dita rc:lacç.io. · . 

Consultada á camat'ét, 6. co!lcedida a dis-
pensa pedlda pelo Sr. NeiYét. · 

Em se>uida 6 scn deb:tte approvaJ.a a 
seguinte" ' 

IU!nA.C~>ÃO 

N. 282 Ac:--1003 

lledacçf!o final dt.!-p>·ojeclo n, 282, deste a!l>1o, 
que autot··iza o P>·csirlente ~a RepHI;l•ca 4 
co11ceder ao bachatet Joau l'u1!0 1\[m·tt:ns de 
Oii~eira, lJ>:oinmtdOJ' rl'~ llepttbtictt lW sccç<io 
âo l!..'siado do ,1mri!oncls1 .<eis me~cs. de liclm
ra, com ó1·de1itJ.do, pa1:a t>·a!m· da sua Sef!ldc, 
oJtde· lhe con·~ier 

O. Congreoso Nt\cional re3olve: 
Arti•~o unico. Fica. autorir.ado o .P••csi

llonte ~lu, Jlopuulica a couccJoi'Scis mtn~s 
rb licen~a. C'-'lll m·tluna.do, ao ba.clH~:rcl .Joa.; 
Pinto Martins rlo Oliveira. Pl'oc:u·,~d.)t' da 
U.epublica na. socr}lí~J 1l0 Est:ülo d() Amazo~a.s, 
para. tt•a.tat• t!tt ~ua s.~.~~de, o.tue lhe C?UVler; 
l'C\'oga.t!as us tltS'[)()$JÇucs om colltr,ll'W. 

Sala !las Comnli:t:ões, 23 de novcmlJl'o dE' 
1905, ~Gu11 h a Mach«tlo; - Bei'».twdo . Jlm· ta. 
- Go~rçczlo Souto. · 

l~' o pt•oje:rto en via.do ao Sona.do. 

Posto a votos, é approva.do em discus.~ão 
unica e envi:trlo á Commissão do Rmlacçã.o 
o seguinte · 

l'ltOJECl'O 

O Congl·cs.~o Nacional decreta. : 

Artigo uuiuo. E' conccJida. a D. Elr~t·a 
Lia. Fcx·nantles dt~ Cunlla, tllha. do fallectdo 
Senador• .Jo Impi.ll'iO lJr. Joaqtlim .lo:·onymo 
Fernandes da l;unba, a pCJnsão roen~ttl do 
250$ ; r c \'Ogadas as dispo:siçües em contx•a-
~~ . 

O Sr. Neiva.(pela o1·dent)-Estando 
ta.mhcm s:.lbre :L me.;n, <L r·!Jdu.cção desse jus
tis$imo IH'vj ect.J, p3ço,. portanto, a. V. ~x. q U(} 

con~ulte á Cas(t Sllbre si consente na. dis
pcns·.t do impres~ão, aftm de ser votada im-
mcdiatamcnw. . · 

CÚnsn:tada a C:tmrn•a, .IÍ C0;1ccJilb a dis
pensa rnlid:1. 

Em sc;tuid:t é sem . debate·· âppro.vada a 
scgaintc 

RE:DACÇAO 

N. 240 C -- 1905 

Redacçiio fiM.l do. emenda destacada na 3a dis
. russtío do prO,'ecto n. 131, ele 1904., conce

dendo a D. ElviJ·,,t Lia Fernandes da Curd~a. 
fltha do fr•llecido Senador dubi1perio D1·. 
Joaq1,tim JerOIJY?nO Fernandes da Cunha, a 
pensão mensa&. de 2503000 

(Vide pl'ojec t·o n. 240, ele iOOti) 

O Congr•esso N<tcionaldccrota.: 
Artigo tmico. E' concedida. a D . EI vira 

Lüt Fet·mtncles da. Cunha; .filha do fu.llccido 
Senador 1!0 Impel·io Dr. .Joaqüim .Tcronymo 
l"orn:tndos d:1 Onnha;. a pensão nlCJHStd de 
2::.o~~OO!f; rtwog:td.t<; as dispo~i~•u(i> · om cOn-' 
tra.río. 

Sa.lu, das Comi.nissvc3, 23 de novembro de 
1905.- Cunha· Macflado."- Beruardo Horta, 
-Go11çalo ·8ot.tlo .• 

·E' o proj ecto Cll v ia tio ao Senn.do, 

P(.)sto a votos, é approv<J.do em discussã.o 
unictt o pa.rccct• n. 41, de 1905, indeferindo o 
rcqtl(!l'illlcnto ern ctne Manoel Marques Lei
tão '])ode :~,ut:Jrizaçio pat•a lhndt\1' uma com
panllia. nacional a.gl'icola com o fim de va~ 
lorizar. os pl'oductos na.ciona.es me:lia.nte a.J 
condições que o:;.tabelccB. 

Posí~> ·a votos, ú <~pprova.tlo nm l.a Ji~eu.~são 
o seguinte 

J'ROJEC1'0 

N. 201.-:roo:::; 

O Congres~o ~aci:>nal resolvo: 

Art. I.• Fica. o Governo autorizado a. ro
rormal' o t·oguhtmento do coi·p.J de bomhei
i·o.:.:, ct·o:utuo llmn. li" comp:mhitt o !U.zet1do 
::~:; molliilca1;ull$ J·chdiYa.s tto possou.l coniSl· 
gnadó na. t:.tlJClltL. <tnncxa. (1). 

Al't. 2." A pt•o.~crlte lei entral'ú. em vlgm• 
a p:u•tit• do I de ja.neit•v de 1006. 

Al't. 3.• U.evoga.m-so as dis:posiCÜCi! em 
coutr:u•ill. 
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o s~:; . A;i:,.~..;: t~ do v~t.SCOll.•J ;Justi<}G. c Neg~~ios lol~m·iorB!: o Cl;Cdito. ex~ 
cello.s (pela oidént): r.~qi.~er c obtoll1 ..!!&-I tra.orJ,in~u· io tlc 4:~.87~'500, para. pa.gamonto 
pensJ. de i:ltcrsticio rnt'.~ (]!tO · o pro.i octJ .!o vencnnen to$ c:.encl-?s ao D1•. Eugonio 
n. 207 ·A. de 1005, qu~ aca.b.\ de:! S:C::- votldo; M<L!lool_ de Toledo, pt•Jtcssor s•tb>:tituto avulso 
fo.çt~ pl.l'tc ela ordem tb d ia. d ·L se!!aEo ~·e'· dJ · extm<~to. cnr-w .annex\J· :L Faculdade dn 
·guintc .. · · .. · · !Jil'Cito dll :,;. P(1n\IJ, no pol'!oüo de lG dn 

E' aunnnciada. a vota.{'.ii.o d:t emenda d:l Sr.~ ,iurthO'. ele 1000. :L :?t_do dcl\embro· de 1905; 
na.do a.o -pro.!ccto d tL Ca111ar :L dos Ocpuhdos, 1'cvog-;1das.as dtSllOSt~oM em contmrio. 
n. 123 A, dnst.o a~oo, q•w t9r:n~ e'\tcnsiva.~ 'f>,)3 t0 .<L vrito~. é appwvatlo em discus$ii'~ 
a E.~coi<L Commcrcw.! da Bi\h~' ~. ln.n~:~d:L et~ unica. c e :JViu;Lla. á Com missão de Rcda.c~'ão .· 
)2 rlc março dustc anuo. a~: <h~:po~w;oes . <b let 0 seguinte 
u. 1. 339, <le 9 de jttnen·J <Le l\J04 (úi:sc ussã.o 
uuica.). . . . · · - I'Ito.J Í::CTO 
· W n.!,)])l'Ov.•.rl<t a rel'ol'iô:l emenda du Scn •.•.lo 

a.o projecto n. 12:3 A, de HJ05; d:J, .Camu.t•<L ... N .. ·l.g2,~L.··-' -.~ l90:".o .. , .. ~ .. 
· !IO!::fleputados ; . ·: . · · · . -

. Ao a.rt. 1.• t-;m yez ilu-l004-diga.-~e:· I903. O C-ongres;;o N<lO::ion3.l decr eta. : 
E' o Pl'O.iccto eovi:.ldo ã;conuui:ssil.o de Ra. At>t. t.• Fic:t1u l'al\on rlo <le!iJlitiva.meoto 

dacçã.o, ollicia.nd6-se a.o Soo(l.dO. do ·occorrido .. p<tl'to do 1 • districto~Lnitat•io dos porto~ <l.S 
Dotegaci<LS Ull s~LIIÚU Ú!l S. ·vmncisco e· It.u.-

0 SJ.• . . Neiva. (peta IJI'!~t!m) .,.-Tendo jahy, tcmd::> C<tda um dos delegados as <tth'i
sido, Sr. Preside.utc, a.ppron~ua. a cmC!l<ht lmições e \·cncimMt.os dos a,jndantes de 
que o· Seaa.do :~pr•csen ton ·n, c~te pt•ojecto, ins;>cctorcs do . Sl~UdO dos p ll't()S do. l•. dis • 
.venho solici.t.ar ria v. Ex, qu.o consrt lto á Ca.- tt-icto. . 
m:u'll. si concede ·. que .seja. approva.da <( r e- At·t. :2. n Para; exct:uç~o desta. lei. 'o P!'nsi
da.cção limtl, ll<H':t rtue .qnanto anLos · sub•L dentu d:L Ropui)Iicu, ·r;u·•~ ttnecus~ari<t 'OJltlt'<t,· 
oS<Oe pt•ojecto '~ &LtlC~:ã.o.· . . ~,fio du cl'edito . . . 
. · 1~' approva.tl<l. .a.. tli$pcn&o pedida po!o · ~r ; Art, .• 'l. 0 Rcvog;un-sc . <LS disposições em 
Noiva. . . . . . . . . contrM·ió. · · · · 

J<~m seguida. <l sem debati! approv!loda :t. SC" t;;• annunchid<L a vot<L~fio do projocto n.2W; · .. 
guinto · · . ·· · . · . . . ·· . . dest.c ttnno, r1uc c r1uipam a Oclcga.ci<L FiSCiJ.l · 

ltEDAcçlo . nó Estado dúl\latto Oro~so <i ·no Estatlo · do 
Paraná. (2' discussfio) . · 

N. lZ3C-lS03 · · · · Ent ;:egnitl:t <l .!JMLO :t votos e •~pprov:idtl 
Redac!iao .· flllal do [Woj,:clo ·'1 . t2.'l. A, dcsle em .2" tli:>cussilo (,;;Ll \'t • :ts omonda.s) o so· 

<tm!o, amc11daclo 11eLu Scúado, q iw lm·n" ,:.c-· · t t 1 d · 
· l'msi~;tts 1i 1\'.;~ola ComiiWI'cJM r.ta Br.rhi,,: (tm- gum 0 a i· : • 0 

t/1Ulft rim 1 f! ÚtJ 1/U:II'ÇO fleSCI! ltr<llt), ··a.S disp11·~ · 
.<irne.< úrt· lâ n. I, :J:J[J, <lc · O de . jcúu:i1·u · 

.de 191};) · · 

o Cori~t·os:>o N;tcio!ml rló~:ct<L :. . . . 
A1•t.. l. u Fio:Lm extensiva:; :L ~;sc.) I:L Com-

mcrci<Ll d t~ Halti:L, .lit:vi<tcLt em l~ do nt;u·oo 
deste •~uoo, a..<~ Lli !>[JO:::içõa~ Ll<L lei n. I.:t~o .. 
da 9 rlt\ jarwiro .de J!J03·. · . . · · 

ArL 2 .• Rovog:tm-sc . <~s disposições em 
C01ttt·ario. · . · . 
. Sti.J(L da.~ Comm i s.'!iie.~·; 23 de no v o in tn·o ·de 

1003,.....: Bel·mu·rlo .TliJI'l'l · - Ctmhr.t Jlcwhar.ló. 
-Gm>ça{u 8oe~lo •. 

· E' o projocttJ crrvh~tl.' a ' ~:~uc9ão prcsi· 
dcncil~l. · · 

.P O>Jt? : ~voto.~ . é tL!>,Pt'OViLdo om2" discu~siiO 
O. SOI;(UilltC a r tigO UlllCO do . 

PlLQJt:C1'0 

N. 288 "" 10ú5 
· O CoogJ•e.\isu N(1cdon:t l docl'Cta: · 
Artigo rmico. Fie<~. o Presidente d t~ n:op•L

. blicu. :..utor iz<tdo a :d11'Íl' ar> ~[ini~(ct·io dtt 

l'lto.J ~:o·r~• 

. :';, ~Ó:J-- 101);'5 

O Congt•Ot;su ~acion:~l · l'C.'lOh·o : 
At•l.. I. • A Dolog;tcitt Fisc:tl em l\fa.tto 

Ci ro~~o Jkt crpLip:u•arltL thiO li~t:~do do Pn,t•an<l. 

o !!ih·. :ns.·loio l"illto (pela· ontem ) · 
rerptCl' YOl'iticaoK•J U(1 vutttçfio. 

Pt·uced,'nllrroo á. vel'iflcaçã.o, reconhece-so 
tGt·om vutado :t. I':Ln:ir ' 04 firs . Doputa.dos o 
contr;~ dr>~s ; tob~, !JG. 

O S r .. P rü>Yhle~t te-:'\f.iu 1\U. 1i im1o1·o. 
Vill!··;o lWOccdO!' .Ú. Cll:!olUU.Ut\~ 
l'l·óc:::ilemlo-sn á cltn.:nacla, vot'i li<.~L-sn · te;;, 

1·om~.~o :ws(;)nt<~do os Sr·.' · r>asoos lllii•:1tHi<t. 
.Jofi.o Lopes, Alb:::rto · 1\Ja:raohã.o, Arthur Or
l;mdo, J•;pttminontiM Gt·ncindo. ltaymttndo 
de ~!11'1\llr la., l•;usohlo du i\IHlra.do, ArJ•oxolla~ 
ualvãn. l~lll(<H\ÍO Tuut·inho, ilatyJ•Ó Uia.~ . Au~· 
g u~!o du F1·uitu~, }{udl'i;;ucs Linw., t:dmtl'du 
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. Ramos, Heredia. de &t, Oscar Godoy, Erico O Sr: Presidente-'- Tem a. pa.la..-. 
· Coelho •. Julio Santos • . Henrique Borges, Cru- vrà o Sr •. Moreira. da. Silva • 
. vello Cavalcanti, J..amounler .· Godofredo, 
· Francisco Ma.ltà., Barbosa Uma, G.ermano ·o Sr. i\f:oreira da. Sllva diz quo 
· Ha:isiocher~ .Tames Darcy, Al(reco Vareta e a Cama.ra lhe tem demon>trado mais de uma 
Campos Cartier. · vez qite ·dispensa a sua . eollabora.cã.o no es-

tudo dos -projcctos de l~i : ,jil!ga,-se, entre- . 
·. · · · · d. tanto, no dever de expor as suM idéas qual-

.· O · Sr. Presiden:te-Respon eram quer que se.ja a boa. ou má. vontade com que · 
á cbama.da. 110 Srs. ·Deputados. ellas sejam recebidas. . . · . 

Vae-se .prosegui~ na votação. . · Tem sempre revelado o bom l)roposito de 
Post.O de novo a votos . em 2a dis.citssã:o concorrer para. ·que · a · lei se · faça regulal'

(salvo ·as emendas) o ·a.rt. 1° do nroJecto mente. Foi ·attendendo a. cst.e propo;ito qne 
n. 21)3, de~te anno . . que ·eqlli)')ara a. Delegacia apres~ntOll · um si1hstit.utivo ao prQjecto de 
Fiscal no Estado de Matto Grosso á no Es- reforma. do Banco da Republica, ora em de
tado -do Paraná, MCónbece-se terem votado bate. EstC! substitutivo não t raduz má von
a · favor 71 Srs. ·De:puta.dos e . ~ntra· 13; tade ao 'Poder Executivo; é. ao contrario, 
total; 84. . · · · manifestação claríssima (l.e .retirar-lhe do ca.-

. .minbo o> possiveio;~ tropeços. . · 
Ó sr.'P1'-esid.e~t.~~Não ha n~rne~o, A um aparte 'do Sr. Fernando Prestes re~ 

aoozar. de terem r~spondido á. chamada !lO ~ponde 'que não ~ membro da maioria n.em 
Srs. Deputados. · . . . da minoria. Em. toda a sua acção politica', 

· desde os tempos do comlJa.te nropagandista, 
Vae-se proceder á· nova chamada.. jám;~.is abdicou do seu modo de se dirigir no 

. ·. · Pri>ceilerido-se·á chamada veriftcà.-5e te- seio do partido republil'.ano, 
· rem-se a.u~<enta.do os Srs. Jorge ·de Mora.e-- .Entrando de novo no assumpto d.1. reor~ta.· 
.Rosa.nnah de Oliveira., Passo Miranda. A.xs nização do Banco da· Republjca.. desenvolv(3 
t.búr Lemos. Virgílio Rri!."ido. João .Lopes- o oradm• a. these de que O·Poder J<:xecutivo 
·Pereil'a·Reis, Teixeira de .Sá., Celso de .Souza; não possue autoridade p!lra.. dispor. dos -di~ 
Pereira de tyra, Esmeraldino Bandeira, Ar, nbeiro-~ 'Pltblioos sem.o prévio coDS'entimento 
thil~ Orlando, 'RpaminQnda.s Gracin~o, F.n, do Poder L~gislativo. . . . · 
7.P-bio ·(le Andrade· Raymundo .dP. M1rand,as Os esta.tntos snbmettidos ã; anprova.ção da. 

···Tosta, Au~~:nsto · dP. · Freíta~. ·Tolentino· do, eam~ra não devem merecer o seu.vot.o, tal 
Santos, ·Eduardo R.a.mo~, Pãranho> Monte- qua.l élles se .a.clpJ.i'n coneebid0s. Ao Governo, 
négro, Rodrii!U:es Saldanha,' Moreira Gomes; sim, compete · alJprova;l-os, e n•~s s6 ·temos 
Heredia de 1'á, 'Bulhõe~ Marcial, Os~r Go- que conc~der ao Execi1tivo autor ização .para. · 
doy, Aúg11sto de Vasconcellos, Sá Freire, semelhante fim. Uma lei nacional nã.o póde 
Erico .Coelho, Carvalho . Ca.va.lca.nti, · Ad'll- jlca.t• ao arbitrio de uma. assembléa. dJ accio
bet>+o Ferra.z, Lamounior GOO.ofredo, Pedro nislias. · · . . . · · · 
ResAnde, Galeão Cà.rvalh<ll, . · Ber~ardo de eont,inuandci rio e~tndo.inl'idico dos mesmOs 
C&mpos, Fra.!leisco Malta, Càndido Rodri~ . estatutos,demonstra que elles conteem dispo
~uea,Hermimoalldo de· Moraes. Ba.rbosa Lima, sições inacceita. veis,cont ra.ria.sa todri.s .as pra-
Germano Ha.~loehor e Alli-edo Va.rel(l.. xes, a todas a.<J leis em vigor e á. pronrla. Con~ · 

stituiçã.o d<t Republica. E' um attentado a.o> 
O . Sr.Prel!lldente_;Rosponderam a. direitos individuo.es, por exemplo, a, diii!P'lSi-

cha.ma.da. 94 Srs. Deputados. · cãodoa.rt. 1•, que aonsidara pre,cripta.s to-
Não ha. numero. · das as a.cções' que não forem intenta.da.s. contra. 

o edincto Ra'ICO da Rcp•tblica do Rru.zil até a 
· Pieam adiadli.s as votàções. data. ria lP.i q11e it.pprov;w ·os e~ta.tubs . · · ·. 
Taodo dado a hora., destinada á 1• parte, Respondendo a. um a1>a.rte do ·sr. Ra.rbosa 

passarse·á.· · ·Lima. diz o orador.· que ·nii.o a.present.a.rá. 
emenda. snppressiva. do citado art. 1•, por-

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA que no se11 prQjccto a.pre~ont"' suhstitutivo. 
Exa.mlna. o orador a tondoi1cla. do noss<.\· 

E' a.nun.cia.da. a. continliaQão da 3" d,iscus- direito com relacão aos regi~Jtros pitbllcos, 
siodo projeeto n; 219 A, de 1905, que ap- mostrando que hoje se deve lnstu.Ua.r om 

·prova. os estatutos do Banco .do Brazll, ela- todas as localidades o ro!!'ISlro, poi11 todo 
. borados pela. a.ssembléa. ~era.l dali accionis- documellto devo ser provianiP.nto ·~rchlvu.tlo 
· tas. do Banco da Rep.ubbca do Bra.zil .na.s em Ii'vros de ca.rtorios, afim de gM·a.nth• con· 
sessõe; de 29 de julho a. 9 de agosto . do cor- tra terceiros. e a proposito ~nu.lyaa. o Oodlgo 
l'ente.anno; ·. Cumwerciu.l na. pa.1·te relativa a.o a.s~umpto. 
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. GM~raJizando a Slla. argÍlÍiienf.aÇt), · diz Õ. -<:5-Si;..-· ·presrden-te··:;;;:xchaifdO:::se 
orador quP. só por má vontade e ca:oricho, a adea.ntada a hora, designo para amanhã, a 
maioria da Camara nega ao~ dis4identes seguinte orJem.do dia: · . . · . 
della o direito qne lh2s assiste de exa'Yli-. Primeira p:1rte (até ás 3 horas, ou antes): 
narcm os documentos e livros referentfls a.o 
banco. Ou é lJOr casa razão, 011 por outra · Contioua.çio da. votação do projecto n·. ·203, 
menos abonavellJara a Camat•a : a de q•1e deste anno, que equipara. a. Delegacia Fiscal 
os papeis no banco taes transacçõc;.encer- ·no Estado de Matto Gt•osso á. no Estado do 
ra.m que ha medo em as tornar conhe- Paraná (2>' discussão); 
cidas. VotaÇão do projecto n. 2iH, de l905: a.uto-

Entr3 as extravagancias qu~ este· as- 'rizando o Presidente da Reptthlica a abrir 
sumnto telll pat!lnt9a<lo, está. a dislJOSição ao Mini~terio da Fazenda ·o credito e:o;;traor- · 
do para"''·•Pho nnico do art.· !• do nrQ:ccto ·dinario de Il'i:49B$994. pa.ra indemnizar o 
da e.itat•tt•lS, no qnal se diz qne to:IO$ os cofre. de orphã.ós de igual quuntia nellede
actos .inridicos mencionados no artigo citado ])OSi.tada em 15 da dezembro ·de 19()2 e per
ficam realiz:1.dos .~em dep~ndencia de se!/ o, tflncente á menor Alzira Penna, quantia esta 
nem das {Ol'lnaUdaAes Ol'dinal'Ías. fraudldcntamente retirada dos cofres da De-

. 11 d legaeia Fiscaldo Thesouro Federal no Estado 
E' enriom isto ! Dispensar 0 se 0 e um da·Ba. h:ia.por meio de pree. atoi•io falso (2"'. disdocum!lnto ·ê dispensar a sua authentici-

dade ; elle .fica sem. ·a. sna . qna.lidade prin- cussão) ; · '· · · 
cipal, a de pl'odnzir effeito>juridicos. Votação do pruiecto 11. 134, de 1905, auto-

A illlistre maioria da.· C'tmara poder,~ re- rizaodo · o Presideot~ ·da. Republic(t a. con• 
sl)onder· ao· orad1r, defendendo 'a doutrina ceder a Francisco Roque, de Azevedo, car
·clesse celebre paragrapho? ou deixará sem teiro de 3a classe d<1 Administração dos Cor
resposta. tambem esta censura ~ Não tem o ·raios de· Perna.mbut:o.- ·um anno .de licença, 
direito de o fazer. com ordenado, ·para tratar-· da sua saude 

Este assnm!'lto,. á 1JrescripQã.o de ac~ões .onde lhe·.cou·vier (discussão uaica); . 
contra' o banco e a competencia. do Con- · vota.çíió.do projecto li. 220, de 1905,. auto
gresso -para approvar esses estatutos, foram rizaodo o Presidente da. R·.)publiea a conce
os tres a<>sum p \oil ([ u e occupar•tm o ora,for' del' um. anno . de licença·, com . ordenado, 

··até este ponto do sell discurso. Ha outro a:'!- pua tratamento de sua·saude, a·Bettto.Jol'
sumpto, porém, que va:e· expor.· E' mais dão de Souza, nraticante da Administracão 
complexo, mas nlio ê menos importante. dos Correioo do Estado de S • . Paulo (dis-
Trata,.se de impostos (ê o termo) qtle ellé co- cussií.o unica) ; ' 
_brará. sem que saja instituição que SliDer- · · 
intenda serviço monopolil.ado pelo Estado Votação do Pl'Qjeato n. 221, de 1905, au-
·em )Jroveito g>era.l. Neste caso, 0 ca<tO le'tal, torizando o Presidc,lte · da. Republica a con
ha cantribuiçã.-1 , Com o banco, não. Tra- ceder. ao Dr. Am:~.rUio Hermes .. dc Vascon
ta,-se, nois, de il)lposto Hlicito., de Lei incon- cellos, in~pector · sanitt\rio · dn. Directoria. 
stltucional e anti"renublic3 na. Gel•al de Sa.ude Publica, uma.nnode licença, 

E como é que fica Lesm,lmentA .existinrlo com Ol'deo \dC>, para tNbt' dtt sua. &o.ude. 
com 0 c;tpital ele 70.0)0 :00)$ o b<tnco qu 3 Oii(le lhe convier (disclls~ão unica) ; 
nos seus astatuto~ declara que o seu capital, Voto.çlo do pro,je~to n. 222, de 1005, ·auto
em parte, ainda vae sei• in$cripto? A lei que rizan~o o Presidente d•~ RtJpublica a conce~ 

. rege as sociedade.~· anonymas riio estabe- dor a Augusto . Barbosa Gonçalves, tclegra-
lece regras muito outras para o caso~ phista de 4a classe da. Repartição Geral dos 

E' o cumulo do ·abuso) e da. a.rroga.ncia de Tele6raphos, um anuo. de licença, sem ven
força e de poder esse pro,je~to de estatutos. cim3ntos, em prorogaçã.o daquella em cujo 

O discur8o do nobre Deputado por Mina~ •. goso se acha pttra trabr d•)S seus inte1~esses 
de tendendo o prQjecto, ésqueceu-o e fel, com· (discussão uni c<~) ; · · 
o encanto da sua.pala~ra, que os seus colle- votação do pro.jecto n. 224, de 1905, auto• 
gas tambem e~queces~em 0 assum})t? do de- rizand1 o Prelidente. da. Rapublica a. con
bate. O pobre. ~e:put.ado fallou, brllhaote-, ceder a João Felippe Monteit·o·, tele••ra.pllista 
mente sobre cambto e moeda. E oo estat!lt001 da 3a· clu.sse da Rap.u1içã.o Geral íios ·Tele
T!!-mbem o.n:obre leaier, orador ma.gmftco,, gt•aphos, um anD'l de licença, com· ordenado, 
na.o lhe~ qmz meller. S. Ex. fez apen;ts urp. p:1ra tratar dê sua saude onde 1M c()nviel', 
bollo dtscurso. .., . . .. ··em •prorogaçã.o daquella · em cujo ,golo se 

. O oradot• ttn~r a R~puvllca.~t~eral, dtz ter- acha (discus~ão· unica.) ; . . 
mln!l'ndo,t·a;pot~atlora.,progres.ststae honedta.. votação do pro,jecto n. 225, de 1905, auto-
(M•lllo bum; mudo bem,) . rlzando o. Presidente da Republica. a· cml-

Fio~ r~ dl~cussã() adiada pela hora.. . ceder um anao. de licença.,· coro ord .•~t~do, 
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P~I'a tratamento da sua saude, a João Tei- 2' discussão do projecto n. 286 A, .de 
xeira de Azevedo, machinista de la classe da 1905. (do Senado), concedendo o auxilio. de 
Estrada. de Ferro Central do Bl'azil(discussão 150:000* .ao Estado da P~1rahyba; 
uni c a) ; · 1 ~ dísc ussão do projecto n • 272 A, de 1905, 

Votação do projecto n. 22.5,.· do !905, auto- .elevando a. 9:600$ annuacs os vencimentos 
rizando o Presidente da Rcpublica a con- dos lentes cathcdraticos e a ü:OOO$ os dos 
ceder a Agostinho .Rodrigues do Prado, tele- sr1bstitutos c proJessorcs das Escolas Polyte-

. gra.phi~ia. de ·3"classe da Estra.dêt do Ferro chnica. e.de Minas c da.s Faculdadcs.de Medi
Central uo Brazil, um anno de licenca. sem cina do lUo de Janeiro. c d<J. Bahia e do Di
vencimentos, a contar do 20 do janeiro de rei to do· Recife e de S. Paulo; com par·ocer e 
1906, pa,ra tra.tar dos seus interesses onde cment!ri. da. Com missão de l<'inanças; 
lhe· convier (discussã.o unica.) ;· t~ discussão do pro,jccto n. 293, de 1905, 

Votação do pra,jccto n. 256, de 1903, au- determinando que os. patrões, ma.chínista~. 
torizando o Presidente da Roptrblica a con- foguistas e rema.dores das lanchas e demais 
ceder a. Francisco de Paula c Sihr1~ .Tunior, embarcaç(ms da Intendencia. Geral ua. Guerra. 

·.escrivão do Juizo Federa.l.da secção do gy.. continuarã-o a gosJ.r d:ts vantagens do ar
tado do Rio de .lan>:Jiro, ttm anoo de licenÇa, tigo 235 do regttlamento dos at•senaes de 
com ordenado, para.. trata.l' de saa S;t.Udó guel'l"a. ; com :pa.recet• e. substitutivo da Goro-
onde lhe convier (discussão unica); missão· do Marinha. c Guerra e parecm· da 

< ') . de Fimmça.s. · 
Votação do pro.jec,o n. ~16 A, de 1905, re-

dacção para 3~ discussão dó substitutivo ao Segunda (piu·to M 3 horas ou a11tes): 
· projecto n. 238, de !904, .que faz r•evcrter Continuação da H• discussão do ·pro,jecto 

em favor de D. Raymunda Maria das Dores n. 219 A, de 1905, ·que u.ppi'ova, os ·estatutos 
- Rocha, viuva do tenente-coronel honorario do Banco do BraziJ, elaborados pela assem" 

do exercito Herculano Martins da Rocha, a bléa. get•al dos accionistas .do Ba.nco da Repu-. 
pensão mensid de 84$, de quo gosa. v a. em vida blic~ do Brazil nas sessões de 29. de j ulb.o a 

a.quelle otlicial (3a discu.S~ão) ; g de agosto do OOrl'ente anno; 
Votação do projeeto n. 115 A, de 1905, ~discussão do projecto n. 32 A, de 1905, 

· elevando de 24 a 34 a~ quotas de gratificação fixando os voncimentos dos membros da Jus
. annual ·para o inspector da Alfandega de tiça Federal ; · 
Porto Alegre e mar!lando o :vencimento do 2 .• discussão do pt•ojecto u. 74 A, de 1905, 
~~:~}~ór da. mesma alfandega W di,;- equipa1•ando o Tribun<J.l de Conhs á Côrte 

de Appellação dO Districto Federal quanto 
Votação do pro.iecto n. 264A, de i905, aos vencimentos, âs !~rias e á. apllsenta.doria. 

concedei\do a pensão de 300$, rcpa1•tidamen- dos respectivos membras; · 
te â vi uva e ftllla solteira do desembargador 2• discussão do 11ro.iecto n. 245, do 190;), 
Luiz Antonio Fernandes Pinheiro (1• dís- ciquipa.ra.nrlo os directore'l ·do Thesouro Fo
cussão); deral aos do Tribunal de contas, p:wa. o~ 

. . Votação do pt·ojecto n. 33:2, do Hlv4, rc- atreitos de n;posont<tdoria o vencimentos ; 
vertendo em ÜI.VOl~ do D. Mu.ri<t. Augusta 2" disCJlS>iio do projccto n. 2i5, de 1905• 
Henrique de Souza., emquanto solteira.. a fixando 0 ,; vencimentos dos tologritpllistu.s da 
pensão de 83$, que percebia sua finada mãe, Repat;tiçiio Geral dos Telegt•a;pllos ; 
D, Custodla. Carolina Augu~ta de SoUzu., · 
viuva. do Dr. Bra;o; Florentino Henrique de 2• discus$ão .dó projecto n. 163 A, de 1905, . 
Souza, lente cathedratico da.. Faculdade de autOl'izando o Governo a a.ugmentar na 2• 
Direito do Recife (3• discussão); diyisão do escriptorio do trll.fego da. Estrad:1. 

do Fm·ro Centr!tl do Brazil tres lagares de 
Continuação da 3~. discussão do pro,jecto escripturarios, com parecer da Cornmissão 

n. 167 B, de 1905, deste anno quo orç~t :t Re- de Finanças ; . 
coita Get•al da. Republica. !J!U'<t o. oxorcicio 2• discus,.;i'io do projocto n. 207 A, tlo 1905, 
de 1906 ; a.utorizu.ndo o úovomo u. rofal'mar o l'ogu-

3• discussão do pl•o,jcicto n. 287, do HJ05,. ltuneuto do cot'llO de bombeiros, Cl'ea.nt.lo 
abrindo it rubrica s• do ~~rt. 2• du. Joi nu• uumü" comp~nhia o lawndo as modit!caçõ!!s 

. mero 1.316, (\() 31 do de~omhro do 1004, um rolu.tiva.s ao pessoal consignado na ttlbolla. 
credito. supplemental' de 10:000$ á. vm•ba .annexa. ; . 
destinada á compra. de livros, it~signa.tura 2• discussão do projocto n. 165 A, de 1005, 
do jornae~. revistas, cnca.dcrnaQõcs, o te., dctot·minando quo os candidato ui. ma.t1•icula 
parao.. bibliotlleca daCama,I•adosDepntados;. nos curso~ do pna.rmacia, odontologia, obste

. coro parecer da. Commissão de Finanças ; tl'ich, be!las-a.rtes e agrimensura oxhibirã0, 
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nas . escolas. re.'ipect.iva.s, a certidão de que Sa.la da.s sessões, 23 de novembro de 1005. 
foram approvado; no cxa.mc geral das ma.~ ·c:-Calogeras,~James Da~·cy. -'- llunshee Abran
tet·ías que forem exigidas de .accôrllo com ·a.s · éhcs.-Rema.nrZo Prestes .-'--~1.11:m~o de Cania
d!sposições desta lei, e d:1. outras providcn- lho.- Om;/(Js Peia:otc . Hllto.-l;idro · Lelte. 
mas.; com voto em sernwado do S1·. Valois. -lU'iei!-o· hurjucin.< ,,_ Antc>·o ·.lioletho. -
· de Castro. · Adl,lhe>·lo l'i.JI'>-,,::,-Olc,qai·io · Macioi ,-Bucno 

Levanta-se a. ses·são ás 5 horas c 5 minutos ele . Pl],i1Ja; - JoscJ B oni(acio. ~David Cam~ 
da tarde. · · · ?iista. · 

HEOLAR,\ÇÕE!S lm YOTO 

Vêm á. Mesa · as . seguintes: 
. DcclU:ramos ter :Votado contl'a <L . emenda 

do Sr. Pauht .Rt~mos· fixando a ajuda· de custo 
uniforme do I :000$0~0. · · · · 

· Declaro ·que yotei · eontra a emcnd;~ .. do 
·Sr. úeputa.do P<~nl<t &uno~. q uc coilcodo 
l :000$ do l\,juda. de custo ·ao;> JJopui.ados e 
Senu.dorc~; · 

. S;tla <li~ sessiio.~ • .2:3 de noveml.ÍI'i) de IOO:í; 
-JosJ Boraif~(r;iv. · · · 

i 544 ·sESSÃO, ·~tl·l 24 DE NOVEMBRO DE 1905 

ProsidoHcia. . dos S1·s • . Pa!!l<! Gui11!W'iles ·(presidente), Julio de Mello ·(1· · ,~cc-pl·esideJltc) 
· c Ptmla Gtlima.-crcs (p1·csid~11te) 

.. Ao moio dia. prÓCedc-sc: <~ chama.u~ a que 
respondem os Srs. Paula Gui.niarãe; •. . Jtllio 

·do Mello, Pereira Lim<t, Alencar Guimal'ã.es; 
· Thomaz Accloly, Wanderley .do Mondonç ~. 
. Joaquim :Pire~. Vergne d~ Abreu, Luiz Oo-
.. m ingues, Cwlha Machado, Sergio &tboya. 

O St·. :Pu.t•á.i:J.hO.;:j 1\.lontene
gro - E' u. terceira vez (iue dura.nte este· 
mez se me da; iujustt~monto, como mo tendo 
retiru.do · d;~ Casa .antes do ftuola a sessão· . 
8uu a vosso á.s rcclam;~t\ÕtlS poi• ·Isso na<!<t ·. 
tenho dito. Agora, porém,: ê domaiS.Hontom· 
aqui o~tivo até depoi~ d<t ultim<~ cltamuda 
o, feita. osta, ·l'ülttli a minlta. Com missão. cs-· · 
tivo trtü,~lb,uldo, •~tê :i.s 4 horas <la t<ndo . . 
.. Qtmnúo mo retirei não c:tistia :vtui · núti.s. 

Dop.td ttdo a.J)~u tli: Peço, portanl.o, :t V •. l~x. 
qnumande · fitWt' a dovi<i<t rcctiflcttt')fio. 

O $1·. Prc:-Jide11te ~A Mos;~ lica. 
intcimda. · 
• r:m ~cgni<hl é ttpp!'OV<td:t <L act<t da sossiLo 
antocectcnte .. · . · 

Pa.ssa-se 110 cxpedicni.c . 

O Sr. ·Alenen.r Guimarães 
l• .Sce~·etawio) procedo ;~ !oi tura do s<•guinto 

EX.P~~DlE:-IH · 

Gonçalo Souto, Eloy do Souza, AI!JcrtoMa.m
nhão, Abtlon Milanoz, . [zidro Loito, Teixci!·t~ 
de Sti., Affonso · Cost<~. Celso do Souza, Hricio 
Filho, Pet•cil•a do·. Lyra., Cot·nolio ·da l~'on
soca, . Domingos üon<;a.lvc~. Ra)'mtliulo de 
Miranda,. Jov.ir:Iia.no do Cu.rvttltJo, l•~clisbollo 
Freire, Noiva, · G;~rch Pil'os; S<ttYt'O Dias, 
Alvos Barl!osa., P<U'<tnh.os J\Jontenc"ro, Ro
drignes .Saldanha, Bernardo Hur'h, Leito 
·Ribeiro, Bl'ico Coelho, Gt~lvão Ba.ptistt~. Julio 
Sa.ntos, . Cruve!Jo Cwa.lcmJti, Mauricio ele 
Abrau, Francisco Vejg.J., .lo>ú Bonillwi(l. Ri
beiro Junqueira., Cal'!os Peixoto Filho, D<wid 
Ca.m:~>ista, l:lucno do Paiva, · Lcúllel Fillw, 
Laruot!Dier Godot'rcdu, I-Ienriqao S<1llos, C:u·
los Ottoni, Carv<tlho Hritto. 01eg<~l'io MM:i()l, 
·woncos!U.u Bru.)l, MoNir<~ da. Silva., ·BCL'!Htt•t.lu 
do Campos, f't•:tnclsco )tozi1Cil;o, l•'et•uautlo Olllllios: 
Pt•ostos, f:'crt•eil·•~ ·Braga., gJoy Clt:w . .-;,. · Jusó . !lo· St•. · l" ·se(:rotat·io do Scmulo. do 23 do 

. Lobó, PtHtlino Gal'ios, l~t;a.ncisllc~ Motl't.a, Costa <~Ot•t•onte, comniunicu:itlo qtio ·o Sunu.do não 
Netto, Llu(lolpllo Sena., Ca.rlo:! · C<w<tlca.u~t. pôde dar o ~Qu ~~~scntlm()nto ;i. pi·oposiçlio· 
PMtl:t lta.n1os, So<u·cs dos S.J.atos, · James deskt C<unartt, autorizando. a concoss.ão de · 
D.u·cy Homem de Oa.rva.lho c· Set•;;io Saboia.. nm·. anuo do licen~:tt, com ordenado, a .Josú 

Abre-se a. S.)~~ão. ZachiWÍ<tS Vioira •. rolegt·aphii$ÚL tio 2• clm;se 
da Rcptu·tlçã.o Gm·t~! elos 1'olegra.9llos.-rntl!i~ 

E' lida. o posta. em discussão a. act>.1.. 1·a.da . . 
Vol. vn 72 
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Dô mesmo de Igual data, communicando fôra. aposentado, abrindo para isto os neces
que o Senado ni\o pôde dar .o seu a.ssen- sa.rios credito~ erevogadas as disposiçõés em 
timento, autorizando o Governo a contar oontrario. · · · · · · · 
ao l• escrípturario da Repartição Geral dos Sala das Commissões, 23 de novembro de 
Telegrapbos Ulysses. Reis de Araujo Goes, : 1905, -Bernardo. Horta.-Ct.'nha. M!li:hado. _ 
para· a. sua. aposentadoria, o tempO que ser- Gonçalo Souto.' ' · · · ... 
viu em varias repartições.~lnteirada.. 

Do Ministerio dos Negocias da Marinha; 
de 23 do corrente. env;iando o requerimento 
eni que o cirurgião de 5& classe, 2• tenente 
Dr. J<~ugenio Ert1esto Barbosa, pede um anno 
delicença, com todos vencimentos, para. tra.
tramento de saude.-A' Commissão de Peti-
çõeS e Poderes. · 

Requerimentos: 
De Luiza Candida Au,!iusta de Aguiar, pe

dindo elevação da pensão que ora percebe. 
'-A' Commissão de Finanças. 

Sã.o lid~s e Yão a lmpri mir para ·entrar na 
õrdem dos trabalhos as seguinte5 

lU:OACÇÕES 

N. 64 C-1905 

Redacçllo final do prqjecto n. 6-1, deste anno, 
emendf.7dO pelo Senado, autor.izando o P'(e.:.. 
side•ttll da Republica .a conr-eder ao Ih:. Luiz 
de Araujo de Aragtl(J Bulct!(), inspector sa
nitario da. Direct01-ia Geral de Saude Pu
bJica, nove me.:res de licença, com ordenado, 

· para tratar de st.'a saude 

O Congre3SoNacional.resolve : . 
Jtrtigo uni co. Fio a o Presidente da R.llpu· 

l)lica. autorizado. a conceder ao Dr. Luiz de 
Araujo d.e Aragã.o Bttlcão, iospector sani· 
ta.rio· da Directoria. Geral de Saude Publica, 
noYe mezes de licença., com orden~do, 'J)Il.ra 
tratar de sua saude .onde lhe C."llViOl' j .rOVO• 
gadus as disposíçõe~ em cont1•ario. 

Sala. das Commissões, 23 de novembro de 
1905 . .;:_ tionçalo Sou lo . .;..;. Bernardo H orla.
Cunha .Machado. 

N. 106 A-1905 

Redacçlto fino.l do pr(ljecto n, 106, deste anuo, 
q~Ml atdoriza o Governo a. decla?;ar sem etfei~ 
to o decreto que apo.,entou o :1• secretario de 
lcgaçao, bacharet Arthur de Oar,alho Jfo
reil'a, ,·e$nleg1•arnlo·o com todas as T~antaf]ens. 
do cargo 

·O Congresso Naciona.l resolve : 
Artigo unico. Fica. o Governa a.uto1•izad.o 

a declarar sem elfeíto o decreto do Poder 
Executivo de3 de março de 1892, que· a.po• 
sentou o 1• ·s~cretario dn legacã.o TJacbarel 
Arthur de Carvalho Moreh·a,reintegra.ndo-o, 
com todas as vantagens, no ca.l'go em que 

Redacçlfo fmaZ do projecto tt. 109 deste amao, 
qtle at~toriza o Presidente· do. Republica a 
pa,qar ao cirurgillo-mdr de brigada gra~ 
. dv.ado ,;.erormado do exercito, TJr. 'u.Q•~sto 
.Jo.çfi Ferrari, e:i;,'medlco da Co~onia. :Militar 
de Oaseirus, a qtian!ia de . 638.8 ile venci-· 
mentos que n<'lo rec11"eu 

O Congt·esso Nacional l'esolve : 
Artigo . unico .. ·Fica o Presidmte daRe

'J)Ublic~;~ autorizado a pagar ao cirura:ião
niór, JZeneral de brigada gra.dul\do reror
mado do exercito, Dr .. A ugu '>to .Tosé. Ferra.t'i, 
ex-medico da Colonia Militar d,e Caseiros, 
a quantia .de 688.$ de venc,imentos, a que 
tinha direito e nã.o recebeu de abril a ,jtllho 
.de 1864. podendo fazer as opet>ações de cre
dito que forem uecessarias, relevada a 
nre:::crlpçlí.o em Que tenha incort>ido ; tevo
liada.s as disposiçõé~ em contrario. 

Sala das commissões, 23 de novembro 
de 1005.- Gonçalo Soulo.-Bel'flai'dO Horta, 
-Cunha Machado. · 

120 H- 1905 

Redaeçno ftnat da emenda destacada na 3• cli&• 
cus&lfo do pl"qiec!o n. 1!W, deste anno, man· 
dando que fiquem fa:endo parte deftniliw.~· 
mente do I• di$1ricto sanita rio dos. porlos a& 
Delegacias de Sawie de S. li'r'lncisco e Ita
Jahy, no EsladO de Santa Oatka-,.ina 

O Congrer.so Naciona.l decreta : 
Art. 1. • Ficam · fazendo definitivamente 

parte ·do 1· districto sa.nitario. dos portos a.s 
Delegacias de Saude de S. Francisco e lta
.iahr. tendo c.a.da. um dos delegados as attri· 
buições c os vencimentos dns a)udantes dos 
inspectores de sa.ude dos pOrtos do I• dis-
tricto. · 

Art. 2. • Para. a execução desta lei, o 
Presidente da. Republica fará. a necessaria 
operaçã.o de croo!to. 

Art. 3.• Revogam-se a.s disposições em 
contrario. · . 

Sala das Commissões, 23 de novembro de 
l005- Gonr;:alo Souto,- Bernardo Hol·ta
Ounha. Maohado. 
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N; 201 A-1905 

Redac(llo final 'do pr()iecto n. 201, deste anno, 
gue autori:i:a o Presidente · a.a· Rcptlblicci a 
abrir ao Min.isterio da . Industria, Viaçlto-e 
Obra~ .PubUcas o credito de 4 0:0008, · súp
plemen_tar d sub-consig1útçlto - Transporte 
de_· immigranles estrangeiros ou .ttacionaes 

·por màr e por terra - da uerba ·6• do 
art. 18 da Ze.i n. 1.316, d~ 91 de de~embro 
de 1904 .. . . . . 

O CongMo .Nacional decretá.: 
· Artigo unlco .. Fica o Presidente da Repu-

blica. autorizado a ahrir ao Ministerio da 

-p1ent'!nf.ar a.o n. 31 do art . 19 d<i lei n. Ull6, 
d~ 31 ~e~ dezembro da 1904 ; revogadas as 
d!spostçoes em contt•ario. 

Sa.l~ -dM. Commissõa~. 23 . de no~embr.o d~ . 
1905.- Gonçalo · Souto.-, Bernardo· Horta.
Cunha ll!achado. 

N: 254 A- 1905 

Redacçlto. final do. projecto n. 254, dc;te anno; 
que aulo!'i;a o Presidente. da . Republica a . 
conceder um anno ·de lice1tÇa com ord1mado · 
a Luü Pinto de . Ma,qalh~e-~. fiel de ·arnia:em 
da Al{andega do Rio d e Janeiro, em proro
gaç<Io da que lhe foi conCedida pek> Sr. 1\fi- .. . 
niStro .da Fd:enda, para tratar de 3ua S<lude 
ortde lhe cont'ier 

· Industria. Viação e Obras P ublicas o credito 
·de 40:000$, supplementa.r á. sub-consignação 
.,-Tra nsporte . de iromigra.ntes estrangeiros 
ou .na.cionaes por mar ou por .ter.ra -'- da 
verba 6• .do· art . 13 da. lei" n. 1.316, de 31 de O Congresso Na.ciona.l resolve: 
dezembro de 1904; r!)voga.das êls disposiç5es .Artigo unico. Fica o P residente da. Repu-
em contrario. .. · bltca. autorizado a ·conceder .a Luiz Pinto de 

. Sa.l~ di\S · Commi$sõ~. 2.3 de novembro de Ma.'Zalhães. fiel de a. :•maúJ~ da, Alfandega. 
· 1905.-Gonçalo .Swlo. ~ B el"ttardo · HOI·ta. _ do Rio de Janeiro, ma.is .um a.nno de licença 

Cuttha. Mach(:tdo. ·· · com ordenado, em -prorogação da q'ue obtnve ·· 
·do _Ministro .da. Fai entla., plira. tratar de s ua. 

N. 228 A-1905 S:•t~de onde lb13 con_vier; revogadas a.s dispo-
Slçoos em contra.t•to·. . · 

Redacç(lo fbud do prqjeclo 11, 228, de&Íe ann.o, · Sala das Commissões, 2.~ de· novembro de . 
que' ttUIOI'iza o Presideu.le da RepiA.bl\ca. oi 19()5.- Gonçalo Sou!o . .,- Bernardo Horta.-

. conceder""' an11o de licetiÇa, com o'l'denado, Ctmha Machado. · · : · . · · · · . 
ao .bachare' Manoe' Joaquim deCiislf'o"llfa-
deirtJ; 1)ratiámteêta Admini.tlraç40 dos Co1•• E' lid'l e va.e a. imprimir, na.ra entrát• n& 
reio•· de Pel'nambuco, paf'a t'l'a!a'l' da sua ordem dos trabàlbos, o seguinte :. · · 
sawte . ond~ lhe contlief' . ' · .' ·. 

O Congresso Nacional resolve : 
. Artigo unico. Fica. ll.lttori~ado o Presidente 

da Republica a conceder licença. por um· 
.anno, .com ordenado, a.o bacharel Manoel" 
Joaquim de Castro M11doira .. pr1~ticante da 
Adminlstral}ão dos Correios de Pm•na.mbuco, 
para. tra.ta.r· da SUII. sa.ude onde I he convier ; 
revogadas as disposiçõ:1S em contrario. 

Sala das Commissõas, 2.3 de novembro de 
1905.- GoNçalo - Saulo~- BernG~rdo . Hol'la.-

· .. cunha Machado. · · 

N. 243A.-1905 

:Redocçdo fina~ do prqjec!o n. 243,deste ai-mo, 
· que. aulol'i::a ó Pf'esidente da. Republica.. a 

· ab'l'.ir ao llliní.çlerio da lia;:enda o cl'edilo de 
59:100$415, ~uro, supplementar ao n . 31 do 
art. 19 da le• n . 1,916, dé 31 de de;:cm;ro 
de .:f904 · · · 

PROJEC'l'<i 

N. 2090-1905 

Rdacç<!o para J• discu.ts<fo do projeclo n . 209, · 
lle!tt thltJO, q:té IWJ?item o dit·eilo d p1·on~oç6o 

. de gum·cl~s-m•r.r,nha alumnoa a lodos .os 
rupiranles ·matf'icularlor dtmm16 a · viq!Útcia 
do aetulll regulameitlo do &eola Natiat, de . 

· conformidade com n dispo.t!o no art. 80 d<i 
d<Jcrelo '~· 3 .65~, de 2 de maio de 1900 

O CongresSo :Nà.cional t'6Solvc: 
. Art. l.• Atodos os aspiranta3 matricrth~· 

dos dur<tnte a vlgoncia do actual reguh\
mento da Escola. Naval , é m antido o direito 
ll. prDmoção do gua.rda.S-marinha alumnos, 
de con l'ol•mi<la.do . com o disposto no art. AO 
rio doct•oto n. 3.652, de ,2 de maio do 1900 
(ragulamtmto da. Escola. Na.va.l) ;· . 
· Art .. 2. • ltovogam-se as disposi-ções em 
cllntt•a.rlO, . . · 

9 ~ngre~o Na.~iõna.l doo~eta. : Sal<\ _d~: Commis.~õos, 2.3 do novemhro do 
Arttgo umoo • . Ftca o Prcstdonto da. lt13pu- 1005.- Alves D'lrbllia prosid!lnto. - Carlo1 

blicu. u.utori;~;l~<l? u. a.bi'ir ao Ministol•io d:t Oavalcantí·.- Lindolpho S c,.t·a.- Soaf'es .dos 
Fazenda. o Cl'Gdlto de 59: 100.1;415, . ouro, sup- I Sanlos. -1~. Pailllllo.- OUvuira 'Vcmadllo. 
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O S.l". Leite Ribeiro-Sr. Pre
sidente, sou portador de dou$ .ab<tixo;_allSi
gna.dos de nu:nerosos servldm·cs d<1 Repa
bliea, um de . funecíonm•ios da E~tz•;tda. de 
Fcrt•o Cmltral doBrttzil c outro clos !'ur1Ccio-

. narios da Cab:n de Amortiz;tç•ão. 
P~rque .me pa.J•ece~sem jusws os reclamos 

conttdo; ne~,e~ dncrtmcntos, ";:obre ellcs c:~.l
quei doas projeetos d~ lei, quo mereceram 
a honra. de õ;CI' pr·c~tigiado.~ peht <t~signa.tura. 
da ma.í01·i:t li<t ha.nc~tua. <L que pe1·tcnç'o. 

Fazendo chcg;u• ds mãos do V. Ex., SL·. 
PI·csidcnte, quci1' i:ls'projecto~. ([UC1' os <tba.ixo
as~ignados, solicito :para. estes <t pühlíca~'ã.o 
na !ntegra no jol'll:~l d<t C as; L. ( ;lfi.tito b_eJ'~ ; 
lmt~lo bent), 

Ficam sobre a. mesa, ate ulterior delibol·a-
ção, os seguinte~ · · 

.a.os primeiro> officiacs da. mes na. repar
tiçã-o. 

Ar L 2. 0 . Rovoga.:n-sc a.s digLlO:~iç:Jcs c~n 
contr<~.t•io, 

Salit das s:Jssões,.2-! de u.ovemlú•o de I!JO:í . 
- Leite lUINi>'o .- Ame·riGo de Allnuzue,·que. 
- Buthõas 11I")"Cir.tL- · S4 F1·ci>·e,- Oscar 
God.OJJ.- AugH·s:u d~ Vasconcellos. 

Em 14 de <1 e ~em bro de !88:) o Ministr-o <ln. 
Intlu~tri~. Viação c Obr<~S.: Puhlica~ fcr. bai:.. 
x.<~r unn port.Lriu. ma.nd<tnd•) quo, sem pre,
juizo do ~erv.iço publico, i.! sem distincção <lc 
cat.r~gol'ias, todos os funccionax·ios d<t --SÔIIl~o
ta.t·üL o repat·th;õcs ·~nnoxitt~~do seu miiliS
tcdo tivcs~em allllltalmc!lte lS .día,s de til
rl:ts. COlUlllettcndO <WS dil'ct::tOI'CS . OU CliCl'llS 
dessas mesnu~s rep<u·tiç-.õos <t · cxccução tl<~. 
mcdid<L ord(J1l~da. 

Além d;~, qne:1caha <lc sct·. reCel'itlu, no
Aos conferentes da. secção do na.pel-. mo. eda. nhuma outl'a cxigenci:t o~z r:oadi~'ã.o fvi ap-

.... pensa 11 dctcemin<tç5:o exposta, tendo est;L 
da. Caix;t de Amortir.ação incumbo' sido · precedid:L do dous «oon:<.1dor~ndos», nr,s 

l'ltoJECTOS 

a):.;_ aconforcncia d:i.s not:ts <lef;~lH·ic:~çi'io qu:1cs ficou e\pt•csso, d:J modo innqrLivoco, 
estrangeira; · · con~uHar :~ medid:~ cxcllt~intJJlüatc :\ nnJ<~ 
úl- a verilicaçlio do 3 avultt~do~ trocos couvcnicncia do boa hygicac, com o ütcllHar 

feitos di:.u'iarnento; ··· pcJ•iodic;tmontc, M~ runccion:u·ios publicas, 
os meios nccossaríos part\ o go·;o de. sttluta.r

o)- a conl'crcncia dos v:J.1orcs vindos de issimo repouso phycico e. sCJbl'ct.udo intcllc-
totlos os Esta.dos da. Uniã." ; ctual, c nfio tto desejo de tornt~l' Cl'c<tdo um 

!!) - o exame du.s no tu.~ 1'<\lsa.s e .fa.lsiíl.- .ttovo processo p<H'<J. pJ•omhw ou pu!Ül' l.Jon~ 
.cadas ; ou máo~ servi~os. . 

e). ~ a ,·oriticaºão do todns ns couuhts dos Actos postot•iot·o~ modíflcar<~m prorund<.t-
. · mente a proviilcncii mcnciomtdi1, e. h()i.J nã.o cxtinctos ll~\ncos .cn.lisoores; t · !d l " só não oxiH c igna . <t< c n:~ sua· applica('ão; 

Pela natureza <les~cs tmba.lho3 continues, corno o\ torrmt'<Lm muitíssimo di~t~nt:ia.th do~ 
de l'cconhecida re:;ponsu.bi!idu.du, c se111prc &on::; Jit·imiti\'o~ int.uito8, convel'l;l!h, eomo 
de g1~ande., riscos para 11 sawle uos l"Cspc- estti., om Ul\t:~. ~%pede do in~ti·nmento dt\ 
cttvoil rtinccioll<trio~, goz:~i·am c~t~~:, <lllt Oll- simples recompensa. 011 casilgo p:w:~ u. zelo 
trcs tempos, e collll'olaçiio •~ vencimentos, ou mct.uh do~ futwcioltat'ir:>~. . 
m a.iore~; vanb\g<ms do q tto <L8 ;d.tt•íhuid:1' ;~os Pulo tt,t•t.. 40'1, do regt~lamcnto dos Cot·t·t~i<J~ 
prlmeil•os otllcia,es da mc:ma l'OP<~rti()ã.o, nú da Rep1tblic:1 (dn(:l":ltü n. :! . .'?:JO, !lo lO du lil\l'l\
cmta.llto· nctu<~.lmcntc, qno o volume do ~C!'- t•eil•o <li~ l8!lC) tt~ tHt·ht~ sfi.:Jd:t!h.t~ de accürdll 
YÍ(iJ w cncontl'a. muiti::.simo <Ltlg-rnent:tdo, os com as not,ll..~ rir. e;.mlpot•t<tnwnto du1'unccionlt
conl'et•e:1f,::Js ll :ti'iJ com I'Clllunel'aç,ão iu1ét•im• t·.io, no ;t,nno imnwdil~t:tmente itnteriot•; pelo 
a dos mencionados ]ll'imciro.~ ollicltte~. p:n·- :wt. !)( I do .l'nguh~m()\ltt) dtt SL<erot<tria da. Via,
que ttllla 1'ecente reforma a est1~~ l:>enoticiou (\fi.o (docrd~J n. 2. 776, de 2i de d!J~c1nl•N do 
dcixa.n(lo <Lijuellcs, com uifcut:tt aos bons IH'in- I $Vi) o m·t. 5!:1, do rngulamtnit.o.gor<tl dos Te
ci pios da equida<h\ sinão da nmiot• ju~tiça, l!'lgl'llphos )clccr<lto n. 4.0'l:l, do ·~·l 1lo jt:oho 
nu. situa.çãu em que cst<tYam. · do lOOt) as JlJria.sdo <Hmu .j:.~ niio so prendem 

:to. a,J1\lO tt1.1t.el'iu1· nc.m "Lto'po~tm·üJt• ·, 11clo Foi contr<t. i~.>o que, ncsca. data, c·cm do- t 
cumanto cscripto, 08 conl'cl'lmtc~; rocllt- itrt .• i.".!. do regnl<tmrm o dtt J·:~i.mrh rle Flll'r<) 

J Ccnt1•a1 do B1•:1zil (docr()to n. 2..!17. !lo ~8 de 
m:uoanl pol·U.ihe o·>ü\ CamaJ.•a, e por ~cr ca~o dozcmhro d.o IHDO) u.~ 1\::l'ilt$ sito llo lU tlias o 
ct·ctlot· do delel'lmento 

O Gongt'0SSo .1\acioni!.l rc:>olre : 
Art. !.• Do cxel'cicio de !006 em doante, 

ín dusive, Dl:l conferentes tl<l. Secção do P<l.pol 
::vr ood:t da. Caixt~ de Amortiz<~.~'ã.o dtt ,C~tpital 
Foder-aJ, 11cm·ã.o cquip<~n~!los, em vant~~gcu~, 

tüí.o de 1,.). e~1mo na.s .dcuw.!~ J'OP<trti•;,õe~. 
etc. . 

.Esta~ dc~iguuJd:tdc~ ~:.c mostt\U'il.O cnot·me· 
mente accJ·esci.rlas em numero, volume c 
e~pecies, si l'ut·cm comp:tN<hs todas u.s (Ji~po
~il;õcs quo, Jl:JS secl'CJt:.tz•i:ts o repartições 
t\IUlClt<V> dos üiverso~ mini~terios, regem u. 
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ma.teria, . c tal f:~lt~ de unil'ormida.de na. empregados fetlera~s. ~dir-vos quo. a cx
n.ppliCói.ÇliO de. uma. medida.. que JVISccu uni- cmplo do que succctlc fl;).S outras repartições, 
forme, c unifvrmcmcnte dc\·ia. sei· :~. pplica.d <t, no.;· so:a.m ·concedidos 15 dias de I'C!r ia.s, sem 
dei ~u, . cxp:> ,to grave dllí'eíto de a.dmi11istra.- rcstriéçilo de espccic a.lga ma. · · · 
cio, assá~ dissolvente, 1actor de continuo:ts ch.~enilo~nos , como aos dé mafs . funccioila
J'ecln.maçüc,;, como a qtw Jll\.~t;L dn.t.~ ú pre- 1·ios d.tL (Jui;io, c)$ mesmos onus e rcsponsabí
sente a. e~i,;~ Ca:nara., em ilocumerito firnudo litla.r.ln::, parec;n-nos que r.ltl\'Ct' iamos ter iden-
. p::lr numm·jsos runcc::iunarios tl;L. Estt\l(h de tieo;> u irei tos c regalia~. o IJUC se não dá., em 
Jo'm-ro Ccntr~~L do .Bl~L7.il, C! é }>.LI':L cvit<Ll-as vi~L:.~ uo c~tabclccitlo nu ;u·.t. i2, !.lo rcgula.-
,por' co:nplnto que ínento a}>prpvàrlo pc:o decreto n . 2.417, de 

O Congruo.ss.o Nacionil.l rcsoh:e: 2::l dedewtnbl'O dn IS9o,que diz: c(}.; cmpl'Cga- · 
dos <tnod uranLc' o anno não ti verem da.do.mais 

·Art. !.• Do a.nno de J!){)G, inclnsi\'n. em de Jú lh lt:tsjustilieada.s, nem lw.ja.m sotft•idu 
dca.nté, as !Ol'ÍàS dos funccioni.ll;ios fedcra.ns qut1lq11Cl' ptJn<~· óiscipLi n: ~r; podci·ão 110 ti.nno 
serão, sem distincçio de . c:tt~.:;orias, de 15 so)!uintc goz;ir 10 llias, scguidvs ou int.c•·c:ü- . 
di<~S. utcis, gosa.dos seguidamente, ·por tur- hulos .» · · 
mas o .nas épocas dotcrmin:l.das pelo Ministro Como a. disposição contida no citado :wtigo 
ou cheio d.t rc.~pectiva rcp;u~ti•:-ão, conto vae do encontro :to que nos foi outorgado 
ma.is con viet· ao t:Cl"'iiço publ1co. pela. p.>i.•tal'l t~ do Mini.~tcrio da . lndustria., . 

Art: 2.•. O funccionario em mt·ia .. ~. bem Via.çã.o e Obras·Publicas, de l4 ·dc dezembro 
. como no ·de.<:;cmpanllo de· qualquet· coinmiss..'i.o ele L!l~l:J. concndcndo :~ . todos os c.mpx·cgados, 
t~ que, por lei, não dc·,a uu reão pJSS<\' se 1'!7 nas r epartições subordinadas a esse ministc- · . 
cus:Lt·, JlOL' se1· de m·dcm <t toJ•wu· ·pJ•cterido Tio, o direito de . gor.aL'. ferias, pcillmos sm~ . 
. o cxcrctcio <lo sctr ci\.rgo c tfcc'ti v o,. tct;~ ·di- .inuditit~•~~'ío. de! ncc)rclo com o que clla. pro'. 
re:tu a todos. os vencimento~> •. · ccitua,. 
. Art. 3.• As ltix•ias r eferidas s6 não serão P:J.ra melhor julg:~rdcs da. justiça do nosso 

collecdidas aos riuJcciunarios dollni,iva.mcntc pclülv, t l'iLIHcreve!nos <t rcte.t·i~a portarhL. 
snütenci;~úos ou ~ujcitus. a 1)1\Jcos~J de· «Gi)nsillot·a.rid.o que a uoa. mu.t·cln ,do ser-. 
([lla.l.([Uel·. uatLll'CY. .. a... nor ral. ta .. ctüa. ·pcll;t t ·' ·d .• -

J.' • viço paiJlico e:ügc q tW ·a o .. o o ct a.uao s~ 
lllilliltl<t. · for · de um mez; ue &uspensãoou couceJa :inüualmc:ltc um ce;·to nulncro do 
m .1iur, sondo quo a absu1Yiç5.o, em nltinia dias Llc dcscanço para prepa.rá.r-:se pa1·~ o 

· instancia., t•estabolece pJ.l'a. o runccionat·io ·o anno seguinte, coniot·mo. se . tem rcco;,thectdo 
dh•eitQ que, sobre o a.~urilpto, .estiYCl" int<ll'- um.todos os tempos ;· · 
t•ompido. . · · 

· · ArL 4.• o Gonwno modHlca.l•:1 OS.l'egula- · Considcr:.~ndo, p:>r .outt'o la<lo, que 6 noccs-
. inoritus d<1 toda.s as t·cparti~ücs fodorae. :, e ui · swit.1 ·<:;mciliat· esta. intcrmittoneia du coilcm'SÕ · 

" indlviuu~l com a cóutinnidadc do ~crviço su-. tudo \{na.r1to !i:lr mister ;iltémh:os pàt·a. torna.r· cial : · 
a. pl."o :ente ,lei wlilbl·.:nerilento adopt:t.da c 
cumprida.. · 

Art.·· 5." Rcvoga.m-Stl tLS · clisposiçocil em 
·eontt-.~rio. · 
. . S<i.ltt d;l.S. SOci$ÕC:;. 2·1 de novem 1Jt'O tio !90::>.
Leite.llibci1·u. -Ametico Atliuquen]:cu.- B~ 
~hões Jlicwcütl.~sca,· Godoy.-S<& l 'h:ire.-
Auguslo de Vctsccmceltos . . 

cousult;~.dn a camar~'t ,ti conccu ic.Ú1 a. pulJli
c:wão pcdi<ht pelo Sr. Leite l~illl'i l'u. 

· \•am a Mosa. o s'iio 01\vi:~das [L Commissão 
de l<'iua.nç ;~~ us sognirltcs 

RE!'R~S I~STAÇÕE~ 

. Ao~ Srs . . nwmbens' do Coll~l'CSSO Nt\Ciuna.L 

Nú> :>.b~\ixo ~·i:.:nado.~. t'uncciouai•ios do 
Miuistcriu Lia (n,lu~tx·i",' Viaç•iio c Obr<J.s P u
lilicJ.s, co in cxol·cicio · lltt Bst :ad'' do ·Ferro 
Ccutl'a.l do l3rJ.zil, vimo:i, balloados nJ. pi•in
ciplo de igualdade que d()VC c:~istil• cnti'O os 

Resolvo:·· 
Os direêtores uesta s~crct:u-ia di vida.tn os 

funccionu.l'ios respectivos, de qualquc.r ca.te
gol·ia. q tio sejam; em ·duas ou ~rcs turmas, 
conforme I hcs ·. p:wccnr con \'Omcoto, dau~u 
successivamente a ca.ào. tu1'1'na quinze dias ·. 
de férias, a p:1.1tir do 15 do 'corrente. 
·.Providencie· cad~ dil•ector ia no sentido tle 

datcrmiuar c.tuc oo chefes das repartklí~>.ll 
a.nnoxas '' este ministerio procedam n•~ 
Jriesm;t conrormida.do oin reln.çli.o aos rc~ 
sp~etí vos i'uncciouarios, t lldO som prejuízo do 
servi~.o publico. (A:ssigna.uo) Demell·io Nunes 
JUilcil'O, !t 

n:i,. lciLUl'l\ das tra.nscriPCÜCS foi tas, Srs • 
mombros· do Congresso · Nu.cioua!, tlepreben.
dil-:~c ([ UC, no mesmo ministcr lo, c~:~nt~a o 
espírito d:~ lei c os pt•incipios. t\md ... meL~l\.00 
.du. ltcpublica, ha. emprogados, cujos dirdto.> 
sã.1 postol'gadoo, cm~ol'a cont ribuam todos 
para. a .boa mat•cha llO scr\'i~o publico. 



Cêmara dos Deputados- Impresso em 27/05/201 5 15 03- Página 6 de 27 

574 

· Q)nfiados na· justiça que preside a ·todos os 
acto~ de :vó; einanados, esperamos ser 'at
tendidos. : o 

. Rio de Janeiro, 31 de outubro ~e 1905, 
Pela. 5• di visãó : 

. . . 
. Bernardo"· de Mell:o Castello Bra.nqo, 4• es-
crip~ura.rio. . 

. Manoel tle .Barros Maciel. Wanderley, con-
tinuo. .·. ·.. .· . . · 

Rio de ·Janeiro, 31 de outubro de 1905. 
Intenilencia: . 

Romua.Jdo. · NUDes Victorino, 1 • ·· escriptu- · .. Romeu Augusto Guimarães, escrivão. 
rario. . . · 1\rnaldo Bra:~:iliano Castello Branco,. 1• cs-

. José Justó Per.eira Faria, 2• csciript:urario. cript,~rario. · · · 
Lauro l:$ulcão, 3• escripturari~. , Alfunso .Jos<í Romualdo, ajudante . do es-
Atronso C;;;bral, 4• escrrpturar ta. · crivão. · · • · · 
Antonio Adelmo ltibeiro VaUe, desenhista· . João Jw,'tiniano de S<Ílles, .3• escriptu-

de l" classe. . . rario. · .. . · · 
.Arthur ~ilverio BarbOsa.; desenhista de 2• João .da Silva Lessa, 4• escripturario. 

cla...oce. · r:rnesto Angusto de Almeida Werneck; 
. Paulino AntoniodaSilva.Pessoa., desenhista archivist~- interino. · 
40 ::~~ cla~se. · · · Vicente Feri-eira. Marqu~a. :eontiouo. 

Pel!lo 4• divisão : . . Trafego (2" divisão): . . 
Francisco de Assis Gonçalves, 1•· escriptu- Francisco Alfredo Oliveira. Pereira , 4• · es· 

rario. . · · criptur.ario. · . · 
Carlos Wa.ndcirley .Maciel Pinb.eiro, 2• es~ t:icijrp Igna.oio de Souza. Moura, .4• escri-

cripturà.t•io. · ·. _ . : . · ·. . ptur<J,rio. · · . . . 
to'ranci~co José da. Silveira. Azevedo, 3• es· . Frederico · .ca.rlos Ca.mpos ~unes, 4• escrl-

eripturarw. . · . .. ·. . . . · .·· ptuNrio. ·. · .· · 
.l:'a.ulino Vlaro Bueno de ·faria, 4• escriptu· lnnoceoeio Vital dos Anjos, conductor de 

rario. · · · . · 3• classe. · · . . · · 
. l<'rancisco Simões cravo, desenhista de 1" Hermenegilão dos Saritos Couto; eonductor 
clu.sse. · · . de 2a classe. · · · 

· o.a.rios .Albel'ico de Souza Lobo, desenhista; ltau1•o de Cà.miJos, conductor de 4& classe. 
de ít." elas~. . Carlos Floriano· da CoSta. Barreto, condu· 

Joaquim ·José Ramos Maia., desenhista de ctor de 1• classe. · . . · · · 
3• elas..&; · Antonio · José Teixeira · Gilim:Lrães,. condu· 

ctor tle 3A cla.ssJ. · 
Pela. o• divl~ão : Gaspar !Jias, conductor de 1 a ela.Sse. 

!Jomlngo:~ de Pa.ula· Camargo, !• escriptu- Samuel Rocha, 4•cscripturario. · 
ra.rio. · Bento Rodrigues Moreira Soares, · 3• ~ 

Alvaro Torre11 de Oliveira, .,e• escri.ptu~ cripturario; · .· . · 
· rario. Ma.rioel Alves Diá.s, 3• eacriptura.rio • 

.1..u1z };ugeiiio Ayres dos Santos, 3• escriptu-- · Martiubo Gonçalves Ca.va.lcanti ·ac Albu· 
ra.rio. · · · · · querque, des[)Jihistu. de la classé. · . 

. Atia.lberto Feriiandes Moreira. Guimarães, Artlmr · Motta Macedo, 2• escripturario. 
4• 81!Criptura.riu. . . . · · Antonio Joaquim ti. e Mora.éS, 2• escriptu• 
· Augu~tO Jósê . Pe1-eira. · Scha.mor, guarda ra.rio; · 
livros. . · . . Americo Mac~do Cordeiro, 3• e:SCriptti-

·Luiz Pereira de· Souza., ajudante de g~,ta.rda raclo. 
livros. · . . . . Augusto Henr.í ques TeUes,. 2" escriptu-

. (;a.millo Senoeha.l · de Gotrredo, I• escriptu- ra.rio. . . . 
ra.rio. · · · Narcizo Pe1·eira. da Silva., 4• escJ.•iptu-

Altredo Gouveia, 2• eseriptura.rlo. ra.rio. · . . · .. 
Bernardo TeixeJra de ·~rvalho Hastos, 3• Heoriquê ·Pereira de Avila.1 4• . escriptu-

escriptura.x•io. ·. . . . ' ra.rio. . . . . . . 
·.RaUl Augusto de Vinha., 4• e~cripturario. Alva.ro Augusto Nunes de Souza., 4• es• 

criptura.rio. · . · 
Pola. .secretaria. : . varlos Xavier·· de Siquejra. Bravo, .tele· 

Fl'aneisco João v. Perdigão, · 1• cscriptu- gra.phist:L. ue :i• classe. ·· 
rat'JO. · · .·Pedro de Uóe$ e Siqueira., telegraphista. de 

ProcOpio Jo~ da. Loite,.2• escriptilra.rio. 3A cla.l!Se. . . 
·Arthur J!ernandos de Souza., l!.'> ciscriptu- · JOSé Manoel · de Faria., telegraphisto; dtl 

ra.ril). · l" cla.sse. · · . 
João Ernesto Vieira. de. Aguiar, s• escri· l''ernando Carlos ela. Fonsec~ Cost!\, tele-

pturàr\'0, gr:i.pbiata. de· 4• clll.Sse~ . 
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. 1Únerico . Ga.l vã.o Fêrreira·, . tol~gr.~:philita. Mora. to lgnacio de &mza. Valente; confe~ 
d·e 2A clas,e. . rente de~ classe. 

José Rodrigues. Pinto, telegraphista. de . Ye~ro Bacellar da. Cosb, ·conferente de 
3•. classe. · ... · · 3~ classe. · · · ·. · . · 

Manoel Moutinho Maia, telégra.phlsta. de loã.o Carlos Alves Bittencourt, .conferente 
· 3• dasse, . · . · de 3• classe. . . . . 

,.l!:uUJbio da Silva. Reis,· telegraphistá. de · . João Antonio de Miranda, 3• escriptu~ 
3•ctasse.. . . ·. . ·. . : rario. · · . . . · . 

. .·Ernesto Baptista. de castro, tclegrapbiSta J<;~sé Vicente Çordeiro AffonsO, 4• escriptu-
de 3a cla.,-se. . .. .·· . rano. . · . . . . · 

Antonio Fra.nci sco Lopes, a.g entu especial~ Ca.ndiuo Thc odoi'o Macedo Pacheco, 1• es~ 
· Jos~ :Pedro Cava.lc<~.ott, . uonl'ereute. . -- criptura.rio. . . . · 
Ant.ouio 1-'rancisco . ua.bral, cotHiuct0r de José Ribeiro da.. Rocha; cóm1ucto ... do 3• 

2& cl~~-· . . . . .. . . . classe. . · · . 
Alvaro Antonio F~rreira Fra'neo, fiel. Jo~é . Basílio d<~ . Stlva., conductor de ~ · 
Augqsto Alves ilittenc;Jtirt, conductór de classe. · 

2• clãsse. . · . . · Victo1•ino M(.)reira. c~rqueira. Junior, con-
. Joaquim Ali>uim s:Menezes, conductor de ductor de :J• cla.Sl!e: ·. 
1• cla.t>Be. · Octa.vio tlouofL·el)o Machado, condüctor de 

-Ma.noel Rodrigues • Vieira.; conferente de: .4• classe. . . . . . . 
3• 'clas.:;e, · · · _ Cal'los· Adriano Camara, conductor de 

.Aurelio Pinto de Oliveira.. Linia, confe- 3a classe. . . . . . 
rente de 2" classe. _ Henrique José Soares, cond.uctor de ·3a 

.. Octa.V.io vundemaro do Espii·ito Santo, classe. . . · . · · 
conf.:rente.de <t• cla.sSe. . . · _Ma.rtinho Bernardo dos Santos, conductor 

José-de Si mas Souto,conductor do 3•cla.Sse, de 3a d~. . 
Ca.rlas JoSé de l''reibs, conduetor da · Justinia~o RodrigueS Pinhel.;o; conductor 

a• cl.ll.sse. .. . . . . !le 1• cl.asse. . . . . 
Affonso . Nunes Muniz., conrerente de ~· ·. Raul llilüz Villa.s Bôu.s, tolegi'a.phista de 

cl&SSe. "- · · 3• _classe. .. . · · . . . 
Álfi'edo Cicero -de Andrade Ja.mbo, confe- · · · · · · 

.rente de 3~ cla&Be. . . lllmOs. ~os. srs . . membroS docOn~ 
.. Oscar Pinto. bilheteiro.. . . . Nacloâal.-:-Os conferentes da secção do pa~ · 
· ~ugenio .l:ierna.rdes Miguel, bilheteiro, pel:mooda. du. Caixa. de Amortlza.çã.o, cont!a~ . 
· Lu1z Antonio Guedes da. Trindade, bilha- dos no espírito de ju11tiça. e no elevado ct;i~ · 
telro~ . . . . . . . . terio de v v ,l!;l!:xs. solich;~m·sua preciosa at-

Maaoel de Oliveirà castro · Viauua, a.ju- tençã.o pa.l,"<~. as ligeiras eonsídel·açõe~ que, 
d&nte;de tlel, . . ·· . -. · com o maior aca~mento, ~ubmettem ao 

Oct&cilio oomes d~ Jeaus, conferente de juizo esclarecido dos dignos representantes 
2'-.cl.il.l!se. . . . ·. . . . . da. sobel'll.nia popular. . . . . . . 

Guiltterme 1-'ernira. de Faria, conductor . E;, J.<;J.!:xs. srs., ·aos oito conferentes da 
de J& cla.88e, · . · . . . secçãú do papal moeda. que· se acha coaHado 

Alberto lia Rocha V1anna., conductor de 0 desempenho de va.rios tra'ba.lbv~ quQ, por 
2• ,cla.s:;e.. . .. . . . . . sua ttatureza., exigem ao n1esmu tempo o 
J~sé TOl'quato Uuerra! aJUda.p.te de .fiel • mâ.xirno cuidado e a ma.xima. presteza para 
t;arlos Rodrl[:!ucs, conterenteo~ 21-.. clas:se, que llão sofl'ra o . ~erviço puulico; . 
Jo~é Barbosa. de Moraes. contereute de · ~· al!sim que Jbcs compete l. confereriCia 

2" ctasse. , . . · . · · das notas reniettidas pelas f:;bricll.S e.;tran~ 
Ma.no~l Ferr~u··<~. de Souza Cmmbr;~., confe- geira~~, a. dos trocos qUe se raoom dia.l'ia.- . 

. rente_ ~e 2" cl~. . . . . • . 111ente,.a .dos va.lot•es viJldos de todos os &ta~ . · 
. Felicta~o Metrelles Al \ es Moreu a, conte- dos da união, o exame das nota.s llll.;a.s e fal~ 

re~te de 2" elas~. . . ~iricadas e a vórilicaoão dG wdas as cedlllas 
de r:;~~~ , .1:' lllllO de .. Almeida, conferoote por•cacentes ao~ e.-.:tincto~ ba.ucu:; emisso1•es; 

Joaqui.tt Augusto de Souza Raliello, con~ A l'CSiJOilsa.IJilida.üo de. Gã.o multi pios enca.r~ 
tereut.e ue 2"-classo. · . gos é do t.1oJ ordomqueJá ~ poderes pubU- · 

.osé Garlos l<'ortett Teixeira., coni'eL'I}nte de coso l'8c01ibectaul·qu1!.11t.lo ni.Ui ta.bollali. p1·i· 
2" clas.{e, · . · . mtttvas ma.l'CIIvam :•os confct·emCII veuci-

Lycurgo Uomes d<~ Silva, telegrapl.ilsta de monw:~ suplll'ioros li.OB tlos ·prtmeiros o~cri..; 
3• oJas.se. . , . . . p.turarioa,et~trew.nto foram llllt611 . augmentu.-
, José ·da Costa. Nu o e~~, conferênte de 3" tios co~;~iel'v.~Nf<H!e OtJ co1.11~ren~ em plano 

cla;sle. · lnt'erior. -ist4 e, no mosmo pla!lo em que 1111 
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ANNAES DA CAMARA 

acbavá.m_om 1897, quando então como . hoje estradas de ferro da Republica. qUe cquipa.
ma.is onerosa. Se) ·to1·uou a vida nesta CJ.pital. urem as suas ta1•itàs :i.s da. l~tra.da. ·de Ferro 

· ·_ Conscios; pois, da. justiç:~ - d<rsua. causa, os çentr a.l do Bra.ii( em tudo quanto for de 
conferentes da secção . do papel moeda da producção . nacional, e que se obrigarem a. 
Caixa de Amortiu\çio . pedem a.os illuiltres não q'1eima.r lenha. em suas locomotivas e 
mémbros do congresso Nacional que ~ejam officínas : 
equipll.l'ados os seus venc imento$ no.~ dos .§ l,o A isenção não se cstender:í. a. mate-· 
1"' . e;eriptur:wio; dume.>ma rcpartiçõJ.>. · ria.'Js que tenham -similal'es no:-l l!:sta.dos, per- · 

Rio do Janeiro, ·g de ·novembro_ de 1905 . ...:_ · co1•ridos pela::~ me;mas, em. quantidade sut
Josli .Maria Velho d a Si&'Da Junior.-Gusta'tlo ficiente e do qualidade e utilidadé' igual aos 

-. de ' Mello · c Al,im.-Joúo Josed<J. Sii'Da.-Josi! estra.og~iros, a juizo do Governo . · . . · . ·. 
de Lira e Oli.'lleira,-Eduardo José de :Me! ceda, § 2. o ·o goso de ta.es fiÍ. vores sÓ se torná.rá. 
- W encesiáu B. Ji • dti MoraeS,- Lu iz da elfectivo depois de approvadas as ta.rifas 
Cu11lWt .. e Sitlla,--,/!:nlonio Henrique dà Sil1la pelo Governo Gera.l e de a.ssigna,'do o . com-
Reis. · · · 1 t' · d · prom1sso re a. 1vo á que1ma a lenha • ... 

· o Sr; Presiden:tê-~ão ha. ora.~ Sala das sessõC$, 24 de novembro· de 1905. 
· ·_. dórcs.inSCl'iptos no expeJ:icnte: · · -Julio dos Santos.- 'Mat!riéio de Abreu. 

·. Si ne:thum Sl' . De.puta.do quer uswr.da. p:~.-
la.vra passo <L ordem do dia.. (Pausa,) . H~diJa-se do seguinte modo a autorização 

concedida ao Governo no ax·t. 2• n. V : .;_ 
cA refox·m~x· o regulamento expedido pelo .· 
decreto n •. 2. 791, de. 11 de janeiro de 1898, 

ORDEM DO DIA 

O S1· •. Presidente-Não havendo pa.1~a. o iim de rever as tnxa.s do imposto de 
numero lega.f pai•a. se procedm.• ás votações t ransporte nas estr;~.das de ferro e · linhas de 

·das mn.tcrias constantes da. .. ordeni do . dia, na;vega.ção,-Cóbra.da.s na. i'a.zão de 20 %. sobre 
pa.sm.-se t1 ma teria.· em djsctlss.'io. - · o preço· das passagens a.tú o ma.xirno de 2$ 
· }~' ttnnunch\da a continuação da. 8• dis- p~lo valor excedente.· de l$ do bilhet:! do 
ctissã.o do projacton. H\i B, tle 1905, quo ot•çil. qualquer classe ou denominação, seja. sin
a Receila GOl'al da..ltepublica. para · o cxer~ gelo ou de ida. c volta. ; podendo rea.lizar 
cicio de 1900. · · · · · a.ccó1;dos· .com as rcsp_cctivas emprezas ou 

Vecni. a M6sa._ , são Ilda.s, a.poia.dàs e postas conc3S8ion~~.t·ios. para o efteito do fa.cilitar a. 
(ltnissio c pagame·nto antecipado de bilhetes 

·coujuncia.m'!nte om discussão as S3gulates: poi•. série~ ou assignaturas, com -reducçõeS 
ra.r.oaveis no!! a.lludidos preços:.. -O. ·mais 

EMENDAS · como estlj. no projecto.. · _ 

Ao projeclo .n. 167 B, d~ f90!J · 

Ao art. -1.•: 
-Dign.-sc que a r(lccit:l. gcPa.l; (lin pn.)i(ll, é 

orç.1.da. em 276.82S:OOO$ p.wa. o proxhno fll· 
turo exarcicio. · · 

E a.ó nt1mcro 4~. do' mesmo M•tigo,"elcve
se a 40.600:000$ o calculo a. rcspeitr> do con-
sumo dos tabacos .• · · 

Ao art. 14. : . 

· Sala. d ll.s sessões, 24 de novembro de 1905, 
-Verg,e .de Abrc«~..,.;Atuaro Ca1·ualho.,-Leilc 
Ribeiro . 

Omle convier : 
Ao nrt. 2" - .!U. 50 "/• om p~pol e 80 •; . 

OUI'O sobra a!l mercadorias dos O.l'ts. 469 ·o 
5t:i2 (ccruulas,camisls, collarinhos c pun1~os). 
. sa.tU.· das sesstícs; 24 de novembro de Hl03. 

-Amcrieo ·a,e Alln.lquerque. 
· Fica redur.ida a. 400 r~is, por kilogramma, 

a. taxa. de 800 réis do imposto de consumo . Em ve)l do:· cos 50 •f o ouró serão cobrados 
sJbro tabaco I>icado, desfiado e -miga.do; e cmqua.nto o· cambio se mantiver acima. .do 
comprehenda.-sc, na. incidencia da. mesma 15 d, por 1$, pox• 90 dias cónsacutivo3:. , 
taxa., de 4.00 réis·por kllo, o t11.baco e in co1•ila úig<i-se : «os 50 "/o out•o serão cohrados em
ou rôlo, em pasta. ou folllas que no presente quanto o CJ.m\Jio se mantiver o.oima. de 15 d. 
nã_o é fiscaliza.do.-Eric~ Coelho. · por 1$ por 30 dias conseo_utivos e, do mesmo 

modo, só doix~~;rão . de ·ser cobrados depois 
. · Substit ua-se· o .art. 2<>, n. 7, pe!o se- que, pelo mesmo pmzo, olle .se man~tver 

. guinte: · . u.baixo de 15 d . Para. o oil'eito desta dfsposi-
N, 7. A conciedet• iacnção · do direito3 _de çlí.o tomu.x•-s.:-hu. a média. da. taxa. cambial 

importação, pa.ga.ndo só.mente. 08 5 _o;. de dui':l,nte os 30 diM•• 
. oxpeJ.Icnte. para. 9 m;~teruLl impo11iado para. Penso quo~ desnocessa.rin. e inconvo.nlento 

os ser, viços de construcçã.o e cunsel'va.çlio das a. fixação tlo pra.zo. · Mas a. ta.zel-o, é exc~s· 
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----------~~----~--------~--~~--~~--
sivo OJll·a~o de 00 dia·s e, por outro ·lado;• Si o •~rrcnd<L:nento 11ã.o se clfectuar nos 

. deve a disposit:.ão SJl' r·céil)ro.::a, como in cio termos expostos; o Podc1• Executivo poderá. 
de obviar. ü. espcculaç<ios pos,;ivcís. ;n·rendar·, pelo mesmo pr·aw. os terrenos e 

Sala elas sessões, 24 de. novem oro 11 c l !)05. bom reJtut•ias ua. dita .ft\ hr•ica, ou mesmo tl•ans-
. -,João Lui::; :ltves.. t\~l'il-<t POl' vencia, devendo em cpialqucr dos 

e<.tsos ímpo1· condições que <tcautclcm os in
tcre . .:se~ da UnHiu. (Dccroto n.l.::l84. de 19 Onde conviet· : 
de fevereiro do 1801.) . 

<~As isenções de direitos de que tr<üa esta 
lei, salvo expressa dcclat·<tçti.o dos objcctos Sah~ da~ Sessões. ~t~ dtJ novembro de·l005. 
que dell<t gos<tm. nfl.n alcauça.rii.o em • ca.~o -A. j]Jan:i>·n da Sitvtt. 
algtim os PL'oductos simila.rcs .dos. da indus-
tria. nacioual.» Proponlw si Jol' restu.belecidu. a taxa. de 

Sala das sessÕI'S, .2{de uovembr·o ele ll!O:>, 20D réis par<L o porte ele ctwtas, que se fa.çu. a 
-Jo<ia L-ui:; iililas. . segninte modificação : · 

Recluzitlo a iOO l'óis o porte das cM·t:ts 
orditllwias i.ll)stinadu.s a lli~tl'ihlliçào no pm:•i
metro urbano das citl;Lde8 em que !orem 
posta.da.s no ter~·itorio tla Rc-:puhlica. 

Accre-">Cente-se onde conviur : 
J•;levn.tlo ;L t<L'Gt 1mtis alta. nHn·caÜ<L llt~ ta

lwlla 1•), do decreto n. 2. 7H2 o impo.~to Hobra 
osesta.belccimento.~ dt~ C<~pit<•.l Fedel·<d, em 
que $0 vendem a varejo, sem so1·. em ga.r
l'<~üts fcchad<\S e e ru btLrris, ou nos quaos sa 
consomem bebidas <Llc()olic:ts de qu<~olquer 
n atttreza, excepçãofeita tUlicu.monte tlu. ce1'· 
veja. e do vinho nacional ató 14° de alcool 
absoluto. · · 

Ao§ 29, do art. 1o .: 
As. compa.nllias ele sogm·os m\cion:tes ou 

estrangeiras que, fllUCCÍOIIU.nJ.o no esti'il;n
geiro o nu Brar.il, tivt!rem para. (}Ualqnet· 
ponto deste ta.belh~s·mrti<l rigorosas qtw pa.1·a 
o estt~auglliro; pa.,::at·ã.u o imposto t!o 2 "/, 
sobre. o valor total tle caliu. so~m·o, por oc
casião do roce bJI'Oln a. Jll'inwil·a. pl'ostaç:'Lo 
deste. . .. 

lias emprexn.s do naYegac;oil.o, 'llUJ tlvrwom 
qmtlqucr na viu, <tno, l.omtndo na A mot•ic!t 
do Sul, nho toc:u• uu. Bl•:tzil, os qr.w outmL'o.n 
em. pm•tos bt'!L)I,iloiros, pa.g:wã.o c :nto diruil~u 
do e!itmd:t crn cad:~ pot•to-l:OO:J:i; pot• tone
lada do arquc:IU.ção. 

Sil.la das sul"s'üos, 2hlo novmubro t.lo l\)05. 
- MedecrO$ e .1lúttgutwque. · 

Accrescente-sc : 
Art. Fica o Podor Executivo a.utorit.ado 

a arrendal', pelu pr•ar.o maximo de ~ a.nnos, 
u. fabrica do ferro do Iptu~orna :.L quem so 
ol.Jrígr1e a t·cmont<tbtcom os moderno.~ a,por-
1biçoamontos nocessm·io,~ p:tr~~ expiot·:u;ã.o 
d:~ industrilt du.~ obra~ de J'llrro uni · go~·:tl, 
com a cla.u~nlt1 do, 1lntlo o -pr·az11 tlo <kl'rtm
lltLmonto, l'(}VOl'Üil'cm JXIra, :t Unii'w, 0111 
:porl'oito o.,f,a!lo de ei!IISUl'Vanii.o, u~ a.pol'il~i-
{\O:tmentos rea.l i:r.tLilu~. · 

Ptu•a n cuJtk<tot.o dt\ :"I'L'ülld:tmour.o. t:l ~:t
mar-se-ltiw cot:I1U:'l'üLltn,\, por ndit;tus lllútli
cu.u.)H Jlo8t•.~ Co.])Jí.u.J, om ·\V<tshingi:uti-. m.u 
Lo11d:rcs, cm.!Ju,:dz e u-r.a uu~Jjlt:J ~~~:oit~e~ ü~ ... 
l'OpO:.t.:l. -

Vot. 'VI! 

.i•:' prévio, integral e ohrig<Ltorio o pot·te 
das c<1l'tas até 100 ,·éis -para. as m•banas e 
até 200 réis pa.m :L~ mtciont~cs destinadas a,() 

interior da ltepublic;.\, · 

Sn.la. dt~S sesSões, 23 de novembro de 1905~ 
-fgnacio 1'os!tt. 

Snpprima.csc o n. [![do ;~r't. 2•; do accôrdo 
com a. propu.-~t:i. do Governo. 

Sa.Itl t.hts !IOSsõus, 2:~ do novembro de L905. 
-Jielisblltlo F1·eii·c. -Puttlte Ram.o.<. 

A•·t. O ~dlo e emolumentos das fa.-
ctnms .eo.nllul:trel! ~m·ã.o pagos 'POr . t'actur<t, 
consitlomdo uma lil.ctur•a cada. grupo de duas 
~lhM. . 

A1•t. Pol:t t:tlt•' do ttPL'l'Senta.cão do ta-
ctnl'<t cnusnlat· sm·t·L i mpost<t a m nlt<t do 
tlil'oitus llohi'<Ltiotl. 

.\t•t, t) vnlot• tl.tts mei•c:J.e.lot·iu.s decla-
l'a.du uu.s Hlctm•<ts con~ulares,q uantlo Jôr con
sideratlu lesivo tL l~<t?.enu:, N:tciona.l, podot•<i. 
ser substituído pot• vu.lot• calculado por al'
bitt•os nomenilos pelo. inspcctot• da. a.lfa.n
ilega. 

Sah~ das ~essões, 24 de novombro do 1905. 
-Cm'"Oltlho Brilto. · 

Onde convier: 

I. Fic<L o Puder l~xecutivo autorizado a, 
no exet•tJiGiu cor·rtmto, 1nodilic<uo o Ro~ul~.r
mcutu tlu. Sello ao sentido de sü podoremsot• 
;teccit.a.s on accionadas em juir.o as eonta~ ou 
fac1',1ll':LS JliLS Vlltll]U" llm /l'l'OS~O OU pOl' td>it.
t:<úlo. enf.t'tJ commet•r:ia.uhc.~ •. <.'0111 llt'M:o d~
t.r•x·mlu:ttlü. inl'm·:ul' :L :«J t!i:l.s, tjllC f>ivoron1 
as i·~ I::J.lnpi lh:ts eot·r•rJs)l' illtlctttt'~ ao ~ollo pro
JlUl'tJi <~ n<tl, inntilt~~:Ml:,s pnla ílat:~ e a~signa
tur·:t <I'> t:om pra~ Ol'. 

H.· ,.',t t:lq:w u uovm·u,) \)):pcr;to o uovo Ro,<:.:u
l:unento, ~O.Jíl ~ l.UO~ille:! •; ilu aci.rnu. l'll!'ol'iil.~, 

n 
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entt'arão em vigor no e -;ercicio de 1 9llü a.s 
seguintes disposições: 

1.~ AsconGa.s · .ou 1'u.ct1lr~s nas vendas em 
gr()oso ou pcn· atacado, cntr" cornmer·ciantes, 
co~. :prazo determin~Ao. ;supc1· ior a :~o <lias. 
SUJCltas ao seUo prot)OJ;'C:Iona.l; no::; termos do 
n. 4, do§ 1• da ta.bcll;). A do dccreGo n. 3.5!;4, 

Onde. conv.ier: 
Se.j;t alterada a ta.1•ifa. vigente do seguinte . 

modo; . 

A1·t. :,~~Ü : 
M:tüci t·a LrLtta, se:rada, lavrada o fo

l i ,ct~d,t :· 

de 22 de janeiro de . 1900, não poderão !l ;r c;m toros: 
accion<l.dàS ou acceitas em juizo, sem·!erenJ PiullO, lU<Hl'O cubico. •.•. .•... .•.. ,2{)$()00 
as es.ampilh;tS, correspondentes a.o sello pro-
porcional, inutilb.aôa.s pela data e assign:\- l•:m ta.bo:.~do; pranc:hões e couçociras : 

. tura. do compra<ior .. ··. . Pinho, ruetro C.\lbico.;............ 35.$000 
· 2.a O comprador.:: 1ue não devolver a fa- Art. :3as·: 
ctura ou titulo, assim JegaliY.a.do. a.o vende- Bancos, mochos. tamboi·e~es e. ca.-
dor no pra.zode lO dias. depois de recebido, · deiras, 1;a.z.a.s, p. 0,1ueuas d.e ;.,. ll" r_ 
:tlil- me~ma. Pl'a.ça., fica.r<i. <su,;eito ás multas ,. ~• 
eS.t.il.tJelecidas pelQ referido dcCl·eto n. 3.564,. quer qu<Llida.cle, P'~ra pés, üm ... 2$000 

· De abrir e feclml' com <~ssento de de. l90Q, e· presu{\lem-$e tu.e~ J;~cturas ou ti· 
t ulos cont·>a· liq·ul·d na ._, todo ' t•· 't . quu.lquer qualida.tle ..... ' ....••. . ..., · . u.s .., l'<- ; qs e '01 os Com ass.,Iito. de pallm ou palhinha, 
lega~. provada u. remessa. delles por ca.rtu. e. pam pi<mo uu harrla. e sem~::-

2$500 

facctura. ou titulo insertcisuo coptador e com lhautes :. · · 
a certidão do registro do Curl'cio. 

3.n o vendedor· qu~ liquidar taes 1acturu.s de roadeh'<t ordipat•ia, um .. , .. . 1()$000 
~0!!\QQO 

S.,oi;OJO . 
sem .o pagamento uo respectivo scllo, inuti- de :q1ad~ira. fim~. ~n~ .......... . 
lizado ]Jelo comprador nas Jacturas ou titu- de galhos de arvot·es, um ...... . 
los correspondente.~~ incorrerá. nas meSmas Art. 352: 
multas. · Cab.os e ,cu.swes para b(mgu.la.s, 

Salas das sessões, 23 de novembro de 1905. etc., kilo ..•••••••••••• , •.••• , • 3.$000 
-J · A. Nei.,a, Art. 353 : 

N. 982. Sub8titua.-s~ pelo segui11te: Cadeir,~s tosm\s de piuho ou de ou-
App;;u·eJhos de movimento. ou tr•ansmis- tra mo.deira. 8emelhante: 

são, comp,l,'eb.e~dendu os eixo~. mancaes, po- ·de alJrir e ·fecr.o.r para. jat•dim, 
lias, 1uv~s, chav.et3s, annei~. coUoeu.~·es, • ·.uma c.· .. '. • ................ . 3$000 

3$000 ~u,apenili:ies (bra.ek.et bungers) columuu.~ pre- de g.1l!.1os.de a.rvores, uma. .••••. 
pll.l'adas para recebe1· as suspensões. Kilo .S<~la tlas sessões, 24 de novembro ue 1905 .• 

.,.... AleucaJ• G~timm·t1cs,,- Candido de Ab,·eu.-30Qréiil, · . · 
Sal& (!,as sessões, 24 de novembro de 1905. 

- Americo de Al/n'2uerqus. 

~. 75?. Qnde diz: 
Q~a.esquer outras obras de terro não clas

sifioa.das ~m P®M · para edilica.ção de casas 
t;JU. a.rma.~~:ens, etc. 4d. 1lalorem, 20 °/o. 
diga.-se·: 

Quae.~quol' outt·a..<; obl'il,.'! <L1~ Jert·o ni1o chtS" 
· siftoa.d,ts em peças para c~nstrucção de bar. 
· cos ou vasús miudos e pontes, ai·mados ou 
desarmados, Ad. 'l)alo1·cm, 20 ";.. .Mantencto 
a mesma. razão. · 

Sala das sessões, 24 de novembto de 1005. 
.,. Americo de Albuquerque • 

Os pregos e parafusos par1~ trilhos de es
tradas de !erro (aJ.'t. 755), serão ta..xu.tlo~ 
como os dem:~is par<~J'nsos o prego:qle qual~ 
quer qu~lidaull ~~ quu KtH•e!ol·um os art;;, i·W 
e 751 UI.J. n\OSHHt Cll~S>l> ~5''. quauilo u5.o lo
rem importados oonjuneta.mente com os 
trilhos. . 
. Sala. das sessões, :24 de novembro (le 190;), 

, ,_. .4menco ·ae .-l~buquol'!lUe, 

Cartos · Ccu;atcunti .-Cal'>Jalho Cll.a.,e.:;, · 

Na tttrifa. .das a.lfaodega.s a.ccrescente·se · 
onde convier: 

Palha do. centeio, trigo, aveia e out1•a.s 
plantas pat·a O<tpa~ ou euvoltoriot; do gal'l'a.
fas e gu.rrMões,. e erobal<\gen$ diversas, 
50 r·éis o lül•gl.'ammtt. 

Saiu. daô sessões. 24 d.(~ novembro do 1905. 
- Alenca1· GwimaJ•iles .- O.andÜlo da· Alirel<,
Ca?'llJ:s Cm;atcant~, .:_ Car'<atho. Chaves. 

11,0 art. 1~ . .:.....Exclu.am-~e da. I a pM•te as pa~ 
lavri1S: ~excepto champagne e outro~ espu
mosos», e a,~ ultima. p<~rtc : « ill clusi v e O». 

Sala das se~sões, 24 de novembrv de 1905. 
-l<'mr~eisc{) Vei!Ja . ....-}'J·a·,~éisco .S'd,- Davi!l 
Cltmpi.<!a. 

Ao :~t·t. l", n .. J!l: 
l•:xclw~m-se a~ palavmt~ « nacioaa.e~ o as

traugcu·a~ » . 
Sa.la da.s sessões, 24 de novembro de IH05, 

-Francisco Vvif)a. -Francisco Sd. 
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Ao a.rt. 1", n. 13: 1;~.>. <·h·d,;im~. t:ll eoittttdl·:tB, f'dgiduil·:Ls e 
. ~upprim:mH;e :ts J)i\l:~\'l'.J,,(: « ltelh~~.itlo :~ qn:tC>'<[llCl' ollj.·e~o~ ~e.ndlt<Ul ·'.!~ nií.o da~>i-
100 réi~ o .l>vl'te ti:.L~ ~1rtu.~ expt.tllida., p:n·•• o Jtc<tdus: · . 
fntel'itJl' (b ltepllb1ic:,:, e t·t·~t.n.itele,,,. ,_,;,, ,, ~im )[<1~: ~l';tmles p:w:t ugo th l:~·.'Otn•a, ud;;s 
vcrb;L uo primeiro )Jl'l\ÍÓCtto, H.i:i00:001J.:::OlJO. l';~l!riciLH, ml ,,.1/m·um, ;, ''/ .,. 

S:tl<t tbs ses~ub.S, 24 do novembro ,te IDO:). Stmpl~~= pcrpwnus 1XIl'''· lai>u ·:Ltorio.~ chi-
míc~s c plllLt'illiLCGULicos e p:u·:• usu lX~rti~ 

- Ftrmcisco Vcigct ·:-H·mwisoo 811. - Pm1-ltL. c:nlu,r, ki lo 4oo réh;; 30 "/o. 
Rumos· es tanhados, pint;~do$ ou c.ml:tEado8, lülo 

Ao art. 14, :wcrescnrito--sc: 
§ A colil·:~nç<L du. impo•t.o tle q11e t.t·a.t:L 

este artigo esl;<i. sujeii:L ús nvsmas condições 
e O!l seus inl"mctorcs :Ls mcsmtL . :pea;üidades 
cst<~~J efecili:Ls no reguhmentosobl'e impostos 
de. COlll>lllnO. . 

Sab .diJ.S ·~essõe~. 24 dc.novem1Jro de 1905. 
- Ji1•artcisco Veiga • ..,- F1·a~tcisco Sd. · 

Ao <n't. 1, n. 42, <LcC Pescente-se: 
«de tLccôrdo com a lei n. l ~3l :3, de 30 de 

dezembro de IDO-L~ 
Sal<J. deiS sessões, 24 de no\'Cmbm de 1905. 

- Francisco Sd. 

Reun<Lm-se ao n. Xl!I .du al't. 2• os ns. VIl e . V lU do li'le.->~no a1•tigo e os ~n·ts. 5o, 
10 e 11. 

Sal"' das 8G~$ÕCS, Ú du .uovembro de 1905. 
- F!·ancisco Sd.. 

Do n. 1, do art. 1 •, supprirnam-se as pa-
lavras : · 

« Obsorva.cla.~ as modificttçüos iutrotluzidtts 
:polus leis n .. l.l44, de 30 de Llezem.bl'O de 
1003 e u. 1.3!:1, do 80 do dezelllbl·o rle H.I04.» 
-Frunci~co Sá.. · 

600 réis. 
:'inl>stitu:Jrsc o n. l .ooo, n•L parte <rue se 

t•clerd :L.os (en-os d~; eii!JO?Jtmm·, pelo se
guinte: 

F.:l'l'vS de ongrmllniLr ou (!c polil·. de te;no · 
e aço de qu;dqttet• !üitio, · símple~ ou piHt:.t-
do$, kilo i)OO reis, GO 0 Ío· . 

::;:tlil. .da.s sessücs. 2<:! tle noven1bro de 1905. 
-'-H. 8alles.-Estev"m Loóu.-.Leovigi!do l 'it-. 
r;l'!ei1·«s.-Au!l''"lo <l~ Frd(u~.-.1. A. Ne·it>a.
p;nto Dan.us.- Prisco .PM'<ti:;o,- Bulc<<o 
Via.mw.-R 8.ntdm'h';.;~wy~eu U~tillie;·me.
Jí.<rnes Da1·cy.- Jor{JI! de Mo;·a~s.-. Virgílio 
·B.ri,qiclo.--1!/;r:J·to .>· r.ttotonhi!o.-Affonso Costu. 
-J. Pirvs.-8. d1! Soit:;l;..-,1fi!Jeli! 1\'JJto,
JvsJ Lobo.- D·to;!scheu de Aó1·anch.~s.- Etov 
tle Sou::a.-Mm·eü·a da Sitva.-l~ercirct L·imâ. 
-flem·iq!l': BoJ"fJI.!s.-'- r·,.iai"S de C'tsh·o.-Joiio 
Lopes.-Pa-ul!t e Silv<r .. -Cartos de Xo'l>aell,....;. 
LHiz Dorai·~tg•J.•:s.- Ctmfu.t. Jlachado.-Jlv1wo 
CaJ"'valho.- Ev1Jerlio Tom·i>zho.-.He,·edú• d~ 
Sâ.-J11tt~wicio de ;lb>'IJ'It,-CaHdido de ilóreu.. 
- Es~IWi'lll(liúo Bwtri-Ji·I'I~.-Oscar Godo1·. :
.Leit~ Riliei·ro.~ .Auwricu "ltu ·u.quàgt<~ . ....:. Bu
Lhiks Jlarci<~l.-A~l·dio .1\m,o;·im.-Betisurio 
de 8M.&Zit,.-A!Jdort .lli/Jme::,-i•rariGisco iliaUr.t, 
-Bernardo Uo'l"lll.- Jllo1·eirrt Oomcs,-Leo
ne/. FitAo, 

Acct•oscento-su onde cunvie1•: 
Fiuu. prol'ogu.do 110 cxet•ctclo desta lei o 

« Ma.1lteiga.-quu.nto (t, manteiga de leite, pt'tLm dn que tra1.iJ. u a.t'L l~ da; lei rt. !. L<!4, 
a ta.X;L d<L !ci 'ingunte.»- Prmtcisco Sa. dll :ltl dn tlez.:mbro de wo:.L 

Ao n. lU, lettr'-1. a: 

Ferro o a.ço-Ciasse :25 : 
Sllbstii.uir os ns. 703-707 d\t a.ctua.l tu.rii\1. 

das All'ande,:."U.S pelo seguinte, mantida~ as 
razões do 20 e30 •;.: 

· «Fundido ou gttr.(t em linguados ou pude
lado pa,ra l.tmimLç.ão, 3ll l'êis. 

ChapJs simples, liti<t> ou cstriad;ts no b
minador. I ;-,o p(j[s o k ilo . 

Barr:t8. \'el'g-:.llltões. ca,ntonoirt\ii, ti1;as pLtr;J. 
;ncos de totlnei;, plp<~~ o nu•üo~. e: e in gm•:d 
luminado:~ de ri tmlqtlCr feitio, l~ll n\i~ o l~il<J. 

Clr,.sse : ;;! : 
\l:~dtin:ts, a.pp;u·ollto~. l'ul'l"H.ttll'id.a.s <J üton-

~ilio~ L!i HJJ'.~• .,:; . . 

Sub;,;~ltw•-~e o n. O~() pelo ::mguin~.J: 
AIH.mbiqn•'~. n.tltoclu.vr~, !ornalJ)a.s, l'Otor. 

ta!>, tttcllo~, c;~ldeira~. ~aldcil•õos, cas~·wo~ 

Sal:1Aa~ ses~õ.:s, 24 de novembro de .W05. 
- V~spasiau~ 1l.e jll/t;,quv~·q,l.e-li'tanciscu Sd., 

Acct·estente-se: Art.. Fic~t revogado o 
;u·t. 37- d•~ lcl ti e H> do <le~ombt·o de Hlú7. 

Snla da~ sessões , :2,1 de novembro de W05. 
·-t.:a{.({i'llo Lorero.-.U. Paiwao. · 

A Dst:~oã.u ;~l'reoitrla<lnt••\ d(} imposto tlo .~~.l 
n, qu•• ~IJ l'Ul'<.n•c o ;·o~· , ll;~mcnto n. 2. ii:~. il.c 
2!) do tlo;r,otabl"l) tle l~U7, IJU\-! f,rwmos t(O m·t. 85 
1lo rlncl'l!.to iL 2.n:::-:. do 14 ([,, ~etuml,ro !lo 
J :-{!tS, -~~ a eullt!_et.dL'i:~ th. "j.ll:u(·Oil i'Ul!Í: ~ . s:dvn o 
ei.Ll-!O tlu :J,J•t. i" ilo l'L!;Hl.••nw.ni.u Jl. ::l.77:l, 
d l !~Uita.~.!·!~~-~~~. :I, rner~~:·~~lro,·L·~. J.l :.!','), IHd.o.l'!) [•:..; .. 
t~uJ.tJ, ·--1_e;·t.c~· :~·ri f!,: j~,,. 

"~o art ... ';.". u. XI. : 1!1>-r,ttWL~so pPlO ~o. 
gttiJ.l~O : .~ Clltt'al' (tlll :tt!C•f\rrJo ('t)lll ú~ go. 
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vnrnos. dos Est~~dos eaJ~r~iL·us pat·a : u) ruga-· 
la.r o commcrcw do café : b) p1•omovct• u. ~~il~ 
V<tlorízacão; c) orgu.nizotr c manter um ser
viço regular n pcrnmncntc de prop;tgMJúa 
do café, com o fim de <Lngmcnt<Ll' o ~cu COil
srim.o. O Govemo Fndet'<Ü poder;L endo~~M· 
;~,; operações de. c1•cdito qae, ptn·a e~so firn, 
.1ize1·em · os govemos dos . E~tados i ntcJ·e~sn
dos, uma vez que o$tns lha assogtu·cm os re
cursos em ouro nccos~ario~ <J.O scrvir•o dos 
empr>e.~tímos contt•ahidos. · 

Sala da.sscssõog, 24 de 1;ovon1hro de 1905. 
- RibciJ'ú . Jv.nqueirct, - 'JJàmwdá C<mipos. 
-Joii.D Lui.:; Atvl!o,-,Bslt!'~ctm· Lobo.-Jierreira 
Bmga.-Jos,! Lobo.-11 • . S'tllt!-<,-Vatuis de 
Castro .. - ElD)J . Chaves. - Oi~_qaJ•io Jlft.tciel. 
-Jose Bomfaciv.-1~. Paf,;!.-«o.-.-1. Cat~dido 
Roà?·i,r;ue~.-B:•teuo .de J.'aiucr.,;_.1,,lut1Jm·!u F'el·
ra.:;;. - Carvt<llw. B ritlu. - lJcruúrtlo Jim·t". 
·-J'<wnmulu PJ·este~ .. .....;.Frcr.ocüco JlaUa,-Re
lwuÇas ele Caruttll!u,-Parlur.t Rr;::;uNd•:.-An!uro 
BotelAo.-Ca!'los Peixoto Fitlw.-Atva?·o d,e 
Carvalho.-Pa1tti>to Om·tos .. -A.. Moreira ri.a 
Silua.-Prancisco Ro,nei,·u. -Leonel Filho. 

Onde convim• : 
Al't. O auxilio de 400:000:f;, dado. a() 

Montepio dos Servidores do l~st<~do, e:.r:-vi du. 
lottra· k do n. 14 do ú,l't. 2G du.lci n. 953, de 
~!J de dezembro de 1902, não solfrc desconto 
em Yirtutl.e de mtelo. · 

.Sala da.s sessões, 23 de novembrodc 1905. 
-Joaqt~im Pires, 

Fica substituído por um carimbo especi<J.l 
o scllo adhesivo ttctualmente cmpreglt(!O nos 
c lleq ues u sttdos :pelo~ lmncoH e Ci.l.S<LS lma-
carias. . 

Estes estabclecimeato;. se1•fi.o obt•igados a 
:q_)resentM' us ·sem; livros · ile d1eques, ttn
te.~ de postos mn cit·cub~1ão, <.L l'Cput·tição tlo 
Ministorio dil. l•'<tzerHl;t, ün~igmttht pelo . t•e
:;pecth·n Miui~tt'c), :~fim tle neUus sm• collo
'':l·do o cn.J•imbn rcl'n!'irlu. fJue c:tmt,er:1. a>< :w
lna~ da Repuhliclt. :L i·<LX:t l'C~pel!ti\·a !'\ i• uu~ 
moro d:t presente I fl i . 

A medülu,de •1ne tl'ltta. ü~ÜL crneruLu. :<orá 
J>osto- crn vigor dentL-o o o um pl'<t~o fixtLdo 
pelo Ministro d;t F<t~cnda e rel'cl'e-se uuiea
mente aos clrnqrw::o cmpregrr.llos na~ tl'•tnsn
Cc1ÕCS em coat.·~ eor1·e1ri~ l \ .. · ·. 

Sala das sesslie~, .? I de norembt·o de Hli)5. 
- 1V(trtderley r:l a .llcntl.ollça . 

Accrr.scente-~e: 
Al't. A lJOI'l'<l.C!W. j)l'liVelliell ~tJ ou terl'i-

T.•l'ÍO do :~Cl'Clpag<l.l'<L ~3 •lo ad ·valorem, corno 
urt•cito do c~p0l'Í<l.~'tiu, f\l:cn.lizando todo C~Se 
~·1· 1·v iço u. Alfandega <lo ).lanüo~. 

S:~h~ tl<>,~ t>c~~ucs, :?.:3 ou uovcm\1t·o uu lV!Jõ. 
-.·hw~tio :lmuJ·i;;:,-:lOr[/<3 c!~ Mo.,.;r~s. · 

Noi.tL H~:\ a.1·t~ 054,. 
Chssc .21•. 
Diga.-sc: 
Os vidro.~ po'tidos «Bis:u tMs• pacr~u·ii.o roa.is 

GO. "/odos respectivos dircit,H. Qt~alquet· quo 
seJ<J. <L Jür~n. gcomctricu. ·dos vidros polidos, 
a st~perficw destes sm•á smnpl'c considerada 
eqlllya.lente á do rcctangu!o, ·cujvs la.dos 
cuntJguos terlham por dimen.~ucs a do mltiOl' 
compr_imcnto e. <1 <fa. maio1· largura. dos mes-
mos vtdros . . . . 

Sala d:lS sc~sões, .24 rle novembi·o do i005, 
.-"1->.<[J'Hs!o tle Vrlsconcel/os.~"tmct'icv de .M1n'
gueJ'qtu:. 

:'<. H 12- Cla,'sse 10" tla.s Ta.ri1'<~s : 
r:) Onclc>. sn rliz- Ol'dinat·ío, pt·opdo para. 

mnbru!hu, ~om impl·,:s.5•>, kilu J5J rêJS
<iig;t"~e: ordimuio, proprio })ttl'<t ombrullti}, 
d~. CÓl' llltÜU\Ü, <LSPOl'O . tlO~ dous · lados, ::00 
l' tHS • 
. IJ) Ot11lo se ~iz -; pintaclo oa estampado. 

tmto ou colOl'Hlo, h-o, hvraclo ou m<\rroqni
n~~do. para encadel·n;tç;iio c· outros u~os. 400 
réis ,...,._dig<Lc~e : p<tpcl. pintado on estam
Jiado, t1ntu ou eoluriJo, lrso de um ou dos 
dous la.llos. !avmdo ou nurroqrlinallu, pJ,l'D. 
eHC<tdct'[tJ.çao, desenho; qualquer impressã.o 
embrulhos, co>r/i:tti e outros usos, em folhas' 
trl'i.L~ o li rolos, 500. réi>:i ._ · ' 

S:tht U:a.s se~sües. 2< de .novembl'O •le 1005. 
-Jorío Lopes. ,..- PttM/JM Oct1·ios. ·- ]ier·:rei1·a 
Jí;'ltga.- Mol·cim ela· SUvct. -;i. Candido 
llod,,·igttes.- liilrnando .P1·estes.- J. Neiva. 
- .,-F. Mct/lrL. - JosrJ Lobo . ....:. Bel'l'l.al'do de· 
l.'ttmpo$.- ,;lqui,..o Ribei1·o • .....:. F1·rM•oisco Uo
)!leiro. - Etoy Chaves.- Reúouças .de Car
'~>al1w.- Alvai'O de C'trvlllho. ;_ Valois de Cn.$-

o .- Du;tsltee ele Aln·cmches.. . 
r 
t O ~--r. J.<''eli..ah<~llo l"reit•C. l'e
MJ·tl•~ <!llO t•~t.:wn. · huntmn na. tL•ibun~~. :~ 
t•X)JOl' :r.l::nlu:r.s t)on~irlm·:tl)i'ies ll tJ iai.nito rlo 
f~~i.lllÜI.J'. a. l'nncr,tw ti~ca. ! tl:t tJ.•itmt.:u)i.ío em 
our·o, :l, ~ua. wttm•e7.a. intinm. •lwtnüo Joi in
t.m·rompulo p:tl'a que l>e procorles .e\~ vohw'ào 
tl<L : m;1.terüts d;t ordem.úo ui:.t. 

Tem noce -si.üa.de tle. i'Miet· es>e cstuürt pal'u. 
d.emnn~tra.1· que <t na.turcz:t intim:t <hL. tri
lJutnçito em om·o não per1uitte quu s<:l,,n. to
m::~~tt, eo:110 mr. rli<!<t protAC:cionísta, ~egundo 
~s~:L na, cmctl(hl. ~"!O :::eu .. hom•tt tlo co!lcgtL :por 
,v!LHIH (,crtte~. u St' . . Juao. LuJt. Alves. · 

lJepOí$ 1le l'l\~:unil· o~ :tl';:;nmentos expostoi:! 
m~ vespe1·~ 8olrre e:,:s,~ qtwst:i.o refere-se o 
Ol'tLOOl' :1:J !'<.Lcto uo .\lí 11i ~tl'O da , r't\ r.onua. do 
<.;ove1•no Pt•ovisot-io te1• ti.bllQtLdo müo üe.;;s(l, 
ntQdtüa, nào pelo u.l.rt~t:tcr a.,c:tl. quo n:t. 
lllC::illliL. ~c incl.uc. Ums poli~ l>Uü. func~'úo 
:ío bt0 t\ i.n~t,\ bi!l(lt\de do Y;;..b~· du. moudu, iU· 
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conversível ; l,r.ndo ;t · ·proposito ·as ·opinii)es Ent1•:t na. rttzcst:io rpú~ .ta scrvin d<! a.~
d:~quelle mi'nistt•o. opinioJes qne te:cm clrq•lo sumpto ;i,: :;u;~ ~:on~idemr:ijus . em ·~ di~
;·alOJ·_ e P<lSO-Jillla. :di.L c;~padtl;td e olc:·. :<o11 I!HS ·á.o ! a; qru:sLà.o d ;_L (.'OH.-:ti tucion;Llidt~dc du 
;mtor•, como 1•n· se r<west.irc>m r lo •·:~1~.LdtW impo:<w. :SHg;L o ora~lor o:nmp~t.crwi;L· :t C:om
•h: <Wpini~- '' ollid :Ll». ;Ç i~&J q uo ~r: o ·,·ideueia n'liK-:iio dt: Finil.nc:a>< pm·;•. julg<Li' cb ·cou;;t.i
IJn;: )!l'oprio~: i:!Jt•sirler.m.ur,, rlo 1-it' •. 'Hily B:ü·- l;r.wíoHaliclatlll do · illJ]!u~tcJ. '-' 1;anto e as~im, 
bosa. quan,lo clcca·eto.u lL h·ibnt<L<:itü um ouro qr!<.! c:xi~w um:L t.:onmü~~ão Pcrmu.Hciltt : 
~obre o,; 'J)l'Olluctos import<l•lo~. ':•mi<itlat.t! <~itc · ch:ulliLd;L ·ele «C(In~Litui\•itll» . 
:.L cuj:~ loil,u1·:~ . procede. (llt.L . s•rssu1'1'o ito lla~no11 .~u;~ npini<io· d:~ inconstihtciotta.li-
1'CCilllo, O .,<.· , •• l'r.esidcllltJ 1·ec/.:r.n•e «tle11çiro .-) d;~tlc doimpo:;l.o soiJ!•,: '' •trw.stfi'o ela . uniro1~ 

\'(::...!;0 Ql\C o il!nsh·e Ministro <lt~ · . l~:tr.emla nliUi~dc, poí~ a no,:.<:L Constit.ni<,:iLO cstab<ll!JCI! 
.l:LrtçtLtltlO mrw ú<L'-JUdliL muúiib $0 t i11h:L cvi.- o p rillci:'io tln LitW o~ imp:)~to'$ ctovmn. 
ucntoinente doixtLdO impt•(ls.<iotüu· pelo que _Sill' unif'Ol'H.H!S pal'a todos o.~ K~tado.~. I!Cill. 
occon·c1;iL nos }Mudos U1tic!os. cn;jo g-onJI'Ho, <:omtuuo, tm· copi:t.do ou'h•os p1·itwipio~ d:t. 
u.i'lte a tremcnd;L· guerr<~. da ccce:::.o;ã.o lan~:0 1 1 con~>i. itui~•ã.o. <~.mcrie:Lna, corno o d:~ igtt:Lidadc 

. mli.o desse. rccm":,;o, exi~tindo o pagamento do impo:sto. · · 
em otü•o dos impost-OS· de importtLÇ•íi.o. como l.l süu collo~:L c•kt:~hclilcc ) tm impo~to · dé 
dos j l.ll'os c.hL~ u.policos. · !)O"/., om·o -~ob1•r: a importac:i.o; esso8 50 •; ... 

. i•:m ver1lat.ie ·~ irilluoiwitL <lo t:~l mec.lirht ô por t!m. Hão . . ~ii.o eol.tmtlo~ . sol>r·o to<los o.~ 
d i1•ecta o }'1\'oftmda., p:~t·:• c,·ihl' '(~ instt.hili~ p1•rn.ln;,w~ impurt,;,LO l~. !:>tu t.tuniH'<~ •~ unifot·-
dadc da mocc.la inconversircl . Oll t<wtto vaill midade tlo imposto, . . . . 
dir,er·qne <!unta- tt·<~nsi~:ão Jlil.l'<~ o reyimen o.·panto pt·incip<~l d:L' .!'WL-"' consic.lct·açõns 
'lrict:>llico. . . · .. . · · do huJt: ·nft(.t· .'' ·m;d.~ :t iJ!cOHl:iti tucionaliilu.c.le 

QuM1t.lo ·na 2'1 discu_si<fi.o tlo pi·.>jceto de or~ (: sim o qnc sn ~·;~,p d;tl' n'o llütndo tina.nccil·o 
c;-.a.tncuto da reccit<L, ao ot•adot', <t.imlo.do por o '(lCOIIOmico cunt u. oxtlcw:ã.o da. em(1Utl:~ 
algum; illt!$t.res culleg;~ que igtialmcute do snu illustrr.: · cu!lcg:• quo~ como j:t diss.ti , 
eomba tóm esse proteccionismo excessivo. d&- lLC;Ll:a r:om •• ~olid;u· rndadc oconoruic:' t: 
p;~l.·on-se-lhn --ens~jo de pedir ao hom·ado Hm~nccirt1tJnt1·n o~ l·:~l.itdos. . 
autor d:t medidt•. ]Jrop,óst;~ qac llre mostt·ttsse tUu•ttimwnclo ·o ,<ttS$Hh·o 110 ?'eci>~to , o Sr. 
tun ca.,o siqncr de i;rihutu.çfi.o em om·o con- Pl'l:,•id<mlc /êc~ sow· os l!Jillpmws 1'cC.t<tflaando 
!!itlcr ada. . q.llcl' elll doutrimL, q uur·. ml. pr·:L- alte~n ~,:ao. c tl i.•~•ufo t:.<tm· 11111 orlldo1· ·n.r.c t,·i-
tic:~ cüm .l mcdicla. proiuccionista, uão só lmt1tt . > . . · · 
cntt·e uús cumo nos pa.izes qnc <iclla t.enh:l Hnsumir:i. ;~ su:~ con~felN~t()õr~ mand;~mlo 
bn~:a<ló mft.O.' S. Ex. nTw r1uiz <lttendor - O· :i. i\ln~<L üm · m:tpp<L ·rwr ono..lo· sn vê . ó peso 
aliás o Ol'tl.dor :q1pe1l t~Yà. yxu·;L i~su, porque CllOl'mo dutl·liJut;~o;;lu IJII!tO paiz v;~n sqll'rm·. 
:L putitic:t (: uma sciimci:.L de prol'tl!I\ÜI expc- (Jlt1ito brmt: ?m rito /;liHI.) 

·l'ÍOJlcia.. · · . . . ' ~Íili-(UUnl mais l'Ctlirit!o . iL pala.vt•a. é _CU· 
Jllã.o pôde o Ol'i.l.dor :t.dmittír quo 0 pro~ ccrl'atla. u. tliscu!!-~:í.o c :1diMl<~ a. vottl(.;lo, tLti'l 

blcm:\ poHtico-atluanciro. pt'Otccci•Jllh;ino que iL 1'<-!.~l)IJCti \':L Gomuli ,;.~;'w düiJ<Ll-cccr :><ibl't' 
velho, ti'i.u volh•1 qn(\ hoJe cst.i. eliC<IUCcic.ln, as omcmua~ _oll'm·edd:~~ . · · 

:com]llcta.mcnt<~ <lha.ml.on<l<lo;_pol' 'lttu :::ú lo(Cl~ . . . . . .. · .. 

ve :tos lntet'tJ-~:::e~ de · ruittt pm•to d:t . socíe- . ·J·;' <Lnuullciatl•• .u. :J• olisuus.~fto 1lo pro,jcci.() 
lla.tle o não a c;s da civíli r.<t<:~w- ·nfio nt'.Uc n. 2~7. tlo HH.I:"t, al.tt•irii(CJ . :L l'ubt•ic:t l)" do 
:ttlmittil' c.1 ue· S<l; lt esse systcm<t t i<lo colll'J ·:~ t·t . · ~ d:t lt•i n. t.:m;; ·du ::t i.ln <i ri:f.emtu'o 
uma tlescohort:t feiht <\gora :pelo htmra•lo I tlo Hl04, um u1•odit" i'lll)lplmllent~Lr de IO:OOOs 
Dcpnt~1do. . . . · ;t \'erb:L de~ ti na da ·a. wutpt'<t de· !i vros, as-

. Seri<L o m;úor deJs e l't•os. o maior tlcis :Ih- signatn1•n. 1!C ,iorna.tJl<, re,·istas, êrtea:dei•o;t
~Hrdos, consiu<lrar-se :.t trilJut<~~·ü.o em o.uru çües, t1tc .. )J<I.l'n a hihlotltec<l <h~ C:ml:Lra dos 
como medi !lu. pl•otcccioni~t:•; ])OÍS :t Vül'- Ueputu.<los, t;\0111 :p .•.rece!• dtL Cummissão . tle 
du.dn ti que ll'íb ntar-~e alto u.s t.axilS dos pru- Fian.nç~ts. · 
dt~c~~--~a.n;_lfa_c~i.t~•.t~o~ e l.ttt ixo. ;~ ta.x1~~. d<J s Ningucm pedindo a. pir.l:~na c:: encórr<~<la. a 

. nMt •.. n~~ ~um,C!:l, li>SO <. o quo c a., actm rs.L o disc.:u:;.&io tl ac.iiad<~ ; ~ " '· ta.(•(~ o.. . 
protccciOmsm:>. · . · . J · · · 

. · "\pós. u loitrtr<t qw\ o ot•arlm· J:.Lt: <In d.i- E' anntulci~tl:L •~ :~" . discus~ão tio prq,iocJ;o 
'i'<!rsos tOJli<•os 'llo di,emJ·sos prorwnci:t<los 110 1 n . . <'.-;c_; .\; do _wo.'i _(tlu ~m~u.uo) , concHcleudrJ o 
f;:onatl~. p .:lo Sr. HHy Hat·~,o~_t, di z po<lol' jnu ~1hndo J:lii:OOl~ <LO }.~ta.d.o 1h~ PM·:t.hylm. 
conclmr quo v:•r: · contr:~rmr 11. mttlll'>lZ<L·· . · 
int.im;ld:L ~1·i ~~~ t~ t~:ão . m'rl o1n:o. CJ soJ•vir· olh~ 1 ~ Sr. ~re:_-;ilh~.:!l.t.e; O pt_•o,joctn . e o pro;oc('n.o Hdtt.~ü·mJ.. . , nst.:r-. um ~". elt~cm;~:w <l nno·.em .3~. co_lllo p:H· 

W o~w 1111'1 llOHl"-' <[llO :.(rJIW. 11 tthlll'lli!.ilf! t.!L• .~n~,l·ll" sahlll puhltc:u.<ln no nvnlso. 
on'<wn1:tn· a.o ·sou iUul' f,r:ulo e1.1logn. n ;uni~o · ·. 'Jo.m ~cgahb :;ào .llrwo·~:~:<iv:t.m<!nl;~ som de· 
pa.ra quo S. !<::~.: . ·denwustr" o cont l'al•io. _I bato: <•aum-r~u~ em :::' eh..cus:~;w os a.t'Ç:>. ! ", 
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2" e 3• do.-pro.ject<J . n . 280 A, de UJO'í (Íln St>.- Pcd :•n Pnrn;Lrohu~:o, OOmin!l'o;; G.uimi\.t~S . · 
nado), conccJenuo o :,u xilio •l<i HiO:OOOS "o Lcnvigil<lu Fi.lg<teir;.~~. Bttlc:lo Vi<~.ntla; Prisco 
Estado du. ParU.hybu.; ficJ.ndo <Ldi:LCht a ~vu- Par:Lii o, .\Jt;rnsi;o ilo Prei.t:k~ . Pinto D:Lnta.s, 
taç~1o. . · . · · H.ouri)!uc;;: Lirn:.t, He liJw,L·io de &llli:n. Silva. 

1r a._nnuncia.ua :1. 1• discus~ií.o !lo p t•Jjedo Ua..<tf.L'o,. lle'l.a.ina t Alft·cdo B:tcknr,' .João Luiz. 
n. 272 A, de 1905, cleYitntlo. :~ · fJ: GOO:f; :1n- ·P oni<lo Pilh•:>, L~t·;~JJcisco lleJ'Ilwl'dino., Cú,rnoiro 
nwte!i os vencimentos <in:> ! cute.~ · ea.t.hrlilra~ tlc Rozr!l11b. llcrn:wJe~ d1~ F<Lri;L; M:\nocl 

. ticos c :L ü:OO()$ o~ dos snb~t[lAttos c p1·n('c:;~ l~ul!wndo, Nogueh·a. Lin1lo1lplto C1ct:.t.no •. · 
oores da.s- 1-:sc .• la;; I>o!yte<:lwicn. 0 de Mln;1~ 0 !toúolpllo P<kb:ão, ;Je<uinrt . <.:ardo~o .. Aruol
d:1~ F:1Culdade~ dr~ Modirsin r.~ do JÜu d.c .la,- Jilt<) ·\:r.nvilrlo. L<~íi::J clil ~ou~n .• ;\7.r:vClclu M:J,l'
::Ueiro e úa B:~hia. o AH J)lreito rio Recife c IJtl!lS, !t.odolpho Mit%wta •. ltJMJUim 'l'eixC:il•:t.· 
do S.' Paulo; cóm pu.t·nccr i•. c mnntla d~~ uom- Hr-<Lrt<.luv, l~rJJ.M'úu Antnnio. Abclon lh p t.istu.. 
missão de Fina.n•;•;).~ . . · Lttir. Gu;i.lbol'to, :\farc,t<\1 E.<coh:H·. ,\.fÍ!{clo .Pi-

. . . . . . .· . . . . nheit·o. Victorino M6nt.eit•o fl" Uassi:mo do 
~mgu':!n pedmdo :1 lJa.I:IVl'"• é. cucerl'atb . Na .. .,;cime~tto. · · · 

a dt.>Cll.~'l.O o adüLda; ft vott,ç:Tio ; · , . · . . · · . · · · · 
. " : .· • . _ . · . • . f•, Sl·llll .Causa, OS S1·s . PILSSOS l\{j:··ano.b Anto-

- h ~nnunct<OJ!a •t ,l, se.~t~.'!ao .do lWO.JlJcto nio . Bt\st.os, . Bc7.er-I-ll J.'ontcnello,' t•]du<lit'do 
n ._ 296, do HlO;J; tletcrtm,tnudo qli ,. os pa.- StU<li\rt, Pereir:J. · R.eis, At·L·uxellas (ia.lvã.o , 
troos. · ma.chuu;tas, fol!utst.a.s ~ . !.'cmadores Moreira. Gom:es, .Jost\ Mon,itwdim, Hel·::ld la de 
das lan~Jms. e dem:w;., em bat·caço.es ü~ In- .

1 
S:l., Nelson .de V:~sconcello~. Carlos Teixeira. 

tendet1c1;~ t.cr~\1 d:t l>tt:•rr a. co;1tmuaruo ~~ Br i1iJdào , Fr-.t.ncisco Botelho. Viriato Masca.
gosa~· d~.~~~~ta,~cn~ do <\rt: .2:3:: do r~~nla.~ rcnll~~. ~crna1·cl(! Mo~toi~o. ·Agtoli~ lHl Dutru., 
m~111? _GO ' .. ~lSC.tu.e~ de gt~e~ r a , .co.n. p,~! e?er Çttnl\HO S<JU.f'es Ftll1?, SttblllO B~.l'l'O ;o, CU.tníUO 
e substttntn o ~:~ Commtssa.o . de . ~Iartnh.~ e P1·:~tes , Co.st:~ ,Jnm or·; AmM·al Cexw, cu.n-. 

· :parecerd:~ ele Fma.nçtt..<; . clido Ltodl' tl-(tlOS •. Aquinv . Ribeiro, .Jllvetlal · 
. Ninguem pediuuo .a pa.lu.vr:~ . ·é cncerratla. Millel', Domingos M:tséi\t•onlta,f; .. (: Ali'rodo 
a discussão c adi:;da a vptu.çá.o . . V:lt•ell;L · . 
· .· Coropar~cm~ maü; os Si'S. .. Aurelio . AmO:. O Stt. F'RI~SI n•~·:-o:n~- A liim~ du. porta. ·. a.c-
rim , .Jorge de ~ofot•aes, Husa.iniah de Oliveit·a, cn:..m a presonça. de 120 Srs . Deputr;olos. Yac-

. · . Arthur Lemos, Ciwlo~ tlc Novt~cs. InJ.ío do sn oroMdct• ií. ~ vot:J.çües dt~s m a.tcriu.s encer• 
Bra.zil, Urha.no·Santos, Dias Vieil' t\. Ch'ris• m dtt.S. · · · · · · 
tino ·Cruli,Duashee Abra.nche~. · Aúizio de Peço i~os nobi·ei; Deptttados que ·ciccupe.m 
Abreu, Virgilio Bt~i~rido, Thomaz C:.ntlca.nti, os sons log;wcs. · 
Fra.nci~>CO S;~. FI·edcrico Bol'~es, . P:~ula (l Em sogai.d:~ é u.nmmcia.da. :~continuação ela. 
Silva, ·Medeil'os (> Alhurquc:rque, .lollo Vieit•:t, vott~(,ão tlo·pl'O.incto H- 20:1, clnste :ta no, quo 

· E~met·a.ldino B:indeira, Al'thul' Orl<lll<lo, Au- equi'Jl<~ I''L :~. ! leleg~c:itt Fisêal no l~sta.do de 
· !!elo Neto, Olivcir:~ . Yalla.c11.o, C<IStro H.:~hcl- Matto GrO>"So :~ no E~btlo do Pal'a.n:~ (.2" dis
lo, ·Tosta., felix · Gasp.w. gugenlo Tourin1t.1, cu,;~w); ·. · · · · · · 
Tol:mtino c.Los Sa.nrm, Et!Uu.rd..i .1\a.mos, :-..r:~r- ·. Pruccdet~i~o-so :1 v •. lt:;ç'~o do t•n lb!'ido pt·o
colino Mour:~., Galdino Loreto, Ept\:nillunda.s .Jneto ·n. 2,!.~, - .tle i!JO<>, t•eennhcct:J-.~e tere!ll 
.Gracíndo, .Corrê<l Dutt·:~ . B lt!hüe,; .·Mareia!,. vota.do a .1iwot• 1-!H .· St.,;. Dcpub ·los c coatt~~ · 
Ose<Lr Gotlo~· . Augu~tó de. Va.scoucello;, Ame- !O ; tota.l 9!l. · · · · 
r ico do Allmqucrquc, Fidelis Alves, · .João 
Haptista.. r-Ienl'iqne Borgc~;Panliuo do SoH:t.:t;, 
Estevfto T..ollO, Amhcro . Botelho. .loã.o Lni~ 
Alves. Adu.luerto Fél't·.:t:-., Olyntho Ltibeü·o, 
P ttdua . ·Rezende, nu.leli.n Carvalba.l, Valoi~ 
de Castro, · Rebouça.-; de. Ctn·Yalho, AI • u.ro 
de Gal'Vt.~nw. llormenogillio do . Mol·:.Les, tie· 
nedicto de i:3om~·u. . úa.ndido tio Abretl, ú<lr
va.lho ChM'Os,; Blist!U . rruuhe:ome • . B:ubosa. 
Limá, Gorm:~no H<LSslo<:ber, lUva.d:wia Gor
r éa., .vespttshtno úe Albuquerque o Cu.mpos 
Car tter. · . . . ·· 
Dcix<~.m elo CO!Wp:n•ccm• CO!n ~1\ISIL ))it.~·tl

cip;:~dtt o,;· Sr :<. g né;u; MM•tins, H.u.ymuudu 
Nery, Ho::erio do Miraad:t, Jose .l!:u ~ciJio . 
.T.~ã.o _Gttyoso, Arllndu )ioguotra., 'l'riuclado, 
S1meao ·Leal, .José Mat•ccllilw, Malaqnló~S 
Gon(.'alve~. Moreit•a. Alvel;l, gsla1ciu Coim~ra 

O Sr. P:~.9e"'i<lente- Nã.o ha. on-
mertl. · 
Vao~se pl'Ocodor tl elt:~,mu.da . 
ProcedendiJ-.~e . <i · clt<~ma.d:~ veriflcu.-se, 

tercm-:;c :t nsentitdo os S t•.,; , In(lio do Bra.1.i l 
.~nízio de A, breu, Sergio Su.l:ioy<L, raoy d~ 
Sou;m,. Peeei1·;,1 de L )'l ':t, .loft.o Vieim. Artllur 
Orl:.mdo. Tost: ~. :·;dua.rdo ·Ra inos, All<>u~-to de 
Yasconcello:,;, .Jolio B;.~pt ista., . .Julio" Santos 
Leonel Filho, Cu.rv:1lho Brito, Francisco RO: 
IHCiro, Valois de Ca&t.t·o, !!;loy Cha.ves, Pa u
Uno Ca.r los, Costa. Neto, . BcnccliGto de Sott zU: 
e Liutl.olph(.) ·Sm·r:~o. · ·. · · 

O ~r . Px·el!;li<leut.e-:-rtesoonucr;Lm 
á. clu~ma.da. !li Srs . !Joputu.üos. · • 

Nfw lia. numm·o. 
Jo' icam <u.lla.dt~ . as votaçüt>s. 
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. Comparecem ainda. os Srs. ;Joií,u· Lopris, 
Eu·zebio de Audra.rlP., Rodrigues Dot•i:l , lrincu 
Machado, S~i, F1·cü•e, · O:tlogern.s e !'Jic~o Fot·
tunõl. 

· Pass<~.-sc :i; 

SI~GUji<DA PAH.Ti': DA ORm;M no ntA 

E' aHnundu.da. a · continua..,ão du. ;~,. · dis
c:nssão·do projccto. n. 2W A, de Hl05, que 
:\pprova os est.atutos ·do . ll:~n!lo rlo Hr:Lzil.ehL" 
borailós Dela :.~ssembléa geral tios u.c<:iont~hs 
do &~nco da \~ep1tblicu. do Bt•:i.zil, nas ses.~ües 

· de 2() de julho . :~ 9 de _' agosto !lo COl'l'CUto 
<tODO. 

1nai<i de 1894. entre o 1'hc;ouro Fed!!i-ah o 
lfan.co. ria llepuiJ/ii;a do /Jra=il, · ma.rt~ida.s a.s 
elu.nsul:~s tlecimt.t primeira, d;ec_i:rrw, segu'llda, . 
dccima . ttJr<'d!-a e tle•;imt.' 'J•wi'ta · tio mesmo 
Accm-dtJ, 

~r~J.;~ ilas ~cs.~üc;;, :!4. dP.. novembro de 1904. 
- JJ>-icio J'i!ho. 

Par~ . a ohs~rv~.nci:t . · do estu.bcleciilo na 
emtlllda .que :t<hlit<L o n. 9 <LO :n·t. 5•. oThe-
sout·"· ~'cuJ !t.,~.L_. morlía.nt.<l garantia. ~tdiJ.ntar:l. 
u. • H~ncv do Br<1Y.il. dur:tnte ps cinco primei
ro,; u.uno>:. a ~onumt ct ser emprestada. :\11· 
nn<ilmeute u, . utvoul'a.. · · · 

~<tlu. du.s se:>~líe~. 2•1 de. iwvembro de Hl05. 
_; 131-icio Ji'itlw. 

/
/'o s~. Brieio . l<'ilho _:_ Sr. Presi
dente, venho a:preSeltt..'\r :1lgumas orà•ndas 
a.o pl'qjecto ; não t;.~nta ·: qn:.~ubs ot•arn !l!'Ce&- Accrcscente-~e onde conviel' : 

. Sit 'i;l.S; llt>~S as que prescutemeut~ tenho em_ . 0 Govoi·no deSii(lll1l'<L um r~ cotnm!ssli.o de 
meu pvder • . · . . · tres em )r-egados dH Far.enda, com a gra.tifi· 

)?rotendia fazer nm uiscur•so, m:w r•c,-Qlvi cu.çií.u II'IOll~u. l de. I:O 10$. cada 11m, paga p~la. 
seg-uir. o exqil'rplo do illustr:ulo [hiput:.LLll) ~:>or t: tl lfLO, dm·a.ntc t.res m é1.cs. tLlúm dos venci

. Sergipe, _u.bu.ndon:~o,to u. k ilmna. p:m.~ tlã.o mentos éffc.cti.vtlS, p .t.ra proceder ·ao ex:~tne 
pertttrb:tl' o vívo tliscreteu.r dos h<mr:ldor, · du. cauta · nuvtL do Banco d<t Republica. do 
cJllc>-:a~ pros1.mtos. · L{l'<~.z il. devendo a.pl'P.ScntD.r cit·curn~tn.nciado 
· A;;sim 1nc~·<J,rão tQdos: os Srs·. Doput<tdoo,_ ,·ch~toriv a.o Pu•1 et· gxecutivo, 

a. tltchn~ra.phia. a. Imrwonsa · 1'i:1cionM c o . · . , · · · 
Sr. Presir!ente da. . Republica, que ·;8 cncer- Sala. da.s se:-:sões. M de rioveinbt·o ~te 1905. 
ra.do o seú querido prcü .lcto •. (Mui !u úvm ; ;... IJricio Filho . · 

· muito.bcm) 

Voem ·:1. Mesa,' :são iiil<\S, apoiadtts e po·,tM> 
conjitncttlmente em di,;cussão , a.s seguintes 

E~IENDAS 

Ao projeclo tt. 219 A, d1: ioo:; 

'No art.. 1 v .llu pl'Ojccto elo . e~t:~t,ltto~. ~up-

No art, . l '; do proj•!cto de JlsttLt útos, suppri-
m;;m~&e as pr~.l:t nas : · 

c8eiHlO CQnSídeí•;\das prescriptá.s . fuda.s .. 3.8 .. 
aeçõcs · que n;):t, !'orem intentatla.~ contra o 
oxtincto Ba.nco d<t n.epuhlic:a do Br:Lzil, a ti! :1 
daL:L 1la lei . qtio appt"ovti.r estes cil.tu.tutos.:. 

Stila úas H~\tus, :24 dÓ i1ovembró de 1905. 
.,..., Brit:io J!'ilfto : . prima-se o sé~,:t.iinte · : «UCSs:tr:~. poróill, flste 

rêgimen pt•ovisorlo logo qne entl'•l o Govol'no · · · 
e a. dlrócr.ori:~ elo · b!tnco l'úr convcnciol!:,dn. Ao .· :ir!;. 5•; (omitl coubet·) a.cct·u~~onte-l:lo : . 
ouk<.t. g:J.t•autilt do debitei» ; !ii Acceito~ . chl hypothce<~ · ou a.ntichr.oso 

S~ Ja dN: ses.o:;õcs, :U de nnvemlJi·o ile 1905. t d · ~ • pt·mlio:; urlm.nvs, Clfi~,CM<~n ia e cmpi'CStlmo~ . . 
, ... : Bricio Filho. · · . civi~. ~t .i uros n:\o ·nx<:ntluntos.do 7~'. · ao ann() 

· · · a 1 /~% ele cúmmissau •; ;{ % do commlnatot·io, 
Supprim_a~sc o pamg't·:~phounico do :.1•t. 1" ., lf · 

d t t tt uu ·> ~·ouro. 
do projecto e 00 :J. 11 ;s. · · · Jt:sto.~ ompt'cstimos rtito podcl'ão oxcorfm· o 

. S;1la da~ se.~<(JC~, 24 dn· novemJ.It•o d01D05. v.alor de· dollll tüt·çus dos pt•edios urbu.no::; 
- Bricio Ji'iUto. uu.dos om g<tru.nt.i:~ . calculantlo-s<l . pelo ll· . 

quido do v:tlor loca.tivo. · · ' 
Suppriina-sc o ar t.s• do J.lt'ojocto de cst<t o pi·:i.zo de ta.es omprestimos poderá. sét• 

tutos. àté oito a.nnos, Ji~cultn.do U.O!'l .mutuadO!! o 
Sa.la. ·d~ sessiíes. 24 tle novembi•o <le Hl05. p<~ogamcnto totD.l <Lntecip:W.o, ou sua. amorti-

-Bricio Filho. . z:1~•ão . · · · 

No art._ ;jo do projedo <Le .esta.tutos. a.ccres· P:Lra estes oroprestinios crea.i'·se-ha. uma. 
cent.c-se: · ca.rtoim cspeci:\1. · 

g_:.Emprc~i.a.r á. L:LVliUl'tt, ou cunfor·midadn S:dt~ das ~ossüe;. 2:~ do novombro de 1905. 
com u; cl:~nsu la decima do .1ccortl<l de 18 d e ~l!.'tfcwrdn Ramo11. . · · 
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Ninguem mais pedindo a. palavra, é encer
rada a. discussão o a.dhLda. <L votaçào, a.U! que 
a respectiva. commissão dú pt~J·ecorsohre :L~: 
emendt~s oil'ercciua.s. __..,--

E' annunciada ·a 2a. discnssã.o .. do projecto 
n. :32 A, de 1905, fixando os vcllcimeuto.-:: dos 
membros da .Justiça Federal. 

Veem a Mesa, sã.o lidas, apohtdas e postas 
conjunctamenteom discnssão as seguintes 

B::\rENDAS 

Ao p1·ojecto n •. 12 A, rle too;; 
Accrescente-sc logo depois tlas pala.v1•e:ts -

Procurador da Repub.Lica · no . Oistricto I<' e;.. 
deral,·. mencionadas na tahelltL · orgttnizad<.L 
peltt Commissã.o de Fin:.mças, o seguinte : 

Solicita{lor ·.da. Fazenda Na.cional no . Dis
tricto Federal : 
Ordenado Gra ti fie ação 

3:200$ 1:600$ 

Repre
sentação 

To ta] 

4:8008 

Escrevente da· Procuradoria <laRepublictL 
no Districto Federal : 
Ordenado Gratificação Repre- Total 

sentação · 

2:400$ 1:200$ 3:600$ 
Sala das sessões, 24 de novembro de 1905. 

...-..Esmeraldino Bandei?·lt,- Ilem·ique Borges. 
-A. lndio do B1·azit. 

Art. Os escl'iviLes remetterã.o mensal-
mente ao Presidente do Sup1'erno Tribunal 
Federal um mapp11 dos feitos ccnclus.)s aos 
juizes de primeir•a inst<mcia, ou seus substi
tutos, indicando a da. ta da remessa, o· prazo 
legal para o despcLcho ou sentença e o ditt do 
sua .terminaçã.o, annotandu os que houverem 
sido devolvidos, bem como os pendentes de 
solução. Estes nltimos sm·ão l'epet.idos nos 
mappas mensa.es, com as clesigna.çõns acima 
mencionad<ts, ·a c é s~~Pem ·. despach<tdos. 

O Presidente do Supt•emo Tribunal fttrá 
pttblical' no· Dim·io Official os mapp<tS rere
ridos. 

Sempre que a demol'a no :.uHhtment.o ·dos 
feitos exceder os prtLzo-3 lcgnos, o presidente 
do. Sl1premo TribunaL . chanHLI'tL. a ttttençfl.o 
do ,iuiz por meio de aviso l'osery<tdo,. cu,jn, 
cópitt fica.r~L tu•chiv<tLltL• Si o ,jui;.: nã.o tLtton
der 11 e!:tse aviso, o presiuenté do . Su:p1•emo 
Tribunal ütr<i. tto Thesutn'<> :.ts devida::; com~ 
municaç·ões, que terão po1· elfeito priv:.Lr o 
1•esponstwel de ur11 tcr(~O da gra.tific<tçã.o 
mcnsa.l, até a totalidade desttt, no ca~o de 
obstinação ou 1•eincidencia, ·além üa,s penas 
em que possa, incorrer. 

Scr:í. relevado do de,;;conto ojuizque a.llegat• 
motivo ius;:,ifiettdo de accullmlo de trahalho, 
nã.o po(iendo, porúm, em caso algum, excedc1· 
tle mais do metttlln os pr:1ws lcgaes. 

E (ltrrwdo · Rmnos.- .la mtJs Darcy.-:--: Alva1·o 
Carvalho . .,.-(.'u.nlw llfaclwdo.-Eloy de Souza. 
Ale nem• Ouin1.a1·ües. 

Na ta.bclla. anne::m ao pro.jecto, inclua-se, 
pa1·:.L .todos os e1l'citos o Estado. do M::tl•ttnh'ão 
entrn os de S. Pa.ulo, Pernambuco, etc., sup
primindo-o da. classe dos Estttdos doAmazo
na~. Pi:tnhy, etc. 

Sa.hL das sessões, 24 de novembro de 1905. 
- Dunshee de ;tb1·anches. 

Ao art. 2. o Supprim<L-:se .. 
Sala dtts sessões, 24 de novembro de 190:5. 

-Jlenrique Bo1·ges. 

Na tabella annexa ao projecto, inclua-se, 
para todos os effeitos, o Est<~do do Parttná, en
tre os de S. Pa.ulo, Pernttmbuco, Pará, etc. 

Sal<L <lttsses8õcs, 24 de novembro de 1905. 
- 11lencm· Guimarcies •. - Carlos· Ccwalcanti.
Candido de Oliveira. -Carvalho Chaves. 

gquiparem-se ntt t<tbella _os juizes sec
cional c substituto e o procurador· da Repu
blica no E1)ta.do de S. Paulo, aos juizes 
seccion:.Ll e substituto c o procurador da. Re~ 
publica .no Districto Fede1•al. 

Sala da.s sessões, 24 de novembro de·l905 • 
- Jlforeira da Sikl)a - Eloy Chaves. 

Membro do Snpremo Tribunal.. Federal : 
Em vez de - orden:.tdo 16:000$, gratifi

cação 8:000$, representação o: 000$, diga-se: 
ordenado 24:000~, gratil'icação ü:OOO~~OOO. 

Jniz seccioual do Disti•icto Federal : 
gm vez de - ordenado . ti :G6G$ •. gratifi

ca9:1o 4: üU6$. repre::~cntação,A: 000$, diga
se: ordCJmdo 12:000$, gr.~tifictt<~ão 6 :000.~000. 

Escrivão uo Districto Fedem! : 
Em vez de- ordemttlo · 2:400$, . gratifi

C<tG'i:i.o 1: ~200$, cliga-:.::e : 01•denado 3: 000$, gra
ti fic:.t~ão 1.: 400S;UOO. 

Em vez do que estct, diga-se . 
.lniz secciollttl de S. Pttulo, Pernambuco, 

Pa.1·::~. Rio ·de .Janeiro, Rio Granue do Sul, 
l\'Iina:-: Gera.es. 13allht c Cear(t. 10:000$ de or
dena,do o 5:000:$ de gratifimtção; 

Wmn. do Arriazonas, M<tr<.Lnhão, Piauhy, 
!Uo (lrande do Norte, Partthyba, Alagoa.s, 
Snr,~ipo, :•;~:;pirit.o S<1n'fi·>, Pa.ramL, Sttnta .. Ctt
tlml·imt, Goy<tz o Matto Grosso 8:000$ de 
ol·den<~do e •1: 0008 do l:!l'tt tificaÇ'ií.o. 

Supprimttm-se, no sub~titut,ivo da . Com
missão os§§ 1°, 2°o 3° do art. 1° (rcltttivos á 
rcpresentafilO ), 
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Ao art. 2'' do mesmo substitutivo : · . ·1 . Sú.o .l'<tí:oi~ tl.o prever as con~;:ew10ncia.s : 
Accrcscontc-:~e .-:- Nã.o se . comprclwwlom essm: mnJnln·o~ üo Pudet· .J udici:Lrio Jicarão 

na, uisposiç?Lo de~: r,c m·i;igo os .i m;.:e::; :-5ccelu~ H<L tluptJrt<lcuein. do Cungr •sso po1· ti:OOO$ 
na.es do !Jb:h·ieto Fe1leral; sens ~nhstitutos c <l.nlilt:t,es, conw a.intla. lic<tl·ho na. dep ~ndcuci<L 
:pi·oeut•;.l.dorus. ..;.: ?o I·~xecuti vo. qne <L. totlo .te1~1po poder<t 

Ontle <:onbot· : 
Art. . o logal; de distribaiiiOl' econt<LÜO!' 

d.o. juizo fedm·:.tl ntt capital. tla i{opnhlic;L, 
tica.rü. :-;u pprossu .logo quo v<.Lgtto. 

As f'nnc(\i)es de contadO L' scriiü f;xereida.s 
pelos oscri rftcs. 

:::iala. das ·:.,:essõ:•s, 24 de novembro de 1005; 
-· Edtwnlo Ramos. - Alencm•-Uuünt.t?'r.it!s • ..,
Cal·vatho Chaves. -- Leo·v·iqilt.lo l!itqueiras .
Rod?'i,f]ues St.tlclt.wha .. - búwi.ii!JOS · 11iascar.e
'rl:has. - Ct.t't'ldido de Ab?·et~. ·..,._ Lindolplw 
.~er1·a~ - li'eh:c Gw:par. -lJaranhos Monte.;, 
'1WU1'0. · 

O S .r. Gertna.no I:..:ta.ssloch.er 
d~~la.ra que o seu ·· in~nito na. tl'ilnui<L tij ns
tttwa.r nmrequer.mentu uo seutiüu de ser o 
projecto ent discn>sã.o, co~m <Li; re.;pectiva~ 
emendas. submettido (L Conimissio de Coil
stituidã.o; LcgL·ilat;·ão e .Justiça.. 

· A occa~ião se lhe ttHgura opportuua, uma 
vez q u~; ·em 211 discus~ã.o, .· <.L Cama. r a . .toma. co
nhecimentu do !:\Ub~tituti v o d;~ Commi..,;si'í.o 
de Orç:unento . . c p<tl'<~ .~e conhecer de :::ua, 
constituciona,lid;ttle; se ·. ra.1. mi.;ter ouvir 
aquella Commis~àu ttue. em Yerd•Lde, nà.o 
deixará de o. fulminar como iuconstitucionctl. 

Accentmt o or<tdor q tte u peu >a.men.to ·do 
lcgi::-lador foi aeautella.r o Potlm· Jrtdicia.rio. 
~HL su<z nl<L.is c~mpleta i_n~epenJeneJa ; po1~ 
lS$0. nao qmr., l:aqucr, SUJett<Ll··O <~us ;t;.:tn',!::l 
da nwdiiictLç:ã.u de :,eus venci1llenw.3, esttt
bele<:endo, que, tuna ve1. decr(Jt•ttld. nnnc~t 
mtü.< poderia,m ser tliminuuil.lS. · i~.~ te c.-1-
teriot.bedeceu a.aLt0s principios de s<.~bedo
ria. E' sa,bitlo que u:n üo> muios tle quu o~ 
govet'Dos nàu tt-epida.tn em la. rt~::u· mã.o 
quando prete:1dcm ttttmdhr a independen.:_ 
cia, do Poder Judici~trio, é l'cril' a magistr·;t
tm'rL nos .~ons vencimentos, do mod.o quo 
a.quollos qne, peltL su1iül'LOL'idade do c:t
I'LLCGel', nrw llws !::aih1tm. l'C::::istil·, vcututm 
pul' Jün a. se a,nwliiat· :i.s ex1gencL~s do mo-
mento. · 

A Commissão tle Ol'<,~amontn nfi.o accciton 
as l'ar.ües que fur!damonta.vant o projectu, 
CJlOVtLlltlü t •S VOiiClll'lOllt .J:4 tla llliL'.:'i Stl'<.ttLLl'i~ 
1~d0l'<Ll, o prop:)o . un~ snbs ;itutrvú énl qtle 
fica, :.to lo,;Il::latl.or tL Jaculdade <lo, <L todo o 
tem.po. modrlic:ir <L re:::otuç<1.o que ,Jl'<t toma., 
tbndu aos mmnuros do Supremo Tribunal 
Federal, a titulo de roproscmação, umn. re
munera.çfw não detinith-<.L. 

Vol, VII 

tnlluq: . p<~ra, que st\ lhes supprima. e:::stL 
qu;mtt<L. • 

Ot•tt, fui p1·nci:::anwntu isto quo a. Consti
tnit.~ü.o uã,o qrriz.. :Lihn de quo !lCnbum <los 
oltü·os ]X)dm·es pmle-som ttnnulla.l' a a.bsolutLL 
e cump;.et;L irulcp>:Jatlenci<L do Puder .Jndi-
ciario. · .·. · · · 

E' pt·e1'ct·ivt>l Imr<L :t hom·a., p:na a diirni~ 
dado e b~·io _ dn. ~Lit<L ma.gistra,ttn·<~ do pa.iz 
tt.uo se llro nao de umu. romuner<Lçà.o que; a. 
C:Lth~ lliUillOlltO, possa SCl' l'CVOgt~<l:L. 

PenstL o orador q uc os veuci nentos <los 
a.etua,ed llliLgi~trados não col'l'espomlem (1, 
srm funcçiio nem (~s responsttbllid.tdes que 
lhes c~t?em, mas prelet•e que lhes não seja. 
concotl.alo bli'a.vor, l.fllO se presta perfoita.
meute a ser transi'ot·m,~do em instrumento 
de explol;açã.u. . . 

O subt.titutivo <.h~ Commissão de Orça
mento . . t<Ll como ost:í., . é um attenta.do i"L 
Constitui<,~ il.o. E'. pt•erol'ivclmtLnter o staltt . 
quo, é prol'erivel que tenhamos. juizes mal 
piLg-os, <L termo~ muito_ hem pt~go::::, nas de
pendentes d<L vonta(te . do · Cougresso ou · do 
Potier:·. ·.'L : '"'. 

DomrLis, .. si são m:a.l p~tgos, são. dent1•0 .da 
Constitu[vã.o; t~OP<Lf>SJ quo, si O oUJStituti vo 
logr~Ll' · pas :ar', serão bem ptLgos, nHLS, pelo 
aspGcto mor:d dtL (lllestil.o. são mal JUgos. 
purq ua.nt,> licam expostos a soffr•er· injurias 
que o c~tractet· e digniJ.a,de do magistra.do 

·não po.tmn. supporta.r, 
No~rca~ eondiçõus, o orador espera que a 

Uorruniss;·to de GO:Isti.tuiçã.o, LetrtSlcLção e 
.Ja::;tt~q::;e pi•onurwio subre o assuritpto. 

V em. ti .. l\fOiB;ü lido~ ttp iia.doe posto conju n 
ot<nnctttc Cttl üisctmsào o seguintu . 

l'tgQUI~B.I:VII~NTO 

Rr~qncil•J que o pro.iecto n. :~2 A, de 1905, 
e ementla. tio sul>.-;titutivo v·fto ;i, Commissãu 
üe .JnstiQ<L p~~l' cL <i;n· parecct'. 

SaL.L tlc~S sessões. ~-1 do uovomhro de 1905. 
-Ue1·mww l11J.ssloche1·. 

O l'"!ir. Clllirlos :t>eixot.o Filho 
. (')- St•. l·'reslllcnte, torHLO :LC<dJLLUO de OUYÍl' 
<ts consillera<~õos . t'tJit<L::l p..;lo hom·atlo repre
sonbtlt.J do t{.io tircmtl.e do sul, autot• du l'ew 
qUlH'Llll ~:~ttu, IlàO e::ltlLJHlO n, llOl'LL auianta,da, e, 
sondo este momento opportuno, pn.ral:eu-me 
m;us conveJUento tlechLr .. r, · deslle j<í., que 

-(·)Este disc•trso não foi revisto polo ot•u.dor. 

7~ 
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achei-as de .tu,l modo convincentes. que llypo.:. 
tlleco o meu voto ao requerimento. 

O Sn .• GJ~ltl\!A'-'\0 HASSLocwm.-Obriga<lo. 

0 SR. ÜAP.WS PEIXOTO F'ILHA-Lido.isolatla
mente,o requm·imcuto,evidentemcnte não es-

. ti1ndoa Ca,mara m,t rrranr.l co'n'iplet pal'ê1 ouvir a 
,justific>aç?to, é possível que nm ou outro '.Jspi
rito nã.o a1)prehcncla.,cles !e logo, os seus fnn
damentos,mas a sua. f'unda.menta.çã.o t'oi ri.Lro
rosa.mente logietL, do modn por que i.tcaha. de 
ser reita lJClo ::::r. Germn.no Ha.sslochnr, 
quu,ndo,nos convencetl llü que, :por qualquer 
modo que se enca.rc o caso. é. certo que t1 
fixação dos vencimentos dos m~mbros do 
Supremo Tribnilal Fednr;tL em lei de orça,
mento ou em outr<L qurtlquer, é St'lnpre uma 
questão :tttinente :.i. intelligencia do m·eceito 
constitucional quo prohibe que aquclles ven
cimentos. se,jain diminuídos. 

Dada esta cont:ngencia, é cla.ro que nã.o 
temos sinão a lucrar com o parecer da, cont
mis.-ão de Legislação e .Ju.,ti~~it, sendo que a 
minha esperança.. a minha ctH1tiança é quo 
este parecer nos tire qmüquer duvidtL a t·e
speito e que venhtL breve. de mo i o a não de
morar o u,mlamcnto dc·ste prnjecto. 

Não me pronuncio sobre o merecimento 
dclle, queria apcna.s dizer a V. Ex. que de 
tal modo, e tão hrilluttltes fora,m a.s consi
derações :produzidas :pelo. 1lonra.do Depnti.Ldo 
Sr. Germa,no Has~locher, que não resisti u,o 
desejo de desde logo, declar<.w que dou o meu 
v·oto ao seu requerimento. ( M1tito bem; Tnttito 
bem.) 

O Sr. N eiYa vem recorda1• (t Ü<L
mara, que, ha col.·ca de lO annos, tbi, como 
a.gora,. apresentado um . projecto augmen
tando. os-vencimentos da. nuLgls raturn d<:t 
Cu, pita,! . FederaL Si .bem SC\ . lem hrêL,. um dos 
pu.tróciimdores dc::se pl'O,jecto era o pt•edaro 
cidadão. que brilha.ntemonte d.trige, ora., os 
destinos do Es-r.adodo lUo do .ra.nciro. 

Varias emendas lor<Llll · a.p1·esontada.!:~ sem 
que nenhuma, ali:1s,. vinga~so, no s.eutido dt~ 
üworecer osjuizes seccionao~ nos ~sta,dos e 
outros funcciona.rios fellcr·aos, quo uello tr·a
balltam em prol da. justiça.. Cma de::;sas 
·emendas foi lemhrttda po!o or<Ldor·. 

O l'esulta,do bem . conhece a Ca.mtLl'<t : O":; 
juizes . dttqui fumm m:Lis. uma, vez a.n
gm011t.a.dos em seus vencimentos, e os ,juizes 
seccionaes nos l•;stados o seus u.uxilhtres fo
ram completttment.c olvidtt~los, e é contm 
essas inj u -;ttts desigualdades, contra esse1:1 
a.bsurdos e;queeimcntos, contra os qua.es de 
longa. dL~ta. vem energico ·. protost.aado, · eomo 
nes~:>e instn.nte o fttz. 

A lujus~.iç:t n''sso momento ttindtL mais re
volta.nt.e seria si dignos collcgas d:t valoro
sa Minas . nã.o se esforçassem directamonto 

no sentido de repar·al-a, ao. que de :prom.pto 
;w:ptiesccu o humilde or:Ldor, accordo em 
i.od<L plenitude nesse tenta,men ; ha, porém, 
ainda, muito :1 1azer. 

Sabo a Ca.m<H'iL que :treforma cerceou aos 
proeu1·adm·os d~t [{.epublic:L os emolumentos 
'JHO poí·cebia.nl. Em ~eu Estt.tdo, por exem
plo, em qne esse cm·go (• occupado por mn 
mo(;~o dJ inatac:Lvcl probida,de e reconhecida. 
intelligencia., o D1•. usca.r Vianna., póde asse
gurai' qun.elle foi gra.ndem1mte prejudicado 
com n. I'Bf'orma. E a.sstm em o11tros J•;stadrs, 
onde, cst;i. cel'tu, i'nnccionarfí.o ontl'O' distin
ctos ma.gbrtmdus, ttunbern dost'arte prejudi
c:tdos. 

Pelo pro.jecto em debate é nu !lo o augrnen
to, ficando os procurauores apenas . com 
G:OO~JS;, sendo 4:000$ de Ol'tlenado e 2:000$ 
de ,~.tl'<.ttilicação. E' um presente de gregos. 

Como bem · n.caba de ohservar o illustre 
Deputa.do -por Pel'nambuco, o Sr. Esmer<tl
dino Bu.ndeirtL, jul'i::;consulto distincto,. com 
n. sn}JDt cs;.;ã.o du.s custa.s e porcentagens, os 
procura.do!'CS da. Repuhlica n<ts secções virão 
a g~Lllhar. meno,,; do que :m'Les gallhavam~ 

Nã.o cogitava que e.:;te pr·o,jecto entrasse 
l1oje em debate, pelo que nem. trouxe ·os 
s tu ~Lpontamentos, .nem o projccto, devida
lU ·nte annotados ; nunca suppoz que . de 
cllvl'rc SJ encerr•~ssemos projectos da Receita. 
e sobre o B:Lnco do Brazil ! 

Si os officiaes d.~ justiçu, tamhem perdem 
as va.ntagens, então a Com missão augmente
lhcs.o.ordenado, poi~ GO$ por mez é uma 
irl'isão ! A • Commissão de · Finanças ainda 
est(L e111 tempo de repM·ar essa, e outl·a.s in
justiças que contüm o projecto, e out1•o 
não(} o intuito dv orador,;~present:.tndo uma 
emenda ptLrtL qne sejam elevatLs. os venci
mentos (los procnradore; da Republica nos 
Esbdos de S. Pn.ulo, Pernambuco, Pará, 
Rio de·.Janeiro, Hio Grande .do Sul, Minas, 
Bahia. e Ce:~r(t .. D•t e:;saordem porque •. é a 
que se lhe depc.trou na. tabella da Commis;.. 
:::ã.o, qucwdo não deveria. .o natural geogra
phico começar elo norte, e iniciaria a 
emend;t pelo Par(t, ou então seguiria a 
classitic;Lçã.o que llte dict:.t o coração
começaria :pela Btthia. (lUso). 

O oradol' ainda solicita a bunevotencia, du. 
CamartL para outros funcllionario ~. que, em
bora, ·de uão elev<.tdc:L · c:.ttegoria, com tudo 
prosi.am r:!levantes serviços. Rei'ere-~e aos 
solicitadores e :.tos oscrivàes. 

.J:t em 189.5 o ora.dol' pr·otestou desta tri
l>tultt contra. o ah.m1•do de te1•em ficado no 
esq ueeimento n.s ,justn.s prnteuções dos· . soli
citLLdurcs, <lessüs op1rosos a,uxilütres da. jus
tiç<.t e, tra.tanll.o-se de umtt cu,ustL ,justa, vem 
do novo patrocilltLl·t~ e l'u.z o histol'ico do jogo 
de empurra. em que teem estado elles. 
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AccPescc quo o~scs mm:mo~ f"ttnccion u·ios nem sú a.ca,i;tdo- aen.tndissimo. :pela. sua. 
se v em <li:~ tL .dia. f~O!tt·ecn.J·i·ug:Ldu~ do m:do- :'nnr·.!ia. pelt~ s!L<L i:Ji",nlli:tenci:L . ü pelo zelo 
res tr.Lbn.llto~. f•tdo c~~to qno m:ds .e:te:Lr<H: · eom qno :•empro tem doscJmpcnlt<Ldoos seus 
e m:ds lcQ"Him:t. n.s -:u::Ls rcel:t:JHr·t"IC~. F:d~a. dcv;:l·ns t\ ({1W. no n!lli.:Lnto, v:to tnr mcno:-::, 
de ouvir 'ü :tpal'b! do illtl~.d.ro 81:. g~mm·:!.l~ vn.1~ ser desihh::~~lu .aos Hons .. · veneimentos, 
<lido Ba.ndoir<t. do quo j:i a.pl'fls 1.mioa ornt'~nd :~ pelo r:wto do sn !lu\ tlr;n• os· tae.s emolu-
:í.ccrc:l, do> solicitarlol'l\S, mcntos. 

Sente· fJUO. 11twm ostejn fa!l;Lnrlo snj:~. am Quo ::'-i!.!'niíic:t.l'i:~ t·ü pl·cwnrlimonto?-
leigo em tan: as~:nrnptos. L~iio t'• um presonto do ;:,:I•egos, (;o;noj;t 0 Qnizet·n. q no. i.mt vez; dn lnuni i.do or:1,dtH'. d h:~p 0 hnm·atlo e:l! ln!.!:n,. 
fosse nn.~rta.lwr;t o·tv:itl:L :1Yoz .. :~utoriz:Ltl:L llu lst.oj:i, ni'i.ut~ run .P·t·n:-:tHtli.\ dn :rr·cp:os. qno 
mn dos.fl.istind.t;s " .. dvog-::.d1;s o nmot·itu:-: .itt- (~ llist.m·i:t. :1,rti.i;::n, (l"i::o) sun:i.o um p1·esento 
riscou:;ulto.<:: qw~ o:~Ln C:LJrnmt. eonUt eom u!"q,:- de 1·a:-::-:u.-; .P<Lí:a • .Íit.:Jcnw,:c\,~. (Uiso.) 
nia, em son seio, )):Ll'<l., COlH a, eol11püÜ!lli.'.i:1, 
precü;a., domon trtn· ptena. 11w11t ! o v:t,lot· 1b, N:.~ omend~L q no va:~ a.pr·eseni; n·, csta.bo
sn:t~ :~sscrções: J;hH'Illlc.eon l'os:o:::L l't'itlJC<LtnüJli.n. t~eo !:SOU~ d.o m·don:\,rlo o 2:-WO.~ dn gra.tiliet~-
:tquen.~ qire .. 1·:t sú diri:rc. :i Cnnt:t.l'<L niío tht çao. _ . . ~ . . . . 
direito a qno se snppmlhn. qno errtende do .\clw.t:n.o Do,ueo, m:l,S n:.to qnm• que. :-:o thga. 
diroito (1··i;~o), em 01;:i, muit;.1~: vet.os toaim 1 qn_f;ost:l, ~~ Slt·>VOt'!·OI' a,::-: l'OJJdns ')Jnhlte.LS. que 
ver~e~·c.~üo o quo jnlga. va.e torto. (R-iso). .,. n~1;a. "·, :~i:t~·.:~:.· .. o.~),t.t;r.,O.:.:~ ';Ln~ n,hy~mo ... :. ~no_.ê. 

Dtra. a.lgu.m matevolo: !llll dr.,,o~ot·trlm d.t, Recvtt.., •Lll rlemobzdOi. dcts 
« ·t~:::ti.i. a,qui F... ;.~ dizer nm<L:; <..:on~:.•~ I fin:tnc;a:-> clu :·;~t:~do!! ... 

Cl'l'OilC_;'I.S, se:n t'undc.\.m~nto, ·nem nc.~jn~i,kt~. Po1.1CO se imp.n·i'.tL com cs;;os m)Jcvolo.; ou. 
nem tao :pouco ll<L erp.ntli.t,lu.» . D:::e:uio ca.tõo;: o qw~ o s,~ti~t'l.z é c:Lher-lhe 

Mas, fctizmDnte, o qne e~t:í. a. )Jt~n::lu,:nc.t.r i1 lW:l,t.Ol' 1lt\ .;m· qtt•!ll d:i. tl :.:;rito do :tla.rnut 
é de ordem t:.Ll, • 6 üe t:"to evidente ~n· >co- eonr.eu. ns~.C$ in.inc:l;it~J.~:, eolltt·.t ossos at~t~n:
dencia., que o nobre Doptü:ttliJ píH' Peena.m- t:vlo:.; :t,o . .; ;.::;;t.:.do~. D:i. o hl':tül). de a.tertc.t ; os 
buco-:...tatvcz por mn prineioio de 'iielepnthi<L co·JlPctontm:. <.tute a.~ n:d)ii;;tntos dosi!.{tml
-veiu :.tuse:t encntltr.J, l"ol·mtllttmlo tL eme~HL<~ d;td·.1~ 'VJO t.t·~eo.ttuuu. oin l'L\l't<:-<·w :t es8es.que 
que ap1•nsentou e <lc qno o orttdot• não tin!:c.t sfi.o. dimiuutclo~, o:n ,·ex do tarem tmgmemo, 
conhecimento. . . . . que :torn~L1llto.:n nln.iso:nc:~t. rerncdiu. 

Descle j<.~ empr<tza. a. stm :wtiYid:Lde... Si :ipr·otltler mc.tis n.l'.!.·urna. c"mm no inter-
O SR. Es:-.ml!.AJ',nr:-:o lh:'ll'n:~:rt'!.A · ·- ~.{ttito va.Lto.' ·rnq na.nto. u ;:n·qj eet,, Y<10 (L Cul11nltSSã.o, 

obrigado. vo:tttr<i. :i e:u·gtt, }Jor pw (l mothor que nã.o 
o SR. Nl~JYA- ... o seu voto.ntiu 0 f':.Lzendu lm.i:.t !oi . do :pw logisb1· !inc!idttm ·nt.o e 

:ti n•b rk r(lwlmt e o m in.: nsti<~:t o desiguc.ü-coln· rcspcii;u :1 smt l_)<tl<vvr:L. pcmpte ell.t. HfLu muuto. -
tem o mini mo Vt:.lul'. UMa rtjJIJi.r.ulos,) P<t.~llt\lllOSIX~nlc.to,;: qllú <h::tl'ilmcm justiQtL, 

O SR. 1~~:\!r;;R.\r,niNO H.\i.\"111~tttA- Tom :Lt(! tomo~ dnUo m1tit:t nouossidarle; :ts~im como 
muito. (.'ipoindos ytn·ae.~.) c.HlV<im quo ell:~ Bt\j:~ routc.t, t} ju:::tJ quo t~ 

O Sn .. NEl\"A-SatHdn o m:d. quo rn·ol.en
dia obviat·, ju:::t<üuente eom Jtnp, OJJWJd<ü 
i(lentica. :i. qiLC o llillH·o Dcput~Ld.o l~wmnl:llt, 
emenda. q11c :::uuscrov1~~·:~, sem eogit<tl' do 
tom;,,r conlleL:imouto tlu sett cuutoxtu,. VtLO 
apl•Of3enttu· outra. lllC: ill<L, tLlti!HlCntaudu o 
o-:dermdo, e :vpti repete u latim qlle llle 
ensinon o seu in~igm~ lWOS1l'O e Clllle :il., r1 

St·. GonQa.lo. Nutito ~- Jh~U11 J•e;wt::llfla ,iits/.?:w 
diunt. 

A illtl~tt·~t<ln. Commigsfio. qu~LJulo ostuditl' :~ 
emon<h, tom o 1li1·cdto do ,Jtutlii\ca.kl., an
gmeutttl' ou dtntinuir \lH VUJL<.:.i.lnontos (:tu
gmctltttr· ~et·:i. ccn·ÜLlllOJlte melh.>l' (l',:go), Lut·
lHLi-tt ext ·ns1va., ao~ donu~i8 l~s ·iL1.lo::;, ou pa.L'<L 
nltel·.~t-a. como mol.lwr• 1·cputarmn, em ~\li.L 
alntlisu.d;.t com )et.mcin.. 

l~to sig'Jtilic.L· <Lpon;u.,: um p ·olim;Lo. o J.H',J~ 
tosi;u-<.lil•ho-em no mo elo mn uidt~,tlho ! ... 

Mt~i:! quo impol't:.t., üo ;<lo quo tutloi:! ~hLbom 
que so tram üe um l'nncciolli.tl'io <Lcttktclo, 

C>llisii[Ot'OlllU:~ 1ÍO lllllLÍ•J pül' •LfHI tem eUtL di
l'Oito:>. (Mu·,:tu bem; 11111ilo bem.) 

Vem. :i. \[os;~. é litl:t., :q)tli:.Mb e po:::tn. COil
,juJwt:t;rwntc~om lll~cu~ . .;;fw:L $t:guinto 

:\.o l:ll'llj o e GU n. :{~ A do I OU:I : 

A"!. l,lH.l1ht: 

Pt• •i.'ill':l.'iuL' rb, n.upniJtiva., ·UUS l•:.~La.dos· <lo 
:-:. L',:,ltl.o. PUl'lt :.ml~tteu. í':H·:i., L{,iu 1L0 .Tttneil•o, 
IUo C:t•<tntie do Sul, Min:~~ Uor:tos, Bt~hi:.t, 
l ~CtLJ.i:L : 

Ot•donado ............ . 
U t'tt i;L:ic.t.c,~u.u ..•••..•.•. 

4:801).~001) 
~: 41JO.~OOO 

Tut:.tl............. 7 :~JU8UOO 
:~:.tLtt das i:lGssõus, -~·t do noYomlJro dn 1005. 

-J. il. .Neivt.t. 
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(:) ~r. Sú, 11'.reh .. e~sr~ Presidente, 
tenuo em tempo oirc.rech.lo<~ con~idcL':bÇ\Ü.•J da, 
Casu. um pro,jocto sobre o·; verwimonto~ elo;; 
procm·:.wores ·· d:.; Rcpnhlie:t . n;t. ~ce<:fto do 
Distl'icl;o l<'cder<d,c cxa.rnin:w!lo 'Lcvill.t.mcur.n 
:~ ta.lJelht a.gor<L :.t.pre~cnt:bila. pela Cummissáo 
<lc Or•ç:Lmeirto, sort l'or·t::t.du ·:L proput· IIlniL 
emenda, no ~cntido de r•md;:th lLcem· :t tlis;lO
:;iç:io do meu prujedcJ,quo ine p<tr·ectl tlü t.;d;J 
})üilto j nsto. . 

O pt•oj cdu <la. v:.t. aos· pi·~etu·;r.tlor ·:; o ortle
na.uo d.c um e.onto <.le l't:í: mcu::;:t.Lmcnt.t!. Com 
tocht. a. inllcpeudencb dig-o qne a:"t.o julgo 
extrc.wr·din<t.r·io nem · d.eum~iado es ;e orde.
na.do, q 110 aittcs . r.~pnto ntt:i<le.;tu; 

Vent ;í. l'vies:t,(l lid<.t., apoiad<t e posta con
jn!wta.mnntn t\m clist.m:-;sã.o, a. IWgl}intn 

l~:\JI~NHA . 

Ao !H'qjneto 11. :~2 A, do 100;): 

su h~t.itlltLm-sc, na ta.bcll:L nnnex<t ao prQje'
(~r;o n. :;~ A, de 1!!05, · us vont:i nentos. dO$ pro
curadol·es da RüprtiJlica no Distt•icto. Fcder;tl, 
<tUe tLlü vcom iix:.~do::;cm g:·lOO . .:;, pelo,; de 
1~:000 ;:, sundo 8;();)0,_:; do i.WdüUtLdO C 4:000::;; 
de.~ratilicaçilo. - . . · 

S<tla. dtLl-:1 ~cssões, .~4 de novembro de 1905. 
-Sá, Freire. · 

().~r. ·Neiv;..,.:.._ St< Pr.l~idente, <t.Cabo 
0:-:: n1cus dignos col!e.!.r<LS eonhecom 0 riu- de ver que aernenda. <lomeu iUil~tt•oamigo 

mero de C<t.ns<ts llettmtiitlaspelt>i-: 'Pt'l)Cill'<Ldo- o SL·. Esmeraltliuo Ba.ndcil···~ se relet•c ape
rlis d<t H.cpuhlie 1•• tm Capit.~t.l Fedet·al ; o, n<t.s ao ~olicit<.dOl' da. l<'azenu;~ N;wion<.t.l do 
recordn.ndo CSS<L cil·ettill::;tiLUCÜt, dO\.Jlll C..Jill- Uistt•tcto Fed,er,~l C ao e~crevente. 
prehcn<lcl' que nã.o lm 1·a:dio p<.tt•:r tl ue u' 
pi•ocm·::t.do,·e:; do.~: fdtos tla. F<.tzctula. :O.luniei- O Rtt. i·:.;;~nm.Ar.nr~o B.\ND8IIu-E' ex;tcto. 
JlU.l tenlttt.m maii,1· rcrntmcr<tç;·w. o~~~. Nt~n·A.-:'{est~t::~ co 11diçõe~. c~, . que 

B' Certo qnc o:>to~ nlt.imos tecrn gt'a.ndc cOt'L'L pt·estes a. <Ltl~L!.(lla.l-<.t. e coutmúo a 
tr·nh<tlliO. nns os nrocm·a.dol·c.-: U'-L Reonblica <ln.r-tho mcr.t vvtu, eutreta.Ilto, sou obriga.do, 
tamborn . u teom,'o:ll ca,n.~ttnlC \':.tlor" e:dl'<L· tlS:LilUU tlO U~l'Útu que tue Ütculta, O H.cgi
Ordinario. mcntiJ, a, l'a.lutr pel.t. ~e :unda. vez &obre a. 

Aintln. .h:t. .. n .. oncv t.c.,rn.n.·.o . • . o s~tll. doso. Dr. Bor- m;.~i;crm. a. vir'~ trlhu.n:t, .a)im de propor a. 
.r:' ampliaQ:i.o uesSi.L emenda, no:iJ termos da 

ges Iviontniro, :Pl'.JCtn·r~!lor <l<t Hepnblic<t C!llJ vo11 oll'et·oc.lr o quo g<tranto os vetici
ua. sec~~ao tlo llistricto Federal !oi syn- illC:ttos a.::; ::;oUci.tadot•cs. . .. 
tlico de um<L liquida.çfio J'oJ·~~:t.:ia. imptwt:Lll-:-
tissimtt, cuj<t. t.:Oll11Iti:;sã:J !iJi o:dt•;.tortlin<.~.- Vem :t Mesa., é lida. ápoiada c postá. con-
ri<t.; ·o digu.> funceionttrio :.t.pomLs re<:=eheu .i nnet~bmente em discussão a. segu10to 
seu o1•dena.do. 0 ' l~staAlo l'ece:•eu mn<t com-
missão gr<t.nde, como ertt n<t.ttu•ttl. poi.•tpLc er:L l~)n~~DA 
syndico da. litJ ILidu.ç~:'u) l'.;r~m<b <~ qne \· .enho Aopro.fecto n. 32 A, d. e 19. 05 
do me rol'tirir. · · 

Assim como este, mrmos md.t·o~ pt•oceil~us Acero~coote~so, depois d~~s pa.l:wras <<pro-
sii.o dcl"endi<los m~lo PI'OL:nr·;ttlot· du. ltepu- cut·u.<lut• dt~ ltoptthliua. nn Ui::tt.t~icto Fodet•u.l, 
hlicu., quuit.)) ·nas pcn·<~tli"\ t\t·niu eu, o ot·de~ mrmciona<los 11a t.a:JOH~t ot•g<LIIiz:tt1a.pe1a Uom-
nn.do .de li:U008 p.n· ann '· mi:::;s:"Lo uu l•'imt.ll(!LLS»u seiuiotu: . 

Or:t, pela .t<tb '1La apt•e:.;nat .. ~.tla pc1:t. Corn- :-:;oti~.:it l,llm• d:t. F't~;r,o,ul:.L Nttciun:tl 110 Estado 
missão do Ot\~ 1.mcnt '· o m•tlona.d:.Hllle :.;o lhos dn. H dli:.t e uus ouh·o.~ tloigu:tl ú:ttogiwia: · · 
d<.L <LgOl'iL é do H: tOO$' lO O. · OI·~Wn:.t.tlo ••......•.•.... , • , .. · :{: 000.~000 

MiM~; Nt'. Pl·esidnJltn.lla um:t 1lispo•it.~:'ío uo 1 iNtitlt~:M~l:i.o .. • · · · · · · • · · · · · · • • 1 :000.7POOO 
pt•ujccto que psta.holaeo 'lllC os nmol•tmentos 
e cust tl:l; llo ttu:J.lqum· nu.t.ut··~~a.. at1\ ho,;<l co
bt•n!li)S em dllllroil•o p:u•:L os jniws. lloverão 
sct• p:tgos. em soltos p:r,m .o Tho~uln':l Fo tol':tl. 
J~ istu p:.:.t'«3ce pt•uem·:~,· osl;onllm·-.'lo :t.u Pt·u
cuet~llOl' tlu. H.opablie:L. 

O ordctl_n.tlo, ~1'. Pl'<}:~\icln:rtc, 1ln H:·!O,l.;, 'li to 
pa.1·oeusot' ·HIIl tttt.!.!.'lllúlltitl 1l:\dd pBL:t Commis
~:'Lude l<'in:1Ht:ns, Hi1o ué L'Ba.Imonto; o,nosi;a,; 
contli<~!ÕÜA, offereÇ1<J :L cowsid.m·:.LI.~:i.o da U:L~:.t 
um •, ()lllil·ldu., rn;-;r.n.IJolouontlo a di~pJ~i~.~:\ 1 tlo 
rti(m nl'ü.i<l<liiu, det.uL·UlilltLUtlu quo o ot••lom~do 

.·· soja .do 1 :OOO:f;IJ,JO. 
E' o que tinha. a dizo1•. (llfuito bam.) 

1'oi;u.l. ..•.... ~ ..•.• , • 4: 000$000 
S:~l:tdit,ssus~uc.-:, ~4tlo ilOYombro dol905: 

-.!. A. ~Veiva. · 

Niuguom m:ds pn!lindiJ <~ l>:tl:tv['<t,<~ oncer
l'~L<h .n discussfi,o llo <.Ll't. l" t~ succos~iVtLmento 
sc 1tt doh:ti'.t! IL tlus dnnHtis:trti:;osdo p1•qjoeto, 
cuja V<.li;a,t;:"i.o llmt :ttlia.d:t ntl'l quo a. Cmnmis
s:'i.culn t•'iaa.ac_l:t~ dê p:n•ocor· sobro a.~ . omowlas 
olferBili<lm:. 

•() ~1.·. F .t·(~~i rh~n.t.<~ ....; SBrtí. votado 
amu,nhii., om ortlom do dia, o l'oquorimento 
do Sr, Ge1·m:tno Hasslochor, pedindo que 
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s.'_'.·.J.·:1·1·l·I.en·v.i:.td .. o~ á .Co·1·1·1· Íl.lissfw •l.e Cu.·ll·s.:t·i· lilt~c;t.i. n 1.1· L 7 4. ,_\ •. . uc. ~90. 5.; '.~ll. ILÍ. p:.L··.l .• é..tllli .. n ... ·o.· Tr·i_l_ ~ ~~ .. l.l<L~.· d.· e· u .JustiÇa o pl'O.]Cdio e iL ClllúHC[a ao :-::nll:-tl1ill- Conta::; a. Corte ue Appolla.c.~ao do DrstriCto 
tivo da . Cmmni:::sii.o. · · · · · . Fqder<tl, qwwtu :~os veneinwutos. ás fét•üts . o 

E: <Llllltlllcütd<L a t" discussào do pro.:eeto :t apo.;ortt;uloria dos l'Cspc;,: tivos membros. 

Vem <L . Mestt, é lidtt, <tpoiada c pust;L coll,jurict<Lmeutc em tli:-:cussilo i.L seguinte 

Aoprojecto n. 74 A, de1.905 

. Aô substitutivo da Culümissi"í(i: 

A ccrcscen te-so : 
Tabella 

S11b.-director ..•.•••...•.. ..•. , .•............ 
Sec·l'ettn'io ............ ........ ~ . ·• · . ..••.....•• 
1° escripturario •••.• : .. ~ ..........•.. · ..... 
2o » • • • • • ••• • • • .... , • • ' ·' • •• • ••• • • 
so » •••.•••.•.•.•...••••.•.•.••. 
40 >> •• • .• •••••••••••••• •• .• •• , •••• 
Cartor.cu•io. ·, ..... .. · .................. · .•... ·, .. . 
A,judttnto do m~t;torttriu~ •••••• ~ •..... ~ ...•. 
Continuo •.••.•.. , •.••....•.• · ....•... ." ....... _; 

OltDENADO GRA1'Il~lCA(!ÃO 

ô:OO:.lsOOO 
s:ooo.;ooo 
(j: -100;-;000 . 
4:soo;;oou 
:~:000~000 
:~: 4oo.;o. ;O 
:~: 200.~000 

. t: 400 .. "000 
1:000$000 

4:ooosooo 
. ~1 : 000~000 
:-1: ~UO:~OOO 
2:4üo;:;ooo 
1 :l:loo :.ooo 
l:~oo:::;ooo 
l :liOO~OOO 
1 :.tliO~OOO 

~oo::;oou 

TOTAT, no 
VENCI:\IEN1'0 

12:000$000 
l~:OOO~lOO 

. U:l:iOO~OJO 
7:~0JS0v0 
5:400~000 
:~:600$000 
4:80J~OOO 
:3:ôU0$0üO 
2:40J$000· .· 

Sala dtts sessões, 24 ue novembro de l!)05,:.._J, Baptista.-l'idetis Alves. 
. -. . . 

Enü:eguida.., l;ãO succes~iVLLIUC11te, :.;em de
bate, oucel'l'a.dos em 2" c.Jiscussi1o os <Lrts.In 
c 2° dl) pru,jecto n. i4 A, de 190;>, tlmtndo 
adiada <L votação tLtt\ quo :t respuctivtt Com
missão de par.ecel' · :::out•u a . umeuda oJl'ero
cida. .. · · 

I~' :tumuwi:t.~ln. :t ';!,11 tlisc;nssào do JH•ojoci,o 
n. 24G, dn lUOr>. cqrtipa.ra.wlo o~ tlirnctorns 
do .Thcsouru l•'odm•al aos tlo Trilmna.L tle 
Conttt::;, ptL1'1L os úll'oitos ue tLposunttLdori.u. o 
vencimentos. 

. . . 

l~imuu tam~em elevados para i: .::!008 :u1.; 
mmos us vcnc1nwnto.~ que percebem o:o~ 1°~ 
O!:)Cl•iptm·~u·iOSilO ThesOiU'I)ji'odet•td o os om
(:ine~ . do UI)Jll;encioso <in . mesmtL rt~;xtrtiç~ão, 
Hcaudo assim cquip~u·:~du; :ws úontador:•s das . 
Dolu,!!acin.·: li'isc:to:-; nos E:i:tallo~ <lo J>a.r<l. Púi'
ll<Lml.lucu, Ba.lli:t, S.l'aulo e Hin !ir:Lntle do 
Sul. 

~u.l:L da.s se~~i:ie~ .. ~.J donovombro do 1005. 
-lJinuo Ji'twtuna. -lJ·ttnslwe ·de ilúmwlu;s. 

Veom :L i.,.Icsa. são li<hts; a.poiaclas c po.mts O St•. .To:.MlU hu ·r>ires~Peço a, 
cOI\juncttLm.cnto em tliscns:::ú.o, ns soguiutcs p:Lla.vl'a .. 

1·::\H:~DA.S 

, lo JH'L!}Vt.:tu n. :24. ;'). de :l!.lO.) 

Si passa,J' o snhstitui;ivo lla.Cornmi::;silü, 
accrcseontu·so: 

A aposentadori:.t desse:; i'lrnc:cimuu·iu~ ~m·tL 
l'cguladc1 polo art,. r'\:·l d.o fltJm•cto n. ~.·IUU, 
ele:_.~:~ do doilornbro do 11-:!11\, 

~a.J:~ da.s ~ossõe~, ;:.1 do novembro .,tc wo:>. 
- Cr~ l)IJtttJ c~.~:v:.ttc~. nti. . 

()Sr.];> l:"ü:-õ~i(Lün.to-Tmn a p::tl<LVl'tL 
o :-IL'. ,ftJa.Cplilli Piro.-:. . · . 

()~r .• ton.qnbn. Ph·c~-sr. P!'(l- · 
:,;ldmrtu, dua~ · p:diLVJ'iiS lL})úlltlS dil•üi 1-.lObl'O O 
prqjet:iio. 

~;o n~onwnto a.etual om que a, Ca.n'l~Ll'tL 
cou~mm;omonto tom Pl'Ot:urado olovat· nH 
vorwimentos <lu quasi. todos os sm·vidot·mn.lo 
E~!k~uo, nii;o 1)o:::~~u duix•~!· tambum tlu mo lu· 
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tercssar pelos vencimentmt dos dil·ec:tore!-l d:1. 
lmJ.)l'(3llS:t Naeion:tJ o d<t Ctts;J, tia .\Iomb q:w, 
COlHO osdo TheilOltl.'O. csJ,tio SOIJl'CC~étl'i'Cga,üos 
de serviços .do grande im p01·t<~.uc 1:t. 

V. Ex., Nr, P1·esi<lontn, s:J.bepm·ruit:tmcni;o 
qtlC étilld<L honiiCIJl . J'oi a,pt'CSCJlLiJ,UO a(JllÍ .111'11 
pro.jcdo pelo digno Ueprtt<tdo po1· S. J>aillo. 
o t;r. Fcneii'~L Bl'a,g:L, l?l'OC·Il':tnl.lo equip<tra,r 
os vencimentos do .Uirector ú:t Rcp;n·tiç:"lo 
dos TelcgT<.tpllos <LOS d.o da. l•:strada. de Ferro 
Centra,l. 

Pois bem, o dh·cctor dol:l TelegL·:.tp!JOs reeebe 
15:000$, exa.cta,nwn'te o pcU.iúo pela Com
mi>sà.o para, OS uirecf;orcs do Tlt0:3Ulll'O. 

E' ,justo, pois, tJI:W igual mcflitb S!1j<L ex
tensiva aos dircctDrcs da llnpt·ons:.t Na.ciorml 
eda Casa dn. :.rocd:t pol<t 1·espoHS<.t!Jilitladc 
inherentc :ts snas fLuw~~õcs. 

V. Ex. sc.tbc que em todos os pu.i:ws do 
mundo o dircetor u<t CLLS<td.<t .l\Iued<L Glu.l·g<L
mcn·~c 1·emunem<lo. 

U~1 SR. UgPcTADO d:L un1 tqxn·te. 
OSR .lOAi~UDt Ptrtc:s:- V. Kc s<.tbe qne a~ 

ma,nitL dn C:.tmttr<.t é onc:ommend;u· no o:->
tmngeil'O o. que opa,b perfeitamente produz. 
.~<; o nusso defeito é não im'OuLdon<.tr, é n·ão 
:l..iudar· estes est.tthe1ecimontos, .A <..JaS<~ d<t 
Moeda, j(L tbrneceu sellos e muito bom feitos 
e, no cmttmto, est<i. cunsigmLda unut verba 
no orçamento. pam se encommendnr sellos 
naEux·opa. 

O dlrectur da· Cttl:ltt. da. l\-foeú<L, · Sr.· Pl·<>si:
dente, tem um somm<.t úon::~tduravel de ro
sponsabilid<~des, · :.tssim como tum o desejo de 
sa,tisJa.zer· a todvs os Hm; Pi.Ll'<t que lbi ci:e<tdu. 
a Cttsa. da. Moeua. 

Ello nã.o pude. deix<Ll' de ter uma bo<t ro
tribuiçã.o. 

Portu.uto, um<~ vez que teuluL o p<.trccer 
tla Cummüuào de Or~::ttmcnto, que, alld.s, é 
compost<~ do$ nuds llL'Ueminentl.!8 vultos do:sttL 
Cà.IDiLrJ., UllltL du.s nmis a.llLul'iZ<LdtLS quautlu 
se t1•a.ta üe mnterüt de liu:tn~~<l-S, eu nfLu pl)s :o 
deixal' de 'lemb,·ar tambcm ·<L cunsiüe1w:-fw 
d<L CJu.sJ. este; dous altos fnHccional'iOS. 

Acho que a meu111<L ~.:~ pur d.o,ua.i::;just;Le 
quopvr isso deixo de u .. justi!ica.l' maiS alllplit
mente, rosorv .. Lndo-me pal':~ o Ht~or JW, oceu.
sià.o <l<L vot,tçã.o, Si tanto for lJl'O<.:isu. (.:liHito 
bem; mu·ito beo1.). 

Vem :J. mesa, é lida., <Ll:>Oittda e posttL cun
junctamente em (Jiscus~n.o a, soguiutc 

E~mNDA 

.!lo JJrojt~(:to n. [J.:L!J, de !!JO;j 
Ao substitutivo LltL Cotmnisstl.u :teeroscOit

to-sc: 
At·t. l!.;mtlmunto ~:'lo olnva,do!-: a, llí:OOU.s 

i.ltllU.UiWS o~ VCJICliliUJI(,us üo di.t·.~ctor du, lm:. 
prens,L Nc~ciOlhLl c. o::: tlt~ C<.wa rh~ Mueúa. 

.. ..:a,J:>, uns :::ess(i(•s. :!•1 do nuvrrrnln•o do 1.!!05. 
- Joaqztim Pi,·es. 

NinQ"nc~rn riutis pedindo [L pi1l:wr:t siÍ,osuc
ca.-:.•.:i vwmu:1to. ülwer·r·atl 18 em :2" ltiscnssfLo os 
a.l't::l. l" c 2" do projociio u .. :MS, de 1005, 
fin:wd•J :1,diad:L <L vnt<t<;fí .. .J, <tté qne <.t. rospc
etl"\i.~ Cummi~sàu üô tmrec3r ~olJr·o •~s omon
tlas oll'cree.id.Ls. 

t·;· :m:tnnt:i:tll:t "' :~" rUscns~ã.o do projeeto 
11. :2.75, do wo·J. lixêtnt!o tJS venci nento.-; dos 
telegra JILisii<t:; U<.t H.l!pil.l"tiç~ã.o t+er<.tl dvs Te
legl'cLplws. 

Vem :t Mesa,, é Uda .. n.pohttl:.t e posta, con~ 
jnncL:Lmcntc em diseusMLo «1 seguime 

l1o 1m~jeoto n. 27 5 de 1005 

/.ecrescont,e-sc, ·entre·o·tu·t. · 1" e o 2o: 
Ari;. Fica,m .equiparados em venci-

monto8. os est:Li"etas do 1u. o :2""elttsses do Te
leiraplw Ni.Lcion~tt aus carteiros· de iguaes 
e.La.sses üos Correio~ no Distrwt'o Fouoral e 
nos Esti.Ld.o,; <lo Rio "de .Janeiro, S. Pttulo, 
Mitvts Gemes, H.iu ( iranüe uo S1t!, Pernam
lmco, Ba.ltia e P:.n•(t . 

S:.Lic.t das sessões, 24 de novembro de 1905. 
- J1:[m·eira da SU·va. 

l•:n1 t:eguida, são successiv::unente sem de
bato cncerra.dos em 2:~ discus,ão os ttrt.l 0 , 

2° e :~u do pt·o,jeeto n •. 273, de 190.:>, tica.ndo 
adiada tL vot,L~\il.o ttté qne a, respectiva. Com
llllssfi.o dê p<Lrece1' sob1·e a émcnda ofter·c-
cida. · 

E' sem debaiieencerra,llo em 21~ (liscussão 
o :ntigo uuico du projecto 11 .. lGO A, de 
l!JOJ, antor•i;mndo o Governo <L u.t1gmentar 
LHt' 2u uivisuo do . CSCI'Lptul'ÍO do trafego da 
Esia·,<dn de . Fel'l'o Cmrc1·al Uo Bmzil t1•es lo
gotu·o~ do e·.;ct•tptlH'<bt·ius, com par•ecer. dt~ 
Coumüssúo Uo Fiwtut.~<ts, llC<bLLdo. adiada tb 
voi;a~:~ão. 

J·;· ttLlllUJJcia.llu.~ a.~~~ tli~cussfí.o tlo p1•ojecto 
n .. ~07 A, do L!J();), u.ut.ot·1zando o (ioverno a. 
t•elimwLr o · l'ngu!nlllullto tio co1•po do born
!_,eil'os, cr•c.tw.lu ttlll<t (il~ c::ontp<tHlliiL e fawn<lo 
a.s. mudi.rlca<,:líus roi:.tttvu.s tto pessmLi consi
g'tliLUtJ ·!li L kLbOll<.L il.IUlUXi:L. 

V.em :L Mesu., sri.o litl:L~, ttpoial.lu,::; e postas 
cOnJ IHtctarnc.nto em d1scussã.o as soguintes 

l•:l\11•::\DAS 

Jtu l)l"l~jtJcto ?b. 207 A, de 1.Úot; 

O Oun,\.(L'e:-:1'\u Na.cion:d deerel;a.: 

Al'l.. l.° Fiea. o Uuveruo :Httoriz.Ldo u, eroa,J.• 
nocur·po debombo,ros mJ.is uma compauhta 
qne ser::i. a. n"·. e a r~tbrmar o. regulament~ 
um vi gol', li.LZ(Hldo tt'il i.lol tt•l'a.ções quo dec:or .. 
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rem do pesso~~l consignado na t;~hella :~n-
nexa. .·.. . 

Art. 2. 0 . As modificayõ~s a, intt·oú.u;,ir no 
regulamento nào it1l"ectai·:i,o os üirctto::; re~ 
í'erentes a rot'orllllL, pt·omoçõe; e veueimon.:. 
tos, que aos ollieia~~ c pritç.Ls . do mesmo 
corpo .fto. garc.mt.iüos no <.~ctual . c Hi:.L:::i :eis 
com:plemcutitred e. e:sp :~ci;.tcs · ú., pots deU e 
prom ulgadu.:::. · . 

Art. 3: o O G'overno fu.l·á; <tS necesstLrias 
operu,ç~ões de credito . p<U'i1 u.s · despeztts com 
o pessoal marc<.tdo .na tabell<L .e a:::; do mJ.te-
riê.tl p<u~a tL 61' companhia. ·· 

Art . 4;_0 Revog<Lm-se as dispnsições em 
contrario. · . · · · ·· · . 

Sala das ses.:ões, 24 de novembro de 1905. 
-Rodolpho . Paixr.ro, 

.Accrescente-se mais um segundo cil·nr-
gião. · ·. · · .. 

Sala das sessões, 24 de novei11 hro de 1903. 
-Ri'Vada-via · Corrêa. 

O Congresso Na.ciona.l decreta,: 

Art~ 1.° Fica, o Govei·ao ~mtoriza.do a cro:.tr 
no corpo ·dc homb(liros m;iis uma comp<tuhia., 
qnc ser~i, <L (i:', e <L ret'or1nai· o reg.ula,mcnto 
em vigor, razenüo :ts ;tltel'açõcs que decor
rem du pe::;smtl consigua,do mt ta,bella an-
nexa. . 

.· . Art. ~.u As modi !kaçõe::: . :~introduzir no 
t·e~uL~mcnto nfw . atl'oct~n·ã. J os·dit·eitos I'efe- · 
reittcs a l~erormrL, .· prom_. ç~üo:-:: ·c vencimen
tos,. que ao,:; · ollich~es e pl'<t<;a:-:: do mesmo 
corpo sã.) ~.~r<Lntido::: no n.ctual e lHts leis 
com plcrnenta.res e .·· e:::pecittcs depois .üello 
pro in uig<Ldas. . . . . · 

Art. · :J ~o O Goveúw f<tr<"t as neccssarias 
operações . de cl·cdito pn.l'<t a.s duspezas com 
o pe .soa. L rn;.u•cad J na, ·t:.~bella e as do mu.te
l'ial pa.r·a. a()!~ colllpttnhii~. 

Art. 4.0 Rcvoga .Jt-se · as · disposições em 
contqal'io. · 

Sttla d<~s sessõr.s, :~-! de novembro de 1005. 
-~lledeiros e ALI;u.querq·ue.-l;e1··reira Bmglt. 



Pr-c-je:cto de orçamento para a creação de uma companhia, augmento d~ um 2° cirurgião, um ·medico e uni pharinaceutico -adjuntos 

CLA.SSIFlCAÇÃO DO~ CARGOS GRADVAÇÕES 

Conüh::.nd~~il ~c du companhia, ...•... "I Capitão ...•... ; .. ; .. 

C'o:td,iuxantes~ .....•...••......•.•.. Tenente ...•......... 

Clwfc de c3tiw;·~l•. . • . . . • • . . . . • . . • . • . • Alferes. ; •••...•.... 

J lo S<trgcuto ... _ ... ~ .. 

Incht'3in:; m;~udadorcs., •...•....••.. 2°5 s:1.rgentos ....•.. , 

} Forrieis ..•...... ~ -... 
2° m~whidsb ...........• •· ....•.•... j2° s:wgcnto .••...•.. 

3° ni:-~chinista ........•.•. , ....•..•. ·I Forriel. .• ; ... , ...... · 

Gr<:.tific~ção l-'ara o zo sargento e:ica-

Cabo de esflttt~dra .... 

Bombeiros~ .•......• 

Aprendizes ..•...•.•. 

lttnie da companhh\ .•....•..•..•. ·I· .••••...••. ; .....•. 

-VENCIMENTO ANNUAL 

Soldo 

I 
Ora_ t_Jfica-1 

·çao · 

2:400$000 1!080$000 ' 2:555~000 

1:680$000 G00$000 2: .290$500 

1:440$000 600$000 2:04,1$000 

985$500 s 511$000 

830$500 $ 5ll$000 

803$000 $ 5ll$000 

839$500 492$750 511$000 

t03$000 237$250 5ll$000 

766$500 $ 511$000 

730$000 $ 511$000 

547$500 $ 511$000 

4:084$000 

157$000 1:6538500 

157$000 
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157$000 " 2:000$~50 
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Inspect9r geral. ••.•........ ~.. . . . . • . Tenent-e-coroneL ..... 
< 
~ As:;ist~nt(} do inspector geral~- · ....••. _;\lajor .•.. -~. , _ .•..•• ~ . 
< 
::; Segundo cirurgião ..•.. _ .......•...... Capitão ...... ; ....•• 

Medico adjuncto ...••.......•..•.... ·Tenente. •.• o • ~ •••• , , • 

Ph~u·maceutico adjuucto ..........• ~ Alferes~ .•. ~ •,· ..•.. ,. 

Chefe de estação .•. • ...... ·•· ..•..... Alferes ..... ; .•..... 

•••••••••• 6:000$000 

2:400$000 1:440$000 

1:680$000 1:200$000 

1:440$000 720$0~0 

1:440$000 600,)000 

511$1)00 •..••••.•.. 

3; 066$000 I o o o o o o o o o o 

2:555$000, ..•••..... 

2:299$500, .•.••..•.. 

2:044-'SOOO, •••••••.•. 

2 :,044~000 I , o o • o o o o o • 

511$000 

9:006$000 

6:395$000 

5:li9;).SOO 

4:204$000 

4:084$000 

Par~t custeio de uma banda. de musica, cujas p1;aças . serão tiradas-dentre as da Ga.com,panhia .. ~, .....••.•...•....... ; ... 

1\IATE&IAL 

Aluguei" de predios para _ mora(lia do3 officiacs contemplados no presente· quadt•o .•• . ........ ; ............•..•... o •••••• 
:• 
'· ' 

RECAPITULAÇÃO 

Pess·o~t~ . . -._ ... · .•.... ·. ~ .. _ .• -... , .. -.... _ .... ~ - · _. ~ - ,. •--· • .-. ~ - · ... _.-._ .... ! •••• : ~. C3G:557$250 

~laterial ..... ...... -... ,-_ .. ~ ...... ~ ... -.,; ....• - ~ ... ~- ., ._ ,: .. ... · ,_ ... .--....... -.. ·· .. -. l6:5ü0$000 

253: Oõ-i$250 

~ . 
511$000 

9:066$000 

0-:39:5$000 

5:1i9$500 

4:204$000 

24: 504.SOOO 

6:000$000 

230:557$250 

253:057$250 
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•O ~r- ~i'l 1~.,reil.~c-Pcdi :t pa.Ja.v1;:L mi~sã;o de Constit~iÇão c .Ttistiçü. o projcct 
simpic:mtentc, S1' . . Presidente, p<.Lra Oll'et·o..; n ~ :3~ A, uc l!J05; 1ixu~ndo os venCimento 
cer ;L eonsidet·<wii.l) d<.t C:<Lm<.tl'a uma, cmencli.t dos memhros da .Ju~;tiç<t Fedcr·al e •t emenda 
ao projecto -em·· dbcu:~s:ro c o11'ereço~a em ao snbstitutivo tio mesmo pro,jccto; 
nome cJe tottt a. l1ancad; ~ elo J>istrlcto Fc- votaçào dó pro.jecto 11. 2!Jl, dt\ l!J05, auto;,. 
dera L rir.;tndo o. P1·esidente d:t Repnblica, a ttbrír 

Vem ü Mo . .;<L, ü J.ida .. . il.ppt·ov<tda e po.~ttt a.o l\linistorio . da, Fazomlit o credito cxtrtt· 
con,junctamentc .om discuss•\o tt seguinte ordirw.riu elo 15:4!Hi!;!.J!J-1, tmt·<t inüemnizttl' o 

corre Ue orphã.os de . igmtl qtta.ntia nellc · 
E:'\11~:'\D .\ dupusítat.la CBl 15 ue . dezembro UU 1902 . O 

· · pcrteucontc <i. meno1· Alzh·<.L Pcnna, q1mntw . . 
Ao p,·ojtJdto 11. 207, de 190;) et;ttt fr;nl.dnleutamente 1·etil~ada dos colres 

Accresccntc-se · 0111 tc convier : da; Dcl~g;wia Fisc:.tldü Thesouro Federal no 
E::;tn.do drt Rtlli<:. por meio de :precatorio 

Art. E'cx.tcnsiVi.!. tw~ ofliciú.c~ do corpo 11d::;o (2" di::;cussã:o); · 
c le hom beiri.ls etc~ ta, .Ca.pt:.t 1 •t dispo:::i{:fí o do Votaç~ão elo l)l'Ojceto. 11 • 287, de 1905, 
:wt .. lu da. lei n. 1.215, de ll de a.go~to ttln·indo à l'ubricíL 8a do .art. 2o .. da. lei 
de W04. n. 1 .:~lG · de :31 do ueznmbro de .1904, um 

Art. Fiea; t:rca.do nl<LiS um Jogar dG credito .· supl_)lementar de .10:000$ <Í verba. 
ca,pitã.o 2" nirurgiáo e cl.evados aos postos dcstir.mtl<L ;i. eompr<.L de livros, assign<.ttura. 
]·.lllll.letlt'<·L.ta. .. !ltnnt. e Slllleriot·e~ . o .. s . i ns.pcc.·tores 1 t d ~ t - <e .,iorrmes, revis as, enca .ormtçoes, .c. c~, 
do l_)I.!S ·~O<Ll, du ::;ei~vi('o S<Mtiüt.rio o ü assis- lKH'<L tt hihliuthec<.t da Gam<.tra dos Depu
tente de inspector do pc:;:sw~l, .com as respe- t :.tdos; ccnn'p;Jreeet· da. commtssào deFinan-
otiv<.Ls v<:t_ntageús~ · e<.t~ (:.:>:• discussão); . . . 

t:;tL!a. dc.ts sei:isõus, 24llo novembro de l!JÓ5. Votação do projecto n. '28U A, de 1905, 
-:-Augusto de Vascor•celtus .- Srl Freire.-,- (do Sonu.do), concedendo u auxilio de 150:000$ 
]1·i1wH Jlfachu. do.- Cm·rêu .Dtth·a.- .1bnerico ao Est<tdo da Pa 1·ahyba ( ,211o discussão); 
de Albuquerque.- lle1·edia de Sà.-BuZ.hões Votttção doprojecto 11 • 272 A, de 1905, 
Jlfa,·ciaZ.- Osccn- Godoy.-- Leite Ribei1·o.- elevtmdo a n:tiOOS;annua.cs os vencimentos 
Angeto .Neto: dos lentes ca.thcdra.ticos e a 6:000$ os dos 

Níngucm m ctís pmliü.tlo it pu.htVl'<t é enccr- substitutos e p1·ofe::;s ,:res .da.s Escolas Poly
ra.do em 2a discnssão'o itrt. l" c snccDs~iva- technica e do Minas e das Faculdades de 
mente sem deb<.tte os tu··t::;. 2" e :3o do projccto Medicina do Rio rle Janeh~o e da Bahia e do 
·n. · 207 A; de ·1905, íic<.~lldo adiad<.t a votação, . Direito do n.ecfie e. de S. Pàt.t lo; com ·pare..; 
até que .a.respectivú. uoúunissã.o . uê parecer cer e emenda da. Com missão de Finanças 
sobre a~ emcndtt::: o1l'erecidas. . · (la uiscu5são); · · · · 

:são successiva.monto sem debate oncer- Votação do projecto n. 20G, de 1905, de-
l'a.dos on1 2:\ discussão o~ arts. L", .2", ::1o, 4°, te1·mimmclo ttuc os patrões, . machinistas, 
5°, 0°, 7°, so, 9", 10:', 11°, t:zo, 13° e H 0 do 1bguista,s e remadores das lanchas e demais 
p1·ojecto IL ll:i5 A, de .1905, determinando cniba.rcações da lntendencia <.reral da Guerra 
que os candidtttos ti. Intttdculn nos cursos do continuarão n goza.r das .·. vantagens do 
pl'mrnmcia, odontologi<.t. obstett•icht, boll<L':i-:- art. 235 do rogula,mento dos arsemws do 
artes o agrimensut·a o.xhibirão, nn.s escolas guorrtt; com . pttrecer c substitutivo da. Com
l'OSpectiva.s, a cm·tidão do quo 1brttm app1·o- mi~:;são de. Mttrinha c GltCI'l'tt o pa1•eccr dtt 

. vados no oxamo get·t.d • das m<\terias quo ío- de Fiimnça-:; .(ta· discusião); · 
rem oxi.aiila.s deaccoNlo ~':!o.ni a.s <~. isposit~õos · -- Vot<.Lç~ão do pro.jecto n. l:J4, de 1905, au-
desta lei, e Mt outras pt·ovidencias ; com voto torizu.ndo .o Presidente da Rcpublictt a con-:-
em seva .. radodo Sr. Valois de cu.stro, ficando eedor <.t Francisco H.tjquo de Azevedo, car
atliada a votaç~f:i.o. teiro de :~a classe da Administração do.\: 

() Sr. :n.J•rc:;,:oo;ideute-l~:,::.roL:tda.s as 
nmterit~s clu, ol'dem do di:t, om discn~~i'w o 
nf.i.o lt:wondo nn,dn, 111aii':\ a l,t'll,li:u·. dü~i~llll 
pa.ra. a ma.nltà, asogtti11to ot·llem do di:t: 

Continun.çàu da. vottLçáo do projecto n. 20:{, 
deste armo, que equipara tt Delcg;tcitt ~'iscal 
no l~stndo de Ma.tto ü1·o~so á. no l·;~t :.Hlo do 
Pa.r<tmL (2" discussão); 

Votaçiio do rocpu~rin1ento do St·. C:orma.üo 
Ha::>:::loclwr p11ra q ttc :::e.j;,tlll enviado~~ tL Com· 

Cot·reios de Porntunl.H.!CO, um anno de Jicen
•.:·•·· com oNlena.do, para. teata~I· de sua saude 
ondo lho convier (d.t:-:cnss:\o unica); 
· Voütc:iw do lH'Ojocto n.. ~20, dol905, a.uto
riz:~ndo o Presichmwdu. RupubliciL a conccdet· 
um ILnuo do Honu~~u.. com m•dunu.do, para 
t1•atu.mento do Huu. ~u.nclo, 1~ Honto .Tot•dão t.lo 
Souza., pt·a.ticânt.o du. Admluil'tt•;Jçfio dos Co1·~ 
l'eios do l':~t.<tdú doS. P1Lulu (tilt~oul'lsi(o unlcn,); 

Votação t.lo prqjt!CtAJ n • . t~l, dtt lUO~i. u.ut.u· 
l'izamlo o Pre:sidentu dtL RopohUou. u, ouuculloJ.' 
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~·--------------------------------------------------------------------~----------
ao Dr. AmariLio Hermes de . Va.seoncollos, 
inspcctor S<mital'io d~~ . IJh·cctori•t. GcraJ. úo 
Sa.udc Publica., um anno de liecn<:a, com 
orden:.tdo, p:u•:t trat:Lr d1t sua. sn.utlc onde .l!tC 
convier (discussão unic:a.) ; 

VottLção do projccto 11. ~22~, :lu l!JO:S, n.uto
ri.zttndo o Presid.ente d:~ Rnpuhliea. a couccdet· 
a Augusto Barhosa Gom;.:tlvcs, telegr:tpltist<t 
de 4a classe d:.t Rüp~trti<;ií.o Gor:tl · do!-5 Tolo
gr<tl)hOs, um anno de licoHÇit, sem voucimen
tos, em prorogaçã.o di1quella. ent cnjo go::;o se 
a.chi.t. para tmta.r tios sons intcrcssns (tlis
cnssã.o unic<t} ; 

Votação do projccto n. 22-i, do 1905, :tuto
riímudo o Presidente tl<t Replthlica. a eon
eeder a .lofi.o Fclippü Montcit·o, telegt"a.phista. 
de 3" clitsse da. Rcp;.tr,ti~~ã.o tiol'al dos Tele
graphos, um <tnao de liconc;.<.L, cun1 ordenado, 
l)i.Ll'<~ tra.tttr de :-ma. s<wde onde lho eonvicr, 
em JH'urug<wã.o d;~queJlu. em cujo gu:-:;o se 
acha, (tliscussão unica) ; 

Vot:.~ç~ão do projoelio n .. ::i25, d.o I!'JO:S, ;w.f;o
riímndo o Presidente da U.tlpublie<t •~ coJt
coder. um anno do li•~CIIÇ!<L, eom ol'llcnado, 
pa.t·a. tratam<mto de s~1a s<.~udo, <L .Joho Tei
xeira do Azevedo. machinista do P cli.tsso (ht 
Estrad<.~ de Fcrro·contr<~l do Hrazil(dü:lcus~ão 
unica; 

Votação do prqjecto n. 255. de ln05, auto
rizmub o Pre:sidente da Repuhlictt a cun
ceuer. a Agostinho .Rodrigues do Prttdo; tclo
graphistlt de :3n cla~se <b l~strttd<t do Ferro 
Centra.t doBrazil, um anno tio lic:ença., sem 
vencimentos, •~ contttr de 20 de jttnoiro do 
1906, para. tra.t<.tr dos sons intel~cssJs onde 
lhe convier (discussão unie<t); 

Votação do prqjocton. 256, de 1905, n.ui;o• 
rizando o Presidente dtt Ropuhlic<t a O•Jll
cod.er <.L I~'raneisco do Paul<.L . o Silva .Juniot·,. 
escrivão do .Juizo. li'e1loral da. :-:;oe<:~fio do l•:s
t<tdo do Rio do .Jalloiro, um nnno dn Heon<.~<t, 
com n1•domtdo, P<Ll'<.L tr<L't~tr de sua s:ntdo 
onde lhu convier (tli::;cussfio unict~) ; 

Votação llo pr•ojccto n. 2Hh\, de U.l05, l'B• 
dacGão pal'<L 811 discussào. do substitutivo ao 
projecto n. :2:~s. de 1!)04, que í1tí'. rovorter 
em fttvor do D. Rttymund.:.t .Ma.ri:.Ldu.s Dopes 
Rocha viuvi.vdo tonente-coroncl honomrio do 
exercito Herculano Mart.iuF~ d<.L Itoclm, . a, 
pensão men!:lal de 84$, de quo gos<tY<t em vida 
<Lq uelle oiiicittl (::la. d iscnssão) ; 

Vot<LÇ!ft,o do. prvjoeto n. 115 A, tln W05, ele
vando de 24 tL :J4. as quot~LS. do gratiftcação 
annual p111•a o inspector d:.t Altlttuh.~g<L . do 
Porto Alegro o nm1•ca.ndo o voncimonto do 
guarua-mur da mesma · ttlfnmloga ( l" dis
cussào) ; 

Votu.ção do p1•ojecto .n. 2fi,1 A, do Hl05' 
concedendo a pensão do :~008, ropétrtidtt-

mente, á viuutt o filha solteira do desombar
~ador- Laiz Antonio I<'cl·na,ndcs Pinheiro (1"' 
discussã,o) ; 

Votaçlio do prqjoct.o n. 3:32, de 1904, rcvcr
tnndo mn n~vot· de D. )I:~ri<t Augusta. Hcnri
qucs do Souza:, cmrpmnto · :--:oltcil·a.; a pensão 
m<mstt.l de H::~, quo pnrcnhi<t saa 1inadu. mãe, 
D. Custodia. Carolin:t Augusbt de Souz<L, viuva. 
do Dr. Braz. Ftot•entino !Ionríques de SollZtt, 
lon1il! · <mtlw(lratico d<.t Faculd<tdo do ·Direito 
do ReciJ'o (:~'~ disem:são); 

Vot<tçTio do projceto JL lGO A, dn1Q05, au~ 
t.oriz:.~Jalo o 1 iuvCI'lW <L· :tUgmonti1r nu. 2u. 
di vi:-;ú,u do nseriptol'io do tr<LlbgJ ~ht Estr[Ltltt 
de Ferro Contra.! do Hra.ziL tt·es"'loga.t·os tle 
nsm·i ptura.rios. com p:u·occ!r da, C01úmissã.o 
de }'ill<LilÇitS (~'· diSCU::-i!-5~tO) ; 

Vottt(:fi.o do pro.;et;l;q 11. 11:)?5 A, du l!>O?l, tle
i;crminarulo que os e:tndida.tus i1 m;tiiricula. 
nns cursos li o ph:.LL'lll<teia.; otlonl;ologia,, o h
~tet.t•ici:~, lwll.:r.s-<~ri;os o :t~t·imcnstu·:t exhi
hil'ii.o. na.s esc~ol<~s. l'Ospccr,ivas, <t curtidfi,odc 
que Jbt·:Hn appt·uv:l.dus no oxa.me g-eral da.s 
rn:.t.torias q tW furem exig-idit-: de accôruo com 
:tsdisposiçi"ír!s <iest<.t 1oi, o d:.i. mr&r<~s provi
dencias; cont voto em sop~tr<.tdo do S1·. Va
lois de C;t~\tl'u (~a. discn.~sã.o) ; 

31
\ discussão do projccto n. 214 B, de 1905, 

que fixa. a. despoza do ~VHnistcr•io d<t .Tnstiça 
e Negocios InteL'iuros p<tr·u •. o cxe!'cicio de 
IOOG; 

2u. discu:!sfi.o_ do projecton. 2!)8, do 1905, 
ttldiorir.<.tndo o- Presidcnto da Republica. a. 
abrir <LO :\Hnisterio dit l\•I<tl'in h a .o credito 
llo :~O!i::H5.;iH:i, supplemont.ar ;i,s verbas 15n. 
2oa c 27't do tu·t. G·• d<t lei n. l . :Hü, do 3 L do 
dezembro dl~ Hl04 ; 

~'~ di~cu~!i:fi.o do projocto n. 200, du · l 005, 
autorir.mulo o Presidente dtt LtopubUea a, 
ahl'ir ao Ministol'io -da. li not•rtt o crerlitO do 
l.i5ti: llii$8Gti, supplomont;n• a.o IL . lO do 
arli.!J" da loi n. t.:Hü. do :H do. dewmhro 
de IH0-1; 

2't discu~~tio do T.ll'ojecto n. :wo, do 1!105, 
ttlll,orízando o Presidente da. H.opuhlic:•, n pa
g:.tl' ao I.lr. l•:va.rislio N unc!:l l•ü·os, pro(ossol' 
do Collogio MilHar, rt q11antin. de 8:J58$21:H, 
importa,neia. ·de otia.pas qunlhe competem, 
refol'onte.~ tHJ!:l oxorcicio:-> do .L808 a. lDO I, a. 
conta.r de I c: do a.hl'il. de 1808. e danclo ou'tr<ts 
providencia.::: ; .· . 

2't tliseussrto do }H'o.ioüLu n. :301, de 1!)05, 
a.uturizu.ndu o PI·osülnnfie d<t Repul.Jllctt. a. 
<tbrir :.to Ministerio da. L<'<l.:.'.Cndu. o credito do 
t:30:000lfi, supplcmontnr· :1 . ruhrictt 12'L do 
itl't .. l!J dtt lei n. l. :3IG, do 31 de <lc~om bro dt) 
l!JO•l. 

~~~ discussi:'i.o do pro.iocto n. 804, uo 1!)05, 
autorizu.n<lo. o P1·esidonw da Rcpublica. :~ 
i.Lbrir <.Lo Ministol'io d:L inüustrii.t, Vütção e 
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Ohra,S Publicas o ci·odito extr<vJrdinat•io de 
250:000$ pa.ra p<tga-I• <i Compcmhilt Brazileira 
Tori·en~ <.L indemnização 1ixad<t no termo de 
I!) de dezembro de l!JO l, r<~scisorio do con
tracto: de 1~ de julho· de 18DO,. com p:u·ecer 
da Commi:-:são de Com:titui(.~ã.u e .Jm:ti<:,:t, em 
virt.ude dorequcrimento d9Sr. Mm'l,~<tl E:-;
cobar; 

'!/' uisctis:::ão do pt·o_judo 11. :;1)R, de IDO:J, 

r ela ti v o :ts emond:ts du, Cama.ra dos: Depu tadós 
ao projecto n. 2'!G, de 1901, do Senado, equipit
rtmdo os vencimentos· .·dos em preg<tdos da,l'.) 
Admini~tra<_~õos dos Correios do Rio Gran<te 
dóSul, P:tr<i,, Pcrnamlmco, Bahia .e de Ouro 
Preto,· em :\Hmts Gera,c::;, <tOS de igual c<tte
goria, d;~, do Est<tdo. de S. P<tulo, <i.s qmtcs o 
~ena.do não deu o sou assentimento. 

Lcv<tnt<t-se a sessão ti,s :) hora.s d<t tttrde. 

155" SESSÃO EM 25 DE NOVEMBRO DE 1905 

Ao meio-dia, procede-se <i cll:tnutda a. que 
rc::;pc)ndem os St• . .;. Pauh Guima.l'ií.es, .Julio 
de 1\'lcllo. Alencar thlinmi·ãe::;, Thomaz. Ac
cioly, \Va.uderlny do Mendonç<L, .Joa,quim 
Pires, ~~ugenio Tourinho, .Jorge de Morao~. 
Luiz Do mingue$, Dunshec de A hra.nches, l<'l'e
derico Borges, SergioSahoia, Gonçalo Souto, 
Eloy de Souza, [zidro Leite, Teixeirtt de S<i, 
Atr.mso Costa, Bricio Filho, Cornelio da Fon
seca, Epaminondas GI·a.cinuu, H.a.ymundo (te 
Mirttnda, Ar<·oxelas Ga,lv"fio, ... Jovinia.no de 
Carvttlho, Ncivtt; Garcia Pires, Sa.tyro Dias, 
Vorgne de Abreu, Rodrigues Lima,, J~dt~a.rdo 
Ramos, · Pa,ranhos lVIont.:megro, Rudriguf!s 
Saldanha, Bertmrdo Horta, Hei•edi<\ do Sâ, 
Leite Ribeiro, Americo de AlbtHlU~rque, Gal
vão Baptist<t, .lulio Santos, Henrique Borges; 
CruveLLu G<tvalc<tnt.i. M;turicio tlo Abren, 
Francisco Veiga, .José Bunit'acio, .loãu Luiz, 
Gal'lo8 Peixoto Filho, D<tvid Ca,mpisttt, Bueno 
de Pa.iv<t, He11riqtw Sttllos, · C<trlos Ottoni, 
Cttrva.lho Britto, Oleg<trio · Mtwiel, Galeão 
Carv<tlh<tl, ·Moreira da, Silva,, Rebouça.~ de 
Carv<.tlho, Fermuulo Preste:, Ferrcirt~ lWaga, 
Eloy Gha. vetl, Pa.ulino C:trlos,l?r.mcisco Ma.lttt, 
Alvar..> de Carvalho, Candülo ltodriguos; 
Lindolph·a Serra., Ca.ndido de Aln•ou. Cttt•los 
Cavalcanti, Carvalho Clmve{, P~tula Ramos, 
.J~~mes Dttrcy e Homem do C<trvalho. 

Abre-se . <.t se~:;ão. 
1~' lidtt o pos&a em lli~cnssTi.o a acta.. 

O ~1.·. Co1•n.eUo <ln, 'Pon.~e<Ha. 
( ·) -Na. o1•dom elo clilt do hojo flgul'a o IH'•l· 
jecto u. 214 B,-rtuo fl~<L :.t dospu;m do Mi
itbrwrio do Int.orioi'. l~ncontroi. Sl'. Pl'osi
dcnte, nos avub:os dist1•ilmido~. nm.IL t'al'i.a .••• 

{') E11to discut·~o nã." f'ói rn>'i!l~ 1 polo orador'. 

O Sa. Bl~Ieto Fu.no-A.poiado. 
O Sr: ... Coit~gr..ro nA Fo~sr.cA __:. •.• •ut 

mnemla, c.qH'c:::onta,ll<t ·pelo Sr ~ Deputado Vi
ctorino Mont.eil·o e q uc .a Com missão de l<'i
nan{~as apresentou o seguinte· :mbstitut.ivo : 
«Ficu, o Governo- a1üorizado a. despender a 
quantia, neccsswria pa.ra e:o:;tabelecer, no L<t-. 
hora to rio do· Manguinhos, um ser• viço desti
nado <to estudo do molestias cpizooticas e 
d<ts enfermidades. vogottts. » 

H<tvendo o::;t.tt faH<t não podht deixar de, 
nesta, occasião, fa;,er senth· <t V. Ex. para 
dolibm•a,I' como fosse de jus·iiiça. 

Cons t.<t · d<ts · deU.hOI'ét~~õos da Câmara, quo 
este substitt!'tivo · ioi approvado, mas ·houve 
a falta da.. inclusão nas autorizações para 
:~n. di8cussào . das dospczas do Ministe1•io do 
IIrí.orior. V. Ex. doci<lii•li. si elle podo1•à con
t.inmtrna, ordem do dia, do ho,je, ou não. 

O ~~h·. :Bricio 1~ilbo (pela m·dem) 
- Sr. Pl'osidonte,- cu ,j<t tinlm ioito cxacttt
monto. o mesmo reparo que acabit de. sm· 1'or
multtdo .pelo honr<tdo Deputa.do po1• · Pernam
buco. !·louvo realmente unm 1a.lta na. roda
C~l'fi.o do Orçu.mmüo do Interior, t'a,lta quo S. ~}x. 
foi o pt•imeil•o ·a allogat•. Nestas condiçlõos, ·a 
l'edacçã.o do Ol'Ç<tmon·í,o ost<t orrrada. Pa
reco.:.nw quo. assim o p1•ojccto. não púdc en
trai· em discu:::são, devendo. volta.1• á Com
missão para rodigil-o · de. accôrdo com o 
V(1neillo. Não tlgurtt no p1•ojocto a omend<t 
rolnth·:t ao lnst,i'c.ut.o tio Manguinhos. 

Sou contrario :i. vorba pa1•a osso fim o 
tcwoi do npt'(lScnt.m• mnondtt suppressiva. ; ao 
pt·ucui•al-t~ no lll'Qttuwnto, vox•itlquei que lá 
não ttguru.vn.. · · 

Nmri,as condições pa1·oce-me que o Orça.
moHt.o dovn voH.n.1• (L Commissii.o, :t11m do 
)::01' redigido couvonicntomcnte. 
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o Sr. P~·esi<lentc-0 no!Jre Dcpa- abl'h' ao Ministcl'io da. M:trlnhá o crc·uito de 
tado pot• PCl·nmnbuco, o ~r. Cornelio da. LIJO:OOO:i;, supploment:u· ;i. verba. 2:-Ja 1lo ;u·
Fonsnca., declarou que tinh:t .ha.vido llllUL t.igo (ju cht lei n. [.::Hi, () :>. :n de llC~Olllhl'O dB 
omis:ilão n:t rcdacçã.o dl) pt·ojecto que lixa<~ ·!!!04.-[ntcir.tda.. . - · 
dcspc~a. do l\lil~istm·io do Jnterior• parú; o . Do me:>mo senhot•, tle ign<Ll da.t.a, commu
Pxm~cww.Ae 1906. , _ . ; . . . . . . · .. nica.ndo 'lHC nossa d:Lta. oScn:.•.do onviou :L 

Nao ortvt a. .conc •. usao 1lo 1h:-;cm·so 1lo nohl'l? sa.nc1.~llo pt•eshlnncial · o dPcreto •lo Congresso 
Deputado C!':Cl pcr~u.nt:.tva; alg-um:t cousa :tI ~a.cion:tlrelnvaudú a. lH'üser·ipçrto em quo 
~lesa., <iU(11.HtO me tmposs1vel onvH· · · incorrmt n bacll<'tl'nllta.ymnwlo da :Vtott.<t 1h~ 

Que dnse,jn.Ya sa.hm• o nohro Unputa.do .~ Azo vedo Col·rnia .. p:tl'<L .t·eecher o~ ordmlatlos 
. O SR. CoRNm,ro DA FoxsgcA- Havmulo a. que lhe eornpetirem eomo jnij'; de (lireito 
falta .. que notei, pergunt~iv<t a. Y. I~x. ~i <t em disponibihdttde:-r~tcir<tda •. · · · ·· ·. 
discussão do or~;.amcnto teria loga.r ho,j.e ou Do mesmo senhor, de ·:24: do corrente. com
si o ).>l'O,i~cto voltari:.t :L Ccmmh;sã.~, para . . ~o r n1:uniêt1.ndo que foi st~nccionttda a, H.esolu<;.ü.o, 
prü.cncluda .<t I:tCI~na. _ ncJJc .. mm;teutü, m- do Congresso Na.cional,-(la. qu<~ol envia. um dos · 
clumdo-sc a u.utot•tza.ç<to qne la.ltu., a.utogra.pho:-:, a.utol·iz<tndo <t abertura. tio crn

dito · de 100:0008, . supplementar ti. vorba. 
()Sr ... Tulio Sa.ntos (nell.t ordem.) 2:31' tlo t~rt. ti"1la.lei n. l.:HG; de 3l de 1ln.:. 

-Sr. PI•csidentc, lendo no D-iario do Con- zernbro de lfJ04.:._fnteira.da. Archivc-sc o 
g1·esso a publim~oçã.o dos t.l'a.ha.lhos de hont.em, :.tut.ogra.pho. · · · 
vi que a emenda que tive a honra. do <tpre-
sentar junta.mentc com 0 n).eLt illw~r~ro col- Do mesmo snnhor, dn igmtl data, commu
lnga, 0 Sr. Mauricio de Ahreu; está. publi- niúando que pelo J•:xui. St·. PI·Ii~itleutl! 1l:t 
cada. sem data. 0 sem •~s,ignaturas. Rcpuhlict~ ior:w1 8a.ncéion<td;t:=; tts H.esoll.tGões 

Pec;o, portanto aY. l~x. ,1110 ·mu.nue fttr.m• do .Congresso Nacionitl . autorizando a eon-
a devida rectifimtçã.o. cc))sã.o de um anno ue licen<,~a. ao t.elcgr<t-

. . · phista tl:~ l~stra.da Ô.Cl l•'erro Cm1tra.l do Bra-
O s 1•• p J.•esÚlente~O noiH·e Úopu- úl, .Toã.o Lopes Brazil; c <le seis mezes ao 

tado sera satisfeito. confe1·erlte de:~:. cla.sse 1la mesma. estr<.t~ltt, 
N vista da recla.tmtç:ão feita. · pelo .. rel:ttor S<tmucl Ribeiro, en vi;.mtlo um de c;tdi1 n m 

do Orçamento do Interior, é retirado <la. ol'- dos. l'c:;pectiYos · a.ntogr:tpho.i:.-:- Inteirada, 
detn .do di<~ de ho,je 0 pro.jecto n .. 214 B, lle Arcllivmn-~tY os aütographos. . · 
1905, o que declaro com peza.t•, . ú. vb:;ttt 1lo Do mesmosenllor, lleigmtL<lata.; comnul
atrazo em que se acham O!-: nossos tr<tba.lhos, nicand.Q qun, nesstt dn.t:t . o Snnttdo enviou :t 
devendo sm• dado pa.ra o1•dcm llo t.lia de sa.ncçã.o pt•esidcncin.l o dnCrr\i;u cio CongrC\s~o . 
segunda-ftüt•a., public~Hio de Hovo com a cor- Nacional. appt'O\'<Lwlo o eonvenio celeln·ado 
I'ecção feita.; entre os E~t.a.t.lu.; Uuil!o8 1.Lo .l:l1·azil Q ;1 Repu-

. . l~~ seguida. é apppo\'âdtt a :.te ta. da. ~es::~i.i.o l>lictt AI•gentina. ülll ::o dn outubl'odc 1901, 
antecedente. ile8ttL C<.~pi ttd. pa.I'<L pl'ot.cc(~ã.o das · nuu·ca~ 

ue tal.n·ic<t n dü eommercio. _:luteira.da.. 

Do ?\Hnistm·io d:t Fa.wnutt, dt~. 24 uo c:tn·
f~h·. Aien.cai. .. C-,t.uinin.J:•ii.e!Oil (to&~ rente, envittlldo a ~a~guintn 

c?·etcn·io) procedo -á leitura uo soguinte 

Otncio!!!: 
Do .St•. 1 n Secretar i .o do Senado, do 2:~ . do 

correute, communicando que l0i sa.nccioua.d;~ 
a I•csolu<'ão do CougL•.nsso .Nu.cion:.tl, 1la. qwtl 
envüt um do~ u.utog1•a.pho)), tmtot•iza.ntlo 
a concessão dn seis . mews tin Hceuça., com 
Ol'llenállo, ao conl'cronto chf :r\ clu.sst~ tia. Es.; 
tt•ttda. de ~·er·ro Uont1•a.l do lli•a:dl, Podru Utn•;. 
c:•llos da Costt~.-Intnira.da. Al'chivc•se o :til· 
tog1•a.pho. · 

Do :rllesmo senhor, de igual data., commu
nicandt> queues:;a du.ta. o Sem~do enviou :.\ 
sa.nc~ã.o pt·e~idencial tt RosoluGà.o . do Con
gi•es~o Nacional a.utorir.:mtlo o Uovel'uo ·a 

Sr~ . . nwmbPos llo Cong:rcsso N:wiomtl_.:.. 
gm virtude do l'l~quisiQão do · Miuistcrio 
das Rnla.~,\'üos Ex'tcriol·n~. t'uL pnlo ela. Fazcnd:t 
expédidn om lÜ do. 1hvoroiro do col·.r•ente 
anuo, run:t cil·cuhu· di~Ch.tt•:tndo is(~utos do 
imposto d1~ tt•a.n~po1·to o~ . addi1los milit~u·os o 
mwae::: por• l':-\OJ'olll con~~idm·adus mom1Jt•o!4 1lo 
UOl']>O IJiplomaticu, eil•ctlnll'!l~itllcia . Oi:tit llllO 
igualllwntn os t.ot·rm . apl.os JJ:U'it goza.rom 
<la.s ismt<Fiof:l cum~t.ttllt.ns dos ~:§ . G0 o (io do 
n.r•t. 2° dtt~ IJi$posi'~~i'ío~ Pr·nlimin:tl'CS lia 
TtH•ilh das Alt'i.\,JHlegml, 

Nau se ac:h<tm, por<~m; om · sitn,a.ção idcu
t.ica .. os oíiicia.os · estra.ngL\iros . rriàn.dados -a, o· 
Bmzil Hlll eonnnissã.o de· outm uatÜt·f~ia.; n, 
tnndo :.L Lngaç~·i'i9 Allmn:i. i.l'at:tt1o do a~~uru~ 
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pto llera~nte :L noss:L dHLncclla.r·ia.. !'oi.,Ulc 
l'üspondido quo o r:(Jverno onvidnrht nstoJ'C,~os 
no sentido uo se lm·Jla,J' . nxtnn!:livn a . . esses 
ufliciaCS a. COJlen:-::sTí,u n:iht :H>B ;~tldiduS miJi-
t~~rcs c na. v:te:,:. · · 

Ca.be-mr.. pois, a.llomw dr. s~1licia.1· vos! 
dignei...; resulvet· a l'Ospr.itn, com :t IJrcvuacle' 
possivcl, tendo nm vist:t m·irwip<.LJ.ment;e as 
pondfmtções ·do rMci·illo . Ministerío d:t,; Rn-

. 1açõcs Exl;eríores. t~m u.viso n. ~n·. dn ll do 
mez proxinio tindo, qw.trlto :i.~· va.ntn~cns fJ l!C 
pa.ra o vosso pai;.~ u.d.virã.o elo regimon de 
:;.·ccipt.·ocítla.d(~ U.e ravorn~ de corto'l.ia interna
ciomLl C0J11(J o UB que se tr:.Lt:t, o qua.L, õt nã,o 
Het' a.doptatlo, . trat·ú .. J)i1l'[L . o~: o/Hcia,r.•s bra:d-

. lcil~os em .. commi~<ã.u - oü orn estudos . na; 
Allemanl}a. presnnt(~n1nnte :t . lwivaçKn dn 
f~~vor em cujo goso · s : ~ a.ch:t.IH os de oui".1·o::; 
)J:Lizcs. 

Rio llr. .Ti.meiro, lN rle no\·nmhr·n do 100::>. 
.....,...Ji?·ancisco · da Pauta l~otl r·l:ffl.u:.~ Atv.::.-:.---:
.'\.' Commb~sii.o . tle Fin:uJça.~; 

Do mesmo minist;orio, dn igHit.l 1l:Lt:J •• en
viando eom o meio .d<.t Secretm·i:.t ·. dol:l No).!o,. 
cios do Interiol' ri Jilsti<,~lt de S. P:.utlo, n. 624, 
de 2fi de outuiJI·o ultimo, a. intlicc.tção n;ppr.o
vada em sessão do Senado tbq uelle B:->tad.o, 
de 23do dito mez, sobrn a conveniencia .. c O)J
portnniJ.a.de da <tdo:pçã.o do mcd.hhts teudcn tr~ 
á. fix:t~~fio do e(tl1l hio, ,~.te.-A' Cnm missão 'l.n 
Pina.nça8. 

Requerimentos.: 
De Ma.nôel Prn.ncisco 1l.c Medoi:.•os Tort•es, 

~o olficial d.os . Correios llcsi.P llistricl".u, pe.,. 
dindo p:t.~amento 1lo qnc lhn (~ 1lcvi1lo, .. se

. grtndo a.Jlog:t •. --A" commisl:\ão 1ln l•'in:tnç :\~. 

Do c:ii•toit•o aposoni;:i;cl;l do!,! · Cm·r•nin.~ flt~ste 
Disirictu .Josó Luiz do. Alrnoidtt, . pedindo pa.
g~tmnnto . du.. grai;itieaç~ão qnBdir. !:!Or-lho dn
vida..-A' Cotnl)lissã.o de F'in:tn(:.a.),(. 

$fio lidose vfí.o a. inqwimir·, }):n'a. orlf,r·a,l' 
mt ot•dom dos tr<LIJ:Llhos, w:l ::;o~:rtintns: 

PltO.H~c·ro:;; 

N. : :l~J B- IDO!'> 

Retlacçt.1o Wt?'f!.. :;a tU.~ctt :~·''io tlo . ,r;Jtb.-:litntit'O ao 
· pl·qjf!cto n •• 10. d1:stt! mt-no, fJ.Ile jl.r.1t .lJs ·mmd

·mento.~ tlog. conj{1l"l.!i1ln.~ dt.t.~ ct.tpall.t:;·im; da 
AtFtrtt.ll.lfJ'-t do Ri11 tle ;Jnnei?'tJ 

O Cong'l'O:if!O Naciona.l resolvo : 
At·tig-o urtico. o~ conlh1•onte~ 1la cn.pa.ta.zitts 

dn AIDLntlegn tln [Uo dn .Tanoiru pc~rcol.Jerã.o 
o~ f:~ ;!guintu::. voneimtmtm\, 1lo~ . tt~.t:tns dous 
tot·ços constituir[LO o orüonu.r.lo o um terço tt 
~-;~ratili.cnção : conferentex do l'~ clttssn, 2:~4.~ 

· :monsu.es , conl'(ll'flntn::~ do ~~~ nl:~-:t~o~ · l !)!')~ 

mc~nsn.efl ; l'eYog:ul:.\s :Ls1lisposir;.õos nm con" 
tl·.~tio. 

S:tht. tbs Commissõe:;:, 24 de novembro df' 
J!J05.--- H·a1wisco . VeitJa., m·osídonto.-Dtwit.l 
Campista. -- (.'rn-netío t.i,, Ji;msér.:u.-,... Ani:;io ele 
Almdu. ~Jgnaciu 'l'Q.~l(t.-- Lf1•/Jr.rno .~antns. 

N . . , fiti B--' lHO:) 

Rr.rlac.Çti.O pw·r.t :]"·· (li.<;CJ.tSSc7o dopl·ojt!cto n. 106, 
rli:ste amw, que mr.nultt pt.q;a1·, patos co{l·es 
rla Unitio, a ,t;i·aliflr:uçiJo devirlct aos profis

. .-:ivilr.z.es · irtc1Wrt7Jidos rlr.t flsct.tli:Ja(~t7u du ~e1·vi!w 
de. asststencit.t ct . a!ie·11ar/og .. no.~ e.~tnbeteci- · 
rn.e?1-to.~ pttb/iços dos · h'strulos · 

O CongJ.•cs~o Nacionalt•osolve: 

A1·t . . L." Snrá j)ag;t, pelos coii•cs d~t Uniã.o; 
n; gJ·atiHc:tçã.o . devid;t :tas prolissioua.es in,.. 
cnmhido~ dtt tisc:tliz ~tc.~ã.o tlü sel'VÍÇ() de assis
l.nncüt. n a.linna.tlo~, nos e~t<tllelecimentos pu
hl.icos dos Esta.dos. de accô1•do com o · disposto 
nu a. e t. 12 do decreto n .. L 1:32. de ->9 de 
dezembro 1lc 19(,):3, o 1•espcctiva t.rt.l>elln. 
de vencimentos, .11cando o Uoveroo · autori
:r,a.ilo a. a.l,ril• pnra ·esse . fim os . <n•eclitos ne.., 
CP.SSltl'ÍOS. . . 

Ar·t. ~. n Hevoga.m~se :ts tlisposiQüos em 
contrario. 

Sitl~ das Coiilmissüe.-::, :~4 de Jiovemln·o de 
1905.~Frandsc~ Vci!Jo,-l)a,ill Ca·mpista.
Cm·nelio . llr.t Fotiseca.-:- iln.i::io de AlJ1·ev.-· 
ltJUIIciu '/'u.~ltt.-:-UNH.ow Stiulo . .::. 

N; :?.00 11 ·- !00:> 
. . . . . . ' . . . . : . . ., . . . . 

Rcrlaq~,Jopiwa .']" rl-ismts.-:ao l'~t cmemlt~ rll!strr
cada nn 2" tli~H!H.~.~ao du JWOjccto 11 • :!09, 
de.~t~ amw, rptí1. 'lnt.m;t'Jin u rli1~eito .r.lo.~ a.~t?i
?'rtnle.~ · a r;mwmssm~tos .. g1t-e nc1o {o1·mn .tu
. cb.t-itlos mt ?'e forma pm· q·tte passoJ,t a c[.as.~~~. 
ficctmlo . t.ulrlid o.~ úô · Ctn"l)O rlt~ cum.misstt?··ios, 
llfJitr.Wt.lanrfo 'l)f.t[Jtts, para ·de. ~no·vo ent?·t.l?"e·,,1 
11m co;wu1·so,. afhil. r7e Sl.!l'em .. Jn·o~novirlo.~ 

O Con.t::·l·os~o :Nacion:1l. doerot.a.: 
· Ar~igo unieo. W m:tntido o éureito dos n.s

})Íl'<.tnl.us a. eommissarios quo não fo1·am iu
eluido~ nu. roi'Qrm:t por quo pa.ssou a. classe, 
lic:~ndo addidos t~o corpo uo commissarios, 
nguu.rdando V<tga~; pttm de novo ontrarem 
nm conmu•.-:o, u.tirn tln ~ormn }H'omovi1los ; 
rnvogttda.~ n.s dispo~ic:.õo:,; mn contrttrio. 

Stt!:~ das Conunissün~, 24 do .novmnhro do 
100:>. - Ji'ru~wisco . 1'eiga, prosir.lonte. - D. 
Omnpi.~tn.- .f.qncwio Tu.r;ta.-Anúio r/e Aln-eH, 
~ u,·lmno St.rnto.~. 
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N. 217 A~ 1005 Fica ~obt·c a mésa .. a.té uJtci·io·J• ueilhcra.~ 

ll.tJdu.cç{íu pr1.r11 .'3" . rUsr.ussiío do 1n'OjectiJ n. 217, l}ão, O snguint.e 
deste . wmo, fJÜ.'~ fb:t.t iJ ,-;uJJsidio c a ajuda de 
c.vsto rlo.~ Se llfulm·,~.~ e )Jepntwlo.~ na JH'oxima 
le[Jislatm•t.t · · · 

· OCongl'osso.Naciou::tl ilecl'nta: 
Art. 1." Os . Somtüores e os Depu t;ulos .· veu

cm·fi.u na. proxíma lcgislatür:~. uura.utc as 
s~.':isües ordinarias e extraor<linari<Ls e U.e 

. JH•oroga~~ão, o subsidio de i5~ di<.i.dos, que o 
uccreto n. 492, de 1.2 dea.gusto do l8!Jl, insti
tui.u para cump1•imonto dtt lei n. ·~2. de 8 de 
mesmo mez .e :mno, c •1sleis n. 182, de 20 
de :setembro de lSV:-3, n. 497. ·de 6 do 1wvém
bro de 180ti, n.Gl4,dn:10<losctcmbrode 
1890, e n, .040, de 2~1 de <lezembro de 190.2, 
con~erv<.tr<~m p<tr<t aR legislatm·as suhse· 
quentes. · . 

Par<tgra-pho unico . .Alt;m do subsidio; .ven
cerão mais os Sent~dores c os Deputtulos a 
aj u<la de custo annu:tl do 1 :OOO!i\iOOO. 

A1·t. 2. o Rovog<tnNm its disposicões em 
contr;trto. 

Sala dás Commi.~~üés, 24 de nóvembrp de 
1905 •. -Prancisco Veiga, prosidentc.-:-l[Jnacio 
Tost{t,-Pau.f.tt 'Ramos.-:- David Campi:;ta.
Urbano Santo.~. -Ani.:;io r/.e Abreu. -Fmrwi:o:t.:o 
Sá . ..;...conielio ila l"ouser.:a.. · 

N. 2:~~ H'-! ~)05 . 

Uedacçt7ó 1;am .~a. diswssr.7o r.lo p1·qjccto ti. 2.'18; 
deste .. armo, que 'llwmllt . abomw aos em.
tn·egarlos da Administ?·açiio tio.~ . Cm·1·dus 
de Mina~ (-;eraes, a titt1..tu . de . ajwla de 
cttsto, ·.mna qHantia·con·esponr.l<mtt! aos 1'espt1-
cti·Dos ·. veucim.euto.~ t!'ot . t1·es ;o/.e~t:s, afio'/. 
tle m.1.ulm·em-se r.le Ourú P1·eto J'm''' netf.o 
Jitwi::::u n te 

O C()ngrn~so Ni1ciorml (loerntt~: 

Artigo unico. O Prü:::idnutc da. Rnpublicn. 
mn.ndar:L nhona.r pola Dolngacia Fi~cal fio 
Thosouro Fnderal. no l•:staclo de .Mina;s Gnr:tH!:l, 

. a. titulo de ajud:L do custo R p:LI•a w~ llns
pozas do seu pr·imniro (\SÜtbnlncinú.miio, 
~ws mnpt•egatlos da. Administração elos Cor
t•nios no tnosmo · l!:stado, por occa!:tiü.o da 
~1m tt•a111s1ez•oncin dn •Om·o Preto para · Bello 
Horiwntn, o. q t.w lhns ~erá. pn.ga pola rtllhridn 
dologacht, ~em <1tW nllos soJl'ram qtmflsquer 
descontos om l:!eus l'Oil\po<:ti vos \'(lllcimentos 
por isso, . uma quantia. :t cada um, cor.,. 
.L·espondonte :ws ~ous vencimentos nm tl•es 
mozes, de aeciirdo com a t;:dmlla, mn vir•or · 
rovogadtts as <Lisposi~!(ios em contmrio. " · ' 

Salu, d:ts Uommiil\suns, ~~4 uo novornl,ro d.o 
1905.-Ji'rcmcisco Veiga, prl~~:;ident.e.-DwDitt 
Oampista.-Ani:;io de Ab·1·e·tt.- Co1·nelio r.la 
Pou s~ca. -1gmwio-1'ostu . -U1·úcm u ~m' to!J. 

l'IW.J l~CTO 

JioJ~i'.t·n. os ~stalJCI(!Cimontos de fl<lnca.Qã.o. 
ma,nt.tdo,; pnla. ltepnhlica.. nnnhum mais sü 
reco~nm~IHla. aos Clli<htdu,: do Jegisla.d.or hu" 
ma.mt.arw quo o lnstHut.u Bt~njamin Constant, 
onde os cegos . I'flcclJom o ensino. incont.cl:lta.
vo~mentea. uni~a .consa qt;w, em p~u··~e, püdo 
compensar. <t .!ttl'i.:L .·do ·. VI ;;·.'.a. · da.quellcs qtw, 
pela cegueu-:L, vivem em treva. ')'Jercnne • . 

Con~et•v::tt· as bollas tradições desst~ estn.bo.;.. 
!ecin~on.t.o. c ·mosnfo procm·tú· doscnvolval-ó, 
Impt•tmmdo-lhc .os melhoramentos :.tconsc· 
lhados péla scieúcia. modorna.,. úão(! pl'atiürtt· 
acto de mé.m caridtLde : -<~ deixar a!lirrn.aüo 
o eultivo, a civilização d<t Rcpublic:t. 

U Institut.o Beqj:unio · c.,ust.i.uü forneceu 
em todos os tem-pO::;; quer no extinr!to rcgoi· 
men, . <llH~r no actna.l, . ina,preciaveis elcmr.n
to~ pa1·:1. o · mi1is. justuictttlo orgulho, m:üs 
;tin<la conMm srmõ~s quo pedem. tit·gento l'L,_ 
lllC(liO. . . 

A falta de um cphtlutlrnologista, que cuide 
com zelo, ca.rinho o :tptidi"io~ . tla.~ inm.nncl·~ti> 
moJestias de olhos, . poculi:.u:es sinã.o · 'p:i·iva
t.ivas d~s cogos, cuj;~ enfermidade do . appé! . .;. 
relho vtstml nem f::empre 1! somente interna. 
e nem sempt•c 80 liuüt•~ :i. cogucil'a ou com 
est.a .dosn.ppttroce ; a. {il.lta tlu um «Prmniu tio 
Vhtgem» que lmhilito o ttl um i to mais d.is·~in
cto. p.lr seu. bom comportttrneoto e . appli
ca.ção aos estudo:;, observttd.o::; duran·te . cinco 
n.nnoi:; a.ü·. dt~ quin'l•wnnio om qui1Htuennio, 
á Em•,lp:t ou :i. Amnrica do Norto, visitm· 
esttd.1clMi n1ent.o)o; cong'oncrP.s, · pttr:.t m~lles co
lhet·. pm· demunstl'<tções prnJ.ica.s. o:: melho· 
t•amontos com que o p1·ogre~so os tivm· do
ta.tlo ;. a t~lbt d.o um «léitot•» que. nas him.t8 
tin n:.;tudo, uu mosmo n:ts <lo ~moto, ·loia. em 
voz n.ltn. 08 ·· nvros do enlttn•t~o Utt.m·:Lrht on 
sciontUlca. us:tdQs . J1olos v hltmtcs, para os ce
gos. alum11o.;; <los <lous sexo:-:, alc~tllt.::trom pc
la. · ~tndi(;fi.o os couhecilnmrt.us <l•to ~Htttnlll!$ 
:Lt.lqui1·mn pnl:L vi~::i.o. <::l'tc.-:-s'fio seuõns (flUI 
do'v·.om dns:tpparoc:cr. · 
. .Pal'~t e: ;I•rlg'il·o~. n nws mo pi1r:t roparn.r it ;: 
lUJUS~lças .quo . l'.OSttlt:tin da. exiguid:.td.o dos 
vonmmcniios <in um:t part.e do pessoal, um:.L 
vo:~. eonfi'?IÜ:tdos com os d.o. <!ll<tlqucr~ ont1·o 
e~tt~.Llel(:!(~lntnJtl'.o ofl!ei:LI dn~ttL C:tpita.l. · 

o' Congr<H!;o .NnciomLl I'nsolvc : 
Arli. · L". Ficn o Poder Executivo a.uto 

l~iptdo a cont.ractar tun medico ophth:.~ohnolo: 
~psta, ptLL·a, no Im:t,ii;utoJ~on,jumin . Cons~u.nt
üost.a U:tpita.l, ox<H't'.('.l' os snt·viços dosg'" nspc
chtlidauo. 

Art. 2." O u.lumno do lnstitutoHcnj:.tmin 
Const.:uit que, pelos voto~ . do corpo uoceni;o 
e du dh•ectot· u8~se t!Si.a.helf~cimento. em r~-
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união . presidida pelo Ministro do Interior, 
melhores nota~,; reunir de · hom com porta
monto c applicaçãlJ aos estudos, durante um 
<,tuinquenio, terá direito a.o P1·emio llfJ viat;em 
:'"t. Eul'opn. ou á. America do No1·te. 

7J) de ..,nestre ?nachínista, para exercer no 
motor a vapor, Jn.•elo mccanico o m:.tehina.s 
de encadernação, escovas, todo os set•viços 
du. protlssão. 

Art. :3. 0 O premio acimn.reíel'ido, semp1•e 
conferido no curso do primeiro· tr•imestre. do 
anno, será. quinquennal, excepto o primeiz•o, 
(tue deverá..sel' concedido em l90(i, c~ con~ta;. 
r<'t dn. importancia de cinco contos de l'êis' 
moeda nacional. 

Art. 6. 0 São decl:n•ados extinciios os se-
guintes loga.rP.s : 

I, de mcst.re d(t-ojfici1w de cm·to1ta[1em ; 
li, demt .. ritit<1"de e.~ct'Í2Jl't; 
Ill, de {'eiló1·comp1·ador. 

Art. 4. 0 Ao alumno p1•emiado assistil·:í. o 
'lever de, em sua viagem, visita.r os estabe
leciment.os congeneres existentes nas cidu.d.es 
que pereorrer, apr•esentando ao . Ministro do 
lnte1•ior·, em . tempo curto, minucioso rola.
torio das impressi)es e cnsiuu.mcn:to:-:1 que ti
ver colhido uessas visitas. 

Art. 7~" Fica o Podm• .Executivo autoriz:1clo 
a abril• o credito neecssario pal•a :i. execução 
da presente lei, c bem assim a modificai• o 
regnln.menio do . im;tituto, na parte que, 
aind.:1 pol' etfeito desta Jci, tiv(~r de se1' alte-
rada~ _ 

Art. 5. o. Ficam creados os seguintes loga.
res no Instituto BenJamin Constant: 

Art. 8. 0 O pessõaJpei·ceberáos vencimeu
tgs com;ta.ntcs da tttbella annex:a. 

a) (le leitor, com í'unccionamento nas se
cções-masculina. e feminina, m•.s horas de
tel•minndas pelo I•egubtmento ; 

Art. 9'. 0 . Revogam~se as disposições em 
contrario. 

Sala. <las sessões, 25 de noveml>ro de H105. 
-Leite JUbei~·o,.;_ Amm·ico de Albuq?te?·que. 

Vencimentos do pessoal do Instituto Benjamin Constant ·- Tabella annexa ao 
projecto ·· n. 

l•'UNCÇÕES 

1 · dil·ectól' geral .••••.•••.••.. , .••.•• 
1 medico (clinico). , •............•.... 
1 medico .(especialista) ...••.. : ...... . 
1 escripturai'io archivista .........•.. 
1 inspectot· de .alnmnos ............. . 
1 inspect.o1•o. de a.Lumnos ............ . 
l l•üto1• (pa.ra os dous sexos) .••.•••.•• 
1 mest.1•e machinist<t ....•...•........ 

l\IENSAL 

Ordenado 
500$000 
:~00~000 
250$000 
:~oosooo 
:tOO*OOO 
200SOUO 
~00$00:) 
~00$000 

Ordenado 
4:0008000 
2:400$000 

2:400sOOO 
l:(iOO~OUO 
I :üOOi;;OOO 
l:liOOlf;OOO 
!:fiOO.~OOO 

Ettsino . profi.ssiom!l 

1 mPstra do tt•abalhos 1lc agulha .. ,... .200$000 l :GOO.~úOO 
1._. mest1•c de officina. d~ typographia.. 200$000 1 :600)$000 
1 mest1•o da. officina. de encn.dermt(!ãO. 200$000 l:(i00$000 
1 mest1•e da otfl~ina do empalhação.. 200$000 1:600$000 
1 mest1•o da oHicimt de aftnaç'ão de 

pianos........................... 200$00.) 1:600$000 
mestro da offlcina de escovas e vn.s-

souras .....•.... ,-, ...•........... 

agúnto •...• ~ ..•.....••....•......• 
n . .]tulante du inspector .•.••••...•... 
ajudante da inspecto1•a ......•.•..•• 

1 cozinheh·o .••.•.................... 
1 porteiro ..•....••.................. 
1 continuo ........•..•...••..•.•..... 

1!'50.~000 
1001000 
100~000 
}.20$000 
fi0$000 
50$000 

Sala das sr.ssürs, 25 de novembro do 1905.-Leite Ribeiro, 

Gra tifica~;ão 

2:000$000 
1:200~000 
:3:000!:;i000 
l :~00~000 

800!-$000 
800$000 
N00$000 
8000$00 

800$000 
H00$000 
800~000 
8uO$OOO 

800$000 

H00$000 

'~li ' 

l:f.!00$000 
1:200$000 
1 :200SOOO 
l :440$000 

7.20$000 
ooo.;:;ooo 

TO'fAL 

6:000$000 
3:600~000 
3:000*0~0 
3:600$000 
2:400$000 
2:400$000 
2:400$000 
2:400$000 

2:400$000 
f~:400~000 
2:400$000 
2:400$000 

2:400:f:;OOO 

2:400$0~)0 

J:H00$00° 
1:200$000 
1:200~000 
1:440~000 

720$000 
600~000 ------

Hs. 47: lü0$000 
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O . Sr. ' E<lua1•do Ht:"t.Jnos r>
S1•. Prcsidcuto, distincto collega de V. Ex., 
medico illustl•e, ·.residente ht~ longos u.nnos 
em S. · Paulo, onde·. clle tem firmado . a, ttlta, 
reputação pt•oti::;sional de que a. li gosa., ·o S1·~ 
Dr. Domingos Ja,gmLl'ihe, ·Oaca.rl'egou-me do 
:offm•ecct• ao Congt'CS$0 Naciona.l, <i. Camartt. 
.dos Doptlta.dos, · umt~ r~presentaQão . (!UC te-

. nho o prazer de envia~· :i. Mesa para., oppor., 
tunamente, set• publicada. no lJitwio do Con
!J1;esso. 

. Ess<t t•epresentaçã.o diz respeito a uma 
que:;tão social da. mais ê.Üta reJeva.ncia -- .. ~ 
C<tmpanha. contra o alcoolismo. 

Acrod.ito; St•. Presidente, que em um 
paiz em que so acaba de ver em um exemplo 
memoravel, na tra.gedH.t. recente da thrtale., 
zade Santa.Cruz, a que extremos, a quedes
graças pôde levar o delirio alcoolico, e at
tendendo por · outro ln.do ti. COJ1Yel•gencia. de 
esror(los verificados em todos os paizes pa.ra 
debellar os g1•andes perigos resultantes do 
abuso do alcool, . a Camt~rai do~ Depntados 
não deixará de attendür; como merece, a ex
po~ição apt•esentada pelo illn$tl'e .clinico de . 
S. Paulo .. (J.lfuitobmlL; muito bem.) 

Consultada · a. Cama.ra., é concedida a pu
h!icaçã.o. pedida pelo Sr. J<~duat•do . Ramos. 

DOCUl\rENTO . A QUI~ SI-} REFERE O SR. EDUARDO 
ltAl\IOS 

Liga twti-alcoolica de S~ · Pattlo . 

Repi•esentaçiío ao Congresso Nacional 

Illltstres l'epl'eSenta.utM da. NaQão Bra.zi
lcira. 

O Cl~iminoso e e~canda.loso acto ela t•evolt.a. 
elos soldados da. lbl't:t.leza <lo Santa Cru~ püe 
em evidencia. o pm•igo do alcoolismo~ que vaA 
se espalhando em todas as classes socia.es e l~ 
uma molestin. que .não se trat<t n1ais de oc-
cultal', mas aim de curat•. . . ·· · 

Na qualidade de medicg e fund:tdo1• do 
Instituto Psyco-physiologioõ, onde mantenho 
um dispcnsa1•io neorologico para a; . cura . da 
nmbriaguez, ,já. tendo curado quatt•ocontos c 
sois dypsomanos, .de todas :ts p1•otlssões. tal
voz me seja. relevada a ousadia. de vir pedir 
proviclencias ao Pa.rlamento Bra.Zileil•o, dan
do o grito do alarma. contra · o a.lcooli!:!mo, 
que invada todas as c:tmada.s da. sociedade, 
produzindo a l'evolta. do tantos · ccreb1·os de· 
gene1•aúos. . · . · 

ltévolta. as conscion<:ias puras o especta.
culo dos crimes pt•atica.dos po1• ta11tos mons
tJ•os humanos, que,por sua.s lignçõos ao vicio 
do alcoolismo o <~ sociedade a que p1wtencem, 

(•) ,r .. , j,., I d l'U l (o•·jo ;l'ldut, 

Vol. '\'U 

são it'<t.hi.dos como sitivessem uma. cil·cum
staucia a.ttcnuantc, c!ua.ndo praticam· CI·imes 
em esta.do do embriaguez; ontrcta.nto, bo,jo 
csttí. _ proclamad•~ mt Inglaterra e em. todos 
os paizc~ civiliza.dos a lei que considera · ag
gr;wantes as ütltas e os crimes pt•a.ti<lados 
sob a. inllumwia. ílo ;Llcool. · 

As consequc~ncias sociac~ do . alcoolismo re;. 
percutem no paiZ;IIe mo.dritt. consiclm•arem-~c! 
o,; p:Jderes puiJlico;;,; como verd:t.deirss conni
veutes · nu nn venenamento do povo . pelo 
•~lcoo!,vi::;to quo é o GóV'1~t·no C}UO :.t.ufere o 
produeto do imposto d<ts vendas, cons~ntindo 
que o. producto ela distillaçã.o da. canna. de 
•tssue:w c outras substttncias sej<tm vendidas 
.como hohida.-: s:uliaH e hygienimts, sendo na . 
vet·da.de t:l.es !:!ubstttncias verdadeiros ve
nenos JHtrcoticos, que deviam tlcar guar":' 
dados nas ph:.trmtt.cias parti. a manipulação 
de drogas rec~itadas por p1•ofissionacs. . 
· Deste modo não ~e protege a in<lustri:t do 
alcool, que deve s:thil•do.~ ala.mhiltues devi
damente colorido, com kerosenc c a.rscnico, 
para. a indust1•l:t. dol:l ttutomoveis; dos mo· 
toros, da illumina~ão, como se t'ttz em tantos 
p~\izos da culta Europa. 

Com a. f<teilida.de de se multiplicarem os 
engenhos de aguardente, tem· se conseguido 
a degenet·a.~ã.o da.s · raças, a extincçã.o dos 
nossos caboclos e negros, fornecendo-se ~í.s 
pt•isqos e aos hospícios · ltm cJntingente que 
acarreta aos· poderes publicos sommas til.bu-
losas. . . . . .. · .. ·. . . . . · 

Os recrnta.s do .exercito e da marinha, vi
cht.dos pelo .. alcool, .. tr••tzem. . mui tas .. vezes a. 
tar<t de seus p1•ogenitoros, e assim a · cadeia; 
que p1·en(le o~ CI'iminosos tem um lle seus 
elos ligado <t . educa~ã.o d<t mocidade, que 
a.,~~iste (meno.o~ quando t'l·cquenta ·as escolas) 
aosmcemph: dl~ muitos pz•ofP.ssorcs~ verda
deil•os . pl'opagan(H~tlts . do a.kool como be
bida. 

Ora, si o imposto · com o qual se faz ·~ 
1•enda tlos Estados e .· dos Municípios deve 
:l,limontat• a · · Hxpansão e o consumo de um 
veneno desta ordem, é Jlreciso · contcssat• . qun 
a impOI•taQão do vinho, · licot•es, .bebida!': :Ll;.. 
cooHcas tem me1•ecido dos podet•cs publicos 
attonções iguaes ás quo se p1•odigalizam ás 
indnstl•ias de ~el've,i<L (~ ás fabricas de vinhos 
t'a.l!:!iticados, que dominam os noss:os meJ•
cados~ aoponto de não so encontra.r nos re.~w. 
taura~~t.~d.os parques riom o ca.m, nom o 
matto, q tre, como bebidas nacionn.e~, deviam 
sm· ob1•igtLtoriamonte usadas em · todos os 
restaurar.ts. · 

Urge, port:tnto, qu(~ o . cong.L•osso tomo ri
got~osas medidas p1•ohibitivas contra o a.lcool 
como bebida, e não tomos cluvida que em 
um paiz catholico como . é o nosso, onde a. 
moral da 1i:l.milia é admii•<wel, . as bis en
contrrwht.m rigo1·os:~ fl~c:~liz:L~ã.o por p:u•i.o 

. 7G 
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d~S mã~s Jc fa.milb, niLo consentindo cl!:l.~ Mu.s, c:llrw sabe a; C<t!Ui1r(l., QSf,<Lva. inscri
onll em su:~~ cu.s~s se cnvcmouem c;ri•tnQa.~. pto pa.1·a Jll,l!a.r <) St·. BL'iJ.:iO Filho e, d:Ldos'f s 
nem se dê oexemplcnlo vicio, pt·n"nuou~es do s. Ex. nc~fR. •lob~>f.c, e~pe-

.Con1 o ftm úo cwil;;w. longa rliilwt•t,:td'io J'ILVa o ut·rtdor qUCl u noln·e Deputado ~c 
sob1•c esto asoumpto, OlHO ap1·esfml:a.r,ju;tt,o fize~~n Otni1·, P'~lo menos. tl•cs homscoJJse
a esta. petição um .exoulpl:tr d:~. coufcrenci:L cutivas, l!ILC eram as nltimas rl;t sc~sáo !le 
oue fiz no Con"l'e.<;~o Int··r 1• io -•I d fi boHtcm~ 'i'en"l, mnrctantú, a s Jn·preza. de 
•• · . • . . ,., • • L 

1 ac c:. 11 'y- vm· nnu S. Ex~ clesbUt~:L rle ·í• ~elm·ocilt• mn.i~ 
guJU(l de Buenos An•cs contra o :tlcooli~lno. '1 nrna y0z i• disc~ui;.~ilo eom tLIJllBila abnndancia 

As medidas que. nos parecem ooüsltlt:ú· o prc)ciosa. ao rlcb:tte :wtm~ior. 
:P~~esPnte e o futuro são :os seguinte.~: · Ob~et•v:L n.ind:t qnc nã.o .~o n.chn.vn. norc-

I-'r~xar fortenlimúl as venuas e os lior· cinto q_u:Lndo a 1-kt~a. avis:i.ra. que n. discussã.o 
deis ·onde se venda :tlcool, de morto u. evftm•c ia sct• encerrada, pm• nlLo h i\ ver or:1dnrcs 
s :! quo, moscno no.~ dias do 1c~t:L nacional c insu1•ipto~, ll, s(, por e>to motivo,nKo oocupou 
feriados, por um:t singuhr írouia ú<L L~ i. Sfl a. trihull:t hontem; não iora esta circum
off<Jreça.m ao pulJlico lir.hülas :tlCoolíCll.s (bs sta.ttci:t, o orador go~to;;a,mente dat'ht t1os 
qua~s se utilizem os_ éhrins p;Lr:t a.per•üu·- contt•:J.ditm·es clo prQjecto :t<; explio:1(3íes rc-
baç;1o da Ol'dem publw:~. · 0larnadas; como o. Jaz, no momento. 

II-'-Tornar obriga.tol'iu na~ escola.$ o pn~ Cru que não se a,fasta das prescripções 
sino anti-alcoolico, nã.o se conselltindu. no l'<l;!"imcnta.cs occmpando-se, succintanlcnte, 
magistcrio p1•ofessor~s n.lcoolistas. úo a.<sumpto. mt hom.do expediente. · 

Ill,-Promovel' os meios 1Le vnlga1•izar 0 L11mont:~ qtte o.~Jloln\}~ pcpubdo~ quo db-
tl'M:\mr.uto do alcoolismo pela cclncação da cuti1·am o pl·qjecto cn1 :3• di~cussão o con~ 
vontu.du, pelo ltypuoti~mo n suggestiio, cre- dcmni'\ssern ein globo, ~em olfet-ecerem. 
ando-s~ dispetJ~<Irios. ncoJ'()lógico~ par:L a ül•~as mn.suhstituiçiio <i~ do 'Pl'o,jccto; tt\nto 
eJuca~·ao mol'<ll dos úlH•ios no~ oditicioJ de mais la:noll~.avcl ú esta attitLtde quanto a 
assistenci:1 publica. · Carna.r<L, o anno pas.;o.<lo, :mtorizou o Go-

l V-Isentar de direitos os auto moveis mo- vot•np a prorogar ou a.ltcra.r, tlc accôrdo com 
v idos a alcool, os apparelhos de ill1111lina~•iio os interes~adus, o l'cgimen instituído em 
:t <Llcool, os motores part~. u. indu~triu; :t"ri~ [!)()0 p:u-a. o 13aJlCO dtt Republica. 
t:rtltt; prolübindo-se a. f,~bl•ica,c;{áo e :t ve7ula · Poi;; bem; o que c~ ti\ no pt·~jecto ê cxacta.-
d:t l\guat•dcote como bebiclu.. · · tnente o rosultudo dmo~a. a11torizu.ç.ã.o. Os aJ-

V-Pt·omovcx• o tlcsenvolvimcntJ tla.s so- Ve.t';':a.l"ios do pt•ojecto não a. accoit:nn, mas. 
cictbrios de teuipora.nça c da!' ligas· contra o :io mesmo tempo, rião querem causa alguma. 
alcool, Cl'C~ncl~se um pl'élnio . no mcUtOl' 0.'-i ·nobres Deput,~dJS se limitaram ao tr:t
livro q1~e ~e publica.t• p:u·:~o ~m·vi1• 1\() ll!Ísino bttlho do pura dotnolir;o.ão e fui pena. que nos. 
~~uti-n.lcoolico, · · · seus fliscnrso~S::l. EEx.vil.Jras;cm de p1·lncipio 

VI-Cousidc1riu• tJIIO o :dc:uol, ~llndo, como :t fim, como oricnt.a~•fLu Sttpt•nma.. mt ~cioncht 
e.~t(t. classillcaclo, um V!!Uetw u:Lrcotieu, rli!\/{! linnncr.iNt., :t not:L tiwllttigaut" dn e~camla.lo. 
I!Ct' vendido sti na~ pltat•JU:tei:t:', mclli:tntn Não f:Llton masmo o cl:Lssieo recurso, tão 
l'<~coita. dosprof1ssion<u1s. · · do gosto do~ a.gitttdor·es, cl:t situação prcea.t·i:~ 

J~i~. 8rs. rcpr-.~s(mta.nto~ da . Nácã.o. os <lo~ opora.l'io~ om coutl'n. posiçii.o aos grandes 
votos·qrtc, em nome d:t Lig:t !I:Hti-Alcoolica dispnndio~ em fltvOr· dos ·ricos; não t'altott 
cl.J S. Pa.ulu, vos 1\Pl'C!$11Dta o ou>.<our•o SL"llil- t:tmbom <L pt•ophoci<lo lugulwo !lo C<LL:l.cl_l'~ma 
ta.l'ÍO dos·{;u. ·petição. . e . . t:tlJl~ica.dO t•specia.lttHlllte pai'1L O CU.SO de ~01· 

s · p ' 12 d approvado o pt•o .. cc.to em a~ tliscw1!!ã.o. 
, •. l'LU<o, o novembt•o clil. 1H05.-!Jl'. i!:!imin:til:l tios ''rliJforentc~ disclll'SOii esta. lJomingos Jagu.wilu~. · · · · 

p:11•tc-:J. nl:ti~ cousiclera.vol dolles-:- pouco 

O Sr. D~lo'vid C~un.J:tistu. diz ql1e 
foí • hont,em, ine>pel•adameuta, mJcot·r•ttll() o 
Pl"OJecto · q uc n. ppro~·:t os esr,:t!.llt.•t8 dn. B:tnco 
d:t Repui.J!ica.. 

t·c~tm•;L em rela~úi.o ao meriio do pt•o.)ecto. 
O. discm·so cl.o ~cn. <ligno C!Ompa.ntteiL•<) do 
batlc:Lcl:t. o St•. Rodolpho P:ttxão, pelas su:1s 
<Lprcciaçüos ~cienthtca.s, mm·ccí:1. uma rc
spost:t m:~.i~. a.mpla. quo :t (ltW, no momento, 

Provci·toso cmbm•:t e.stn t~cto ü mat•clm pódn da.t•. O sogunllo foi, t!l'Ô, do ~eu nobre 
~l,Dll traba.lhos rl:t Ca.m:~ro-poi8 o p1~jecto a,migu o Sr. Mul'eir<t da SilV<L, que insisto na. 
Ju. so achava. la.rg<J.monte deha.tiJo-o oru.tlúr iil11u. rle qttrJ o pt'Ojcct.l) C: urna l!)Í na.ciomtl .•. 
;1:to queria, entret_u.nto, se i.lo-viat• llo úevet• I<;sttí. tln acor)rdo com S. l·J.:. nesta parte, por
lmposto pelo RJgunento e pelas t1•adiçõt•.~ !JUO cl ctfectivnmcnto tnua lei na.ciona.L qne a 
d_o ctn't~zia. pal'!amontal· úe tomar em cou- Camttt't1 o~tud:t. O uobt·e vuputado St', Ha.r
stdor<wao as pondera.çue> lentntu.\laH pnlos j bús L .. Llm:t tra.trm da legl timHiudc cunstitu• 
a.rh"crsa.rlos tlo projecto em s;,11 tlOl\iltncto ou ciun;~J tlu S!Hl rerJtÜlrímento; todo o seu ·di~
em ttlgnma.s de snas dispo,içiill~. · . cut·~u c:. llffiil. u~eelien~e ~'úpliett ao •lo ~nlt 
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· nobre <1mis;o S1'. Ca.1•Los Pe:xoto Filho. Novos não s.::~bc pot'quc 11 Congt'CSSO· não pos.<a. 
: lisem'SO~ de S. Ex. e l!p Sr . Mur·cira d;L Silv;~. a pp1·uva.r os seus (~>tatutcs. Recordu. I[UC .v 
smnprc com :~ id•!a. de l tíi JJ:\Cioua.l; e Ya.t·io,; Bu.ncu do FmnQa~ ·a imla . h:1. · pouco tempo, · 
·discursos do Sr. Hricio Filho. . Jlô1l'<1 obte1· :J. . ·PL'Ol'ogu.çã.o 1lo Sllll privilegio, 

O JIObt·o Deputado por l\tiJia.S .disse qun o teve o u.r~=. 1" do ~eus esto.t.uto~ ultcta.do pnr 
r!lsg-.te •! nm )nil:l na~ ::tctu:\es circum~i.a.11- 1Lispo8i<·.õt's ltlgíslu.t.ivu.~. · · 
cia.~ tlopa.i l! , om que o me.io cir•eulanw nscas- .s, I•:x. ;1ctm a.inlia. 11111u cm·ta incousLitu
~nia como lJl.'úva.m a.~ !JHtli xll.~ 'd:1 lavou1·a c .cion;Llid:Lt!C no mudo. p11r 11110 é . decretado u 
d;\ industria. J$te .cour.eito Jll o nolit•e Do- system:~ de lllonupolio ue emissão. Confessa· 
putu.do fund(l.montou: l~ proposito 1lo seu pm- que não pel•acbou bem o a.rgumonto tio n~ 
j<ictO suppriiúihdo o nuulo de rcsg;~te . llela- ·lll'ü Ucpntado . Cr·ê ttue S. Ex. se rel'crc <L 
tordo pt•oj ccto, na CiJnnnis>ão tln Finan<«ls; Gon<tit •üç:í.o qm~udo tl'iita.' tle banco; emis
o orador(? impug!IOU. 1\\ml!cmt no ~011 p:i.l't!- sores. 1st·) ni\o quer uizm· .i[ llC <J paiz não · 
c:m• combl\te 1.1 o argnmorito invocado da (pmnc tJO$Sa ter IJaaco •. : 0 missoros .. os porll!t'es pu
tida.de de moeda 11m· cl.lpittt como prova lendo lllicu>, resm•vando·sc :1 !acuidade dti esculher 
trechos del!e, O rc~g-atc aão ti um m;tl, por- entt•e a nnida.!le . n. ti . ptu1·alidade ln1nca.ria, 
·!tun não se dnye ver n:t clmnlat:lio a. quantí- julgam maio; conveniente ·:t unitlilde. Ncstll 
· <hwe de ·nttmera.rio. da nnillntle monettl.rit1 caso; c. privilegio éoacedido a.o novo ua.nc j, 
· que circilla., mas o seu vi~lor, o va.lor real d<L não tem inconveniente. · 
circula.cã.o. · · · · · 

Qu:tnto a o pt·ivilcglo da. emissão ::t que O nobre. Depu t:LIIo p~lo Rio Gt'ande do Sul,' 
:Lllndi•t t<t.mbcm 0 no!iro Dl\putn.do, o orndot· St· .· Bu.r.bos:t Lim;L, <l))~lms se t•el'tll'ill i'L leg i, 
mostt•on, n:~, :e~ 1Hscu~~i'í.o do pro,jecto, qUI! ~e timida.tle coi\,titiwion:Ll clcn ~rm l'C([nerimeuto 
tr:tta.v;t <In nm ca.~o de pt·olorencia., istt./ 1'; u .l[llH 11 um<.L l]Hnstiio vcueidu. . Na.tl:t mais 

· que. si, os pQdct·cs puhlicos ·pt•etai'issem este tllln :t dir.et• tlcpois tlu tte fui · d ito pelo scu
sysbm:í banca,r jo, neste cu,so 0 Ba,nco do illustre compa.nhe.iro, Sr; Carlos Peixoto · 
Brazil. tct•ia o privilegio • . E é !lo· uma gri~í1tlc Filho· · · · · · · 
vant;tgem lb prome8~1 fei ta a uin b:tric<i mn .o nobrs DEip rtio.do pot· . :Porn:1.ml.Juco · Sl' •. 
condições do garantia q1tc, 1•ammonte; se Bricio ];'ilho illsistin nos :u·gumento$ .'do. n~ 
emontm1n n;t lllgisl<LI)ito do oirtros :rntil\e~ : bre Dcputa.1lo ]>~lo 1\io <lrantle do Sul qmt.nto 
Basta loll'l;brar a cit·cmn.~tnncifl· u!l <tne os a.0 requerimento e n varias tr:~nsacçijes .t'eitn.s 
haucos CJI!tSSot·e~ gilrahnente.n-.rt1ttem :~s sua~ oo l~a.oeo. c:,ta.~· a.Ccu~woes já. luram jltstift-

.. not:\S de a.ecô1-do com .0 encaixe 11 uc possu.llin ct~d!~S pelos :1dministl'adot·es ([UC !lllllc! iltter~ 
· o quo; .ontrn Hós, ·não é o ba,!ICO quo dít'OOtl!.- v inr :1111. · · 
.mcnto ·-cmlttc ~.~ ~ liOt:l.s · soiJe os dcpo:;ito$ quo . Crê (jUe; d:~lla. · <I urgencia. do momentO, 
~om ; <I proporçiw que . ollo x•ecnlmr deposi· ro.~pomlou :i.s a t·guiÇIJi!S tios a.dvet'$a.t•ios do 
tos om Olll'O, ·pt!llit·:~ :w 1 iovm·no ;1~ nota;; pl'ujootu. Si tomou :1 p:Ll<l.Vl'IL rui. ho1;:1 du cx
convet<;:ivei. ~ ·quo lho .~lll'ií.O lut•neeithts }>ela. pn1licutc, tcH•lotlüi~:ttlo do u ra.wr oiu ncca.
C:tix:1 diJ ;\lÚOI'tÍI>liÇiíO. Qnm• tlil\CH' l(lle o no- ~l:i.o OlJ!ltll'tllna, !'oi, CltniO lliSSP., piLl' il ri:W :WS 
vot·no tcmL ~<:mpt·c liwuldadl1 <lo ~:ltiiii':LY.<Jl' o illústt·n~ collo:.ra~ a. s:1tisl'a.<.'iio tJlltl lho~ tle~·ht 

·. pnllido dn vct·Uicar st, t·oalnumte, o •lupo:<ito como t·ol•~tor. A~ con.>itlot·a.~•>c~ quc·.:1caua <le 
· · angmontou u:~ r:1zã.o d:L~ not.;L" pndítlti.~ . . fuwr podem set: a inrt:t ·-retmt ida,s pül' ooc.'\

. ~:·, <!Orno ~o vil, tona : J)l'Ovideuci:t . giLL~wí i- siií.n 1lo do!Ja.t.!l til) pu.t'llCCt· sohro a.s tlmoudas 
r)Ol•:L d<L OO<L ch•C!!llll,'ãO flduciaria.. . . Offet•ooida8 pclu nobl'à rxlpu~:ulO. S:. J•;x, dtJ- .. 

o nuhro. IJuputa.du 11; ct•ê • . POla lilJnrtl:I.Cln cla.ron hontum quo,p:u-.... !lõttisfttzm· :1 vouta1lc 
b:tncari:t tiUil; como .i á. di~so, ci:tl.ú.. na pratic:t, ·ela Cama.t•a. o o !ltlgcj!J tlo St•, Pt·Qsilltmto 1l:L 
~Cl':tlmonto. al.J:tndomul:L; ~·no . lia !ihm·d:i1lo Repubiimt, 1lcix:tva oncort•:tr u. tli~cus~fto,m:IS 
<LhsOlllt:L de cn\i~'SãO em parto illgul'll:L, .Mm S. ·Ex. ievil o Cliid:~do ·uo :tpl'USMt:tl' um:t 
.tnosmo no~ IJa.neo.~ d.:t · · 1·:~cos~ i:1, cla~sica.- emonda nm quo r~. rJO\"lL digcussão· ~ a.brir•;i.. 
mont.ri citarlos p:Li·;L O·Ca:ro. . . . . S. J~x. tlost:L liil'lll:! , (i \'Ot'lia!ln, rcstt•ingin a 

No seu discut'l'io o lk. Moroir-J.· da Silva. discnss·ão, mu.s a briu outra. por ti\ ymt•a. <Lm
iusiste no ·SOU· ~abstitntivo, outamlcmtlo <tuc .pli:.tl-a., 'i;.ltis!':t~cnllo assim .11 dose,jo 1la. Ca
so tt•a.ta. de llffi(L lei na.'êiona.l .e que e li:\ não rn w:~ e do Sr . Pl'tllli~lantn 1 l:~ Rnpublioa.( 
tlcvo ;1pprov·ar os es·~~t11tos ·. de unm sociti1lu- { ilfu<lo bem; muitr,. bt!m. O m•tulo•· d fillicittulll, , 
de a.nonrma., como <'• o· H:mao dJ. l'l.!lpul11ica.. · · · _../ 
Jo:m apa.rte dis~e .:L. S. l•:x. ttlle niio ú repu- O Sr. Neiv.-.. comcc;:u. C!):ternando ao 
g11a.nto :ts t'uncçõe>~ ·tio Po1lct• Logisla.tivo digno Pt~e~>iden~l ·os son~ ag_t'i\~lecil)lCn~o~ 
approvar estu.tntos tle um bo.ncQ. E' um pol:~ honovo!cneu.1 co1n qun o ótstutg•u.u, m
caso d~ convenie11cl<" ou urw . 01'<1, tra.ta.ndo· clliindu n:} orolcn\ tio din.o pt•oj.<cto n. aos, · 
.sG d!! .' um banco 11ue vne ser lJn.l'a o rutut•o .rel:1tivo :i. equipal'li.c;ão. dos ompreg-..Wo~ 
um banco do cmi~ão, qna á o institui() tu ..... do~ COrroi os !la B:thia e outros l::stados a os do 
cional 110 CI'O<Jitn maiS irrtportu.uto do pa,iz, de S. i>:Lnlo,nwrlilh que com ~OU illll<ÍI'I' t;ul-
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lega o Sr. Soares. dos Santos ha ~nnos pro- . ORDJ.;~f DO DL\ . 
· .. pugnQ.: ' · . · ·· · 

SCja.-lhe, porem, permittido inqui1·ir s i o O SJ.·~ PJ.•eside.nte-.D<lcl:tro em 
projecto. e;t:i. em 2" discussã.o,como diz a ót•· tempo quo •~ ordem du· dia contém lLI)!uns 

. dem do dia., o que demorada ainda mais erros; vou sanar com a. declàraçã.o quo 1\Lço. 
e~so projccto; ou si essa discussão ll-unica- J<;st:i como figu'r:l.ndo em :2• discussão . o 
cumo lhe pa.t·ece, desde qtie o projecto voltou proje.:to n; :{04, elo 1005, :mtorizando o Prr.
do Senado, ondP- t0l'll.m t·epellida.~ as emcll· sidnntceh't Reptiblica. n.a.brit• ao Ministerio da. 
1la!! 1la. ca.mai'a: ·P. sobt'C ella.s unica.ménm ,; Industt·ia, Viat:".io e Obra.~ Publica.S o Ct'Cdit.O_ 
qtie versa. o pàrecer, qufl l'-l!);iera. seja. hojn extraordina.rio de 2.'50:000$ para pagar á 
lliscutido I! encert-arlri, e em br·ev<' Yotado. Cornpa.nhia. .Fira:r.ileil•a. to"t'l'<1ns a indemniz,;.-

Dita.s estas pil.la.Vl'a.< po1· bem dos direitos ção tha.d~. no termo de 19 de dczcmiJro de 
ele uma. classe, a. que o ot•:Ld'Ol' por lo•lgol!" !fiO L, l'cseiooria. do contra.cto de 18 (le .iullio 
a.nnos·portonccu, e quó ha.:muito tom direito de 1900, com pa.recet· (,la Gomrriii!Si1o.de Jus
a ess:L justa. equill"racão, pai!S:L a outl'a.OJ'- tie.a. ·em virtude de requerimento do Sr : . 
dem de MllSidor.J.Çõcs. . · · . Marçal Escobar. · _ · . _ · · . 

Sa.tisfill_to "por ver sa.ua.da. a la.cttna, ti vista. liste pr~jecto nãu estltcm discussão. 
· da declaração qu«! .aca.ua. dfl S!W l'cit.:\. polo . . 

pre.claro Presidente, . va.e tt•atar tle outt'O Jo;m data de i3 de junho dosto a.nno, foi 
a.s~umpt·o. . . · apresentado,_· durante · a 3!'. discuss~o, um 
. o anno paslado-, achando--se S. · Ex., infcli~- roqnérimento do sr. · MarÇa.l -Escobar e 

. mente . por. motivo de molestia, ·em Poços outros. rcquerimenio risse que toi a.pprovndo 
de Caldas,. gen·tumente lhe l'Cmetteu uma. na. sessão (le 23 do mesmo .mez, para qn<> 
roprcsenta.ção dos empregndo~ lia Dclegaci<L tosse ouvid:.t a Commis~ão de Constituição, 
Pisca.l no Hsto.do dn .Ba.hia. Legisla.cã.o e Justiça sobre u. constitucionaU-

Tioju$tu. e tão simples era. i\ e:Lusa, (ji!C dado elo projecto. . · · . 
sc ·não lll.zia· mister recorrer a. -collegas di.<;-_ A COrilmissio allildidn. den p:.wecer, que 
tinctissimos, que ta.mbem rcpresent:t.til o foi publicado no Dío.rw·,tu Co"!Jre:sso, e o pro, 
glorioso Estado. · . · . . · · jecto tem (jUC ser submet~ldo <i; votação, en

. . Pa.i·a. o caso bastaria o or:~dor . . Domais, corrad;t co mo tiii a :~·discussão. 
nesta dcsign~ão ia a prova .de que S. Ex. Só teem llisct~ssã.o os :pat•ecet·es da. Com
tinha :Pcr~lta conscicncla. de que o oradot• missão de Finanças_ quando . as emendas 
j;~.mttis 116 descurara. do.; intel-esses do func- u·ata.m de &ugmento de despeU1.9 ou llill\1-
ciooolismo publico. . . : . . nuiçlo derecelt.-t.. · . . • . 

AprcseotQu ~~ ca.maru. a ropre~3nt:tção, na O ·parecer ~~'"- Commissão de constituição; 
q11al c~sç~ empregado.polipita.vam. ctLUipa- .Liiglsl~ão e .lustil)a., que :t'oi ouvida. em 
J·:~çtiO e, para scg11ir os tm·mos l'egimnntttes, obedieucia. a.o voto dt\ Cama.r:\ ;~o roqueJ•i
M ella •<ómettida _li. . Com missão da Orca.- monto do St•. Marçal &!cobii<l', não te.m ma i~ 
mento; -ost:l dcsapp11receu, mas a. q,_ue a. sul~ discussão, repito. · · 
11titutu nio alteodeu .~ solicitaçao, ~ fez · Pot•tanto, darei 1J;1ru. vot.:lt;iio. na. -!ICS.qi\o de 
sentil' ao ot•àdor nli.o podetoem sct• attendidos ~ognndn.-feit·~. o pt•t>jl!cto n. :-104; de HlÇl!í. · 
todo.s os t•ccla.man~. c . C!llC set·lam u.tten- · · J\&:im tlgut·n. tambom em · 2" dilieus~ão o 
didu.s nmas claiSGS ainda, niio u.quinbo!l.tlas, pr~jocto n : :i08, ·de 1905, l[UtlUtlO dAVO ~OI' 
tlcando 1\Y outras pa.t•a depois, t.a.nto mais ~ubmetti«lu ~~ di~cu!.'lãO unlcí\. 
quanto do outro mudo seria. _nm .augmanto J;~ declarei t.'\mbe!Il qno ·' estâ l'C,irado ell~ 
impossivllt_e .incompa.tivel com o estado ti- ordom do dia. o pro.iecto n. 214 B, de 1905. 
nan:eoiro. · · que tlxa a. despe?.a do Ministei'io da. Jttsti~~,; e 

.O oradot• confessa quo possUí! li. Yirhulo de Nogocios Interiores para o exorcicio do 1\)(){;, 
esporar, o tom t,tc~ b~jo esp!h·u.do o contintia por tot• ~ido Pllblica.da. com omi~!!l'íe:~ a. r e-
a cspera.r.Ma.s boje·rooebeu daquelltli' dignos dacçiiu desse px•ojecto. . . 

. I'•mccional'ios um· ·i.el~gramma., solicitando Sanadu.~ essu.s omissj)es Jl<llo honru.do rc-
nma solução !i. sua rcproseataçã.o, e, assim, la.tor do m~mo project.o, SP.I'll olle dado pa1•a 
tomá. a liberdade d(l lembrar o" alvitre de Ol"<lcm do dia tle !:legÍJnda.-fuit·:L; como ,já. foi 
pOdei" ser. att.endidn. ellSU. di gnu. classe · tlr. dito, . . 
runcDionarlo~ em alguns desses projectos do · F~cam assim · sanadas .a.s incorrec~.õos da. 
angmonto, t·elativos a . cmpt·ega.dos de Fa- ot•dem do diu. . · · · · 
llenlla.. Verificado 11110 a. inda n:to li:~ numero para. 

Retira-se da. . tribuna, agurwdando a. . dis- u.s votae-ÕI!S, p:l.881l.-S<l:~ mate r in; em discus.'Jio. 
cus~ã.o do O~a.mento da. ./us11~'n pa.r<~. !em• Peço aos_nollres Deputa1l01! quo JJão se i•c\1• 
bt•nr um aeto de justiça. li Cam:1.ra., e desde rem •. Ha 105 St'S. Dcputadoli proscntes, se
j(• pGdo quCl para esse tlm soj:~ int~cripto. gundo a listl~ da. porta , Com: poucos ma\s 

. ( M1Íito ·bem ; m-uilo beM.) t~1romos nnmci•o par:1 :ts vota.cüos. . 
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Não havendo. mnnor'o legal . p:.tra se pro- O Sr .. . P1•eõJideute-Fica. adiada. :\ 
ceder <1s V•Jhç.õe$ da..'i nmteriru; cons~ntes votação . do pt·ojecto atú que a r·cst>~Jctiva, 
tia ordem do dia, p...ssa-se :t ma.teria. em di:s- Commissã.o il6 p;u'ecér sobrê a cmend<~ otre-
cu~ãu. · r ecida. que tr:~z a.ugmenio de despe:ia. 

~o;• som · debate encerrado em 2• cliscussão São ;;ucecssivt~mente sem debate cnccl'ra-
o <~rtigo 11DÍCO do projectu 11. :298, de 1005, das .em discussão unica. as· em'.lUttaS da. Ca-' 
autorizando o Pre~identc d;L Rcpublica. •~ nl!Ll'a. dQs Ueputaclos aó. pNjecto n. 308, de 
abr•h• ao Ministol'io d:~ Marinha o cr edito de 1905,. e 2t6, de I!J<H, do f>ena.do, ~:-'quipa~·tuldo 
;;00:311Xii7lt!, supplcmcntar á.-; vct·bas J5A;2&' Oll., 'encimentos dos· cmi•rcga.dos das Allmi- · 
c · :r.~ do a...:t. ti• · t.l :~. lei n. I . 316, de :~1 de nistt-a.ções dos Corioeins do Rio . G1·<~.ode do · 
dezembr'O de 1004, ficando·adiacla a..vot<ição. Sul, Pa.r:l., Pernambuco, Ba.liia e de Ouro 

h~' sem deb;~tc encerrado em 2• uiscussã.O Preto, em Mina.s Gerao:<, a.os · de i:?ua.~ cate-. 
o artigo unico do projecto n. 299, de 1905, goria d;~ '!o Estado de S. Pa.~t1o, ás q!l:1cs o 
:Lutoriza.ndo o Presidenr.c da. llepublica. a SeJ;la.do na.o deu o scua.ssentmtent.o, tican.do 
a hrir ao Ministerio d'a. Gnerr.t. o cr"editu de a.dt'l.d:! a. votação. 
1.756: 16i$85H. supplementar · âo · n. 10, dó· Com:Pa.r-ccem m a.is ~ Sr,;. Aurdi~ Amorim, . 
a.r&. OU· da. lei n. I .31G, de :n de dezembro Passos Mít•a.nda Arthur Lemos · Cat·1os de 
de l!l04. tiua.ndo adia.da. a vota.(;ào • . · . .. Niwae~,ln(liodo'f!ra.zil. Cunha. M~cha.do, Dias 

I~' som . dcba.tc ence t•ra.do em 2• dtscussa.o Vieira Ani~io do i\bt•ctl Bezerril ~·ontcncllc 
o ;n•tigo unico do ~rujecto n. ::>00, de . 1005, Virgili'o Brig id,o, Tlwma.z Cavalcanti, Pureir·~ 
·~utot•tzando . o Pres!dcuto_ da. Rcpuhhca a. .Reis, Alberto ?.f:u·anhão, Celw de Sottza., Pc
pagar ao nr. E~·at•ts~ Nuucs Pu'OS,_ pro- rcira de Lyra., •;smel"..tldino Bandeira., Do
f(k"S,?r. do ÇOilegto l\·!1hbr, . a. qu;Lntta. de mingos Gonç:Lh·es, Angelo Neto, E.uzehio do 
8: l<lS.~I, tmportancla. de cta.J?a.s que lhe Andrade, Rodrigues Doria, Oliveh·a Va.lla.dão, 
competem, rcfet·entcs aos. cxerc.tctOii ilc .1808 Tosta., Fe1ilt Ga.$pat•, Augusto de Freitas, Al
a . 1901, a; contar de 18 do abrtl .de 1898, o vos Barbosa Tolentino dos Santos Ma.t'Colino 

. dando_oiltt•as providencias, .ficando adiada. a Moflt•a,. Gal!Úoo LQt·c~ •. Ollca.t· Gc;uoy, Ji:rico 
voia<-.ao. . . . _. . ·· . · Coelho,Deli~~<~riodeSouler.,Ribeiroll•nquelra, 

}<;' annuncrada a 2& diScus.~ do proJecto Anthero Bote lho João Luiz Alves Adalherto 
n. aOl. de 1905, a.ut-oJ•izaud~;» .o Pt·c~ide~te Ferraz, Lamounicr Godofl•edo, 'ca.loget·a.s, 
da Republiça._ a. a.bru· . a.o ~~rnrstcrio da ~a- Olyotho Ribeiro, Pa.dua Rezende, Bern~rdo 
~enda. ;o creditá de 130:000i!i, .gupplo~e~ta.r do Campos,. Ft·ancisco Roméiro, JoSé Lobo, 
a 1•ubrrca l~ du art. 19 ·.da. lCl n. l.3lü, do Hormeneglldo do Mora.es; Costa. Neto, l~liseu 
:H do do110mbro. de UJ04. . · Gullhcrnie, Soa1o0:! dooSI\otoi!, RiVadu.via Cor-

Vem ú. Mosa, o. Udu;, apoiada e posta con- rtia, Vespa~tiano de Albuquerque e Diogo l!õr-
j unct&mllnte em discusiJio a liblftllttte · tuilu.. · · . . · · · 

· l'loixti.m do oomparocut• . com ou.usa p:wti" 
E~tÉND.\ cipa~la os St•IJ ; Jo:ot•t•eira. Lima, Enéll.li Ma.t~ . 

tln~. Ra.ymundo No1•y. Hosannu..h de Oliveira., 
· Au p1·uitcto 11, :JOI, i16 ':Ju'oa Rogot·io do Mirllndt~. · Urbano .Santos, Jo:!6. 

Eullebio, Joli.o liayOI!o, . Arlindo Nogueira, 
Accl'CI!Cca~: .Francisco S;i., Tr·indn.de, Simeão Lea.l, Jos.é 
,\l•t •. : No cr!ldlto .u. quo so r oiuru o u.t~· Marcollino, ~luli~quiuY Gonçalves, Morillru. 

tigo antecedente cstll. compt'Chendid:' . a. Alve~. E:itl,cio Coimbra, Pedr•o Per•nu.m)luco, 
quantia necessaria paru. pa.ga.mcnto de gr~ Artbm; Ül'laudo, ~·etbbcllo Fl·eire, · Uomín

. {ifleações n.os chefes de s~rviço c ao pc8lloa.l gos Guima.rã.e:!, Leovigildo · Jo'ilguciras, Cas
. do JJial'iu O{ficiat que vence dia.ria, ·pelo tra.- ll'o Rebello, ·Hu1cão Vlannu., P1·isco f' ;n·aizo, 

balho oxtra.ordina.rio de pu blicaQ5.ó de d e· Pinto Da.nta.s, Cort'êa. Dhtrn, Bulhões Mm'Cia.l 
bu.tcs do Congresso Naciona.l, no corrente Fidelis Alves, .foã.o Baptist.1., Silva Castrei, 
a.nno, sendo abonadas gra.tificaçõl)S iguaes. ás .Bezamat, Altredo Ba.cl>.er, ~tova.iu Lobo, Pe
que foram concedidas em lOO.t. nldo Filho, Fr :\neisco Bernardino,. Carneiro 

&i.la das scssõe:;, 25 d~ . novem bN de ·1905. de Ro1.ende, Leonel Filho~ ~rnardes do Fa.-
- H61·edia d.c Sei. · ria , J.\lmio:!l FulguiiCio, Nogu~ir·a., Lindolpho .. 

Caett~no, 'Vencc~hio Bra1., Hodolpbo· Paixão, 
Bm seguida. é sem debate encerrado em .ro~uino Cardoso, Valois do Ct~$tro, Al'nolpho 

2a discussão . ~· artigo unico do projecto At.evúdo, Leito do Souza, Azevedo Marques, 
n. 301, de 100», autorizando o Presidente da. Uodolpllo Mil•n.nda, Jpaquinl Teixeira.. Bt·an.
Republica. a abrir ao Minis1erio da. Fazenda dão, HernlLrdO Antonio, Abdon Ba.ptista., l.uit. 
o credito do 130: 000$, t;UPJ;Ilemont&r tl.ru- Gualbor to, Ma.rça.l J.1scobar, flal.•bosa. Lima, 
drica. 12" ·· do art·. l !l ela fot D ; 1.31f), do 31 Angelo Pinbeil•o, Vioiot•ino Monteiro, Ca.~· 
be de~embt•o de 100-L siao.o do Nasci.m onto e CH.rllpoi ca.rtiel'.• · 
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E sem causa os Srs. Antonio Bastos, Cilt·i~- · · Vuhr.:iio do p1·ojecto n. 29!,de ]!)i)5, anto
t.ino Cruz, J,>ão Lopes, . Eúm~rúo Studart, 1'ÍX<Lil~O o Pre~üloute da Republica tt a!Jrir ;J.o 
Pauln. c Silva., Abdon Mil:mez, Mcdeiro~ e HtiJiist•Jl-io da 1\.Lzew.la o •wedito extraordini.L
Alhu•tuerque, .Joií.o Vieii·s., ::">Ioreiro. .Gome.~, rio de 15:4UG$004.}><u·:dndernnizi.r o cof1•c de 
.r os~ Mon,jardim, .lriueu :'\Iachauo, Nel~on de ol'phii.o~ dP. ign:tl .qna.nti<l. nollll rlepn~it;ula. 
V<4$COncdlos, Au:;n~to de Va~conce!lu~. Stt em 15 de uezcnnl>ro do !UO~ .e J)ertencentc á 
Fl'Uire, C<trlos Tt!ix.cim Br.tndií.o, Pnulino de mcum: Alúm· PCfliHL; quantia. .esta Ü'<lUtlu
Sou7a, }'z·ancisco Botelho, Vil'i(l.to i\la8ca.t·e- ltJntanwntc rctü•ada. tlos con•csda De!oga<>ii~ 
nhu.s, Bern<tl'do Monteiro,. A:>tolpho Dutra, Fi>cal do The.ionro Pcdcr<L! no Est<Ldo tlit Ba
Camlllu Soare~ Filho, S:thino B<U'l'Oao,· Ca- hüt pm· meio de pi'eeatorio fal~o (2' di$cus
millo Pra.t.es, Cost<t .!unior, Amaral Ccs<\r, slio}; 
A•tuino Ríooiro, Buncdíctode Souza., .Juve- Votação üo p1·ojecto n. 287, de Wú5. 

,na.l Miller; Germano Hi.t<!slocher, Domingos aln·indo ;i, rubx·ic<> 8" uo art. ~, da. Jei 
Masc~u·enlta.s e Alli•edo Y<LL'ela. · n. L:~w. de 31 de dezembro de 1904, um 

0 Sr. Pres!den:te -A lis~a lia credito sitpprumenta.r de IO:OUU$. á verlm. 
· ·dllStin<Lda. ;i. eompt·a <Le livros, :tssigna.tm·u. 

l>Orta aecusa. a. prusen('.& de numero lcgu.l de· rJc _\ot•na.e~; revista.~. encadernações, etc .• 
Srs. Deputados par•,~ 8e pr()ceder ~s Yot<t- pa.J·a a hihliothéca. dit C~tma.ra. dos Deputados, 
ções das ma teria~ · cnce!'l'ttdtts e q rm se . com .p1J.rec6 t· .. d<.l Co'mmi~siío do Finanças (:>" 
<bcham suln·o '' mes,~. · discuss:i:o); · · 

PC\:·0 aos nobt·c~ Dc:plli:ado; 'lU C OéCil}1Uffi 
as sntts c<~dcit·as: (Prt"MS'f.) Vnt.aç'ã.o do pru.ir:du.rl. ·~.~r. A, •lo l!J05 (do 

rç a.nnuncü1da. :t continua.cãAJ d<i. vutaçãrJ Ncr1arlo), ccii:wedcndo u·a.uxilio dr: l5:);0110:i; a.u 
do pmjceio n. 20:~. deste anno, I!Ue cquipu,r<L J•;stMlo <h Pal'a.hytm (~" di!lcussãu); 

·a. Dclegttcia. Fisc<ll no 1\:>tmlo !le M;ttto Votaç:ão Ju·projccto n. 298, de l!l05, a.tito
Grosso â. oo Estado tlo Pa.ra.n:t (2• discuS$ão). r'ili<.Llldo o Pt·esidcnte d;t Hepuhlíca. a a.\lril· <tO. 

ProcedertdO.:sc ti. vot:;c:ão. do referido pro- Ministerio dtt M<tdnh<t o crcdib de l'tli~ 
joctô n. 203, dfJ 190.'5, r'r.:conhece-se t(]l·em 306::315.'f;716, supplemont.u.z• ás v:erbas rsa,2ti& 
votitdo a fa. vr:ir 8-5 Srs. .Deputados c contra. .e ;ti~ do a.rt. !'i• da lei n. L :m;, de 31 rln 
4, tot.1.! 8\J. dezembro de 1004 (2" discussito); · 

O Sr. Pi"e!!lidurite- Nã.o h·~ nu· 
MOl'O. 

V!i.o. se proceder .~ chama.rla. 
Pro'cildcndo-~e :i cltant<ttb,. vorilim~o-so te

rom--ilc .tlus.a!lta.do o~ . Srs. Arth ur Lemo~. 
llia.s Yiolra, Dun~heo do Abra.nohcs. Virgílio 
Brigido, Frederico Horgo.~. Eloy. do Souza,· 
Tei:~:oira rio Sit, Rn.ym rmdo do Mh'ltndiL, . Al'
l'Oxe!ltlS (;a,Jviio, Tosta., f..oito IHhr.iro, Hen
l'iq nó Bot·ge~ o HOl'lltLrtlO d(l Cu.mpo~ • 

Votação: do projocto n. 29!~,. de HJ05, auto
l'iza.ndo t} P1·esidcnto dn ltepuhlicu. a. ~~bril ao 
:\[inistel•ici . da tiucna. o croultO do réis 
l,75G: llii$o'ltí6, · supplementar a.o n . .10 do 
•~rt. !}•. o;~ lei Jl. t.:llli, de :H do dc~embro 
dn WO.J. (~'discussão) ; 

V <lt.aQli<> do projocto n. ~11)0, de ·1905, <tuto
t•iz:tndu o P1·osidouto du. lwpublica <~ pagar 
ao Dr .. g\'aristo Nunes Pil·es, professor do 
Collol-(io Militm• ;~qt.mntia., de 8: l5t\,<l;i!()l, im
pnrt~~ncil• tlu ett1p~~ 11ue lhe competem, !'c

O ~.t·. P:r.•oshlout~ ---:lio~pontlu!·a.m formttllll :~os oxm·cicios do 18!/1! a 1901, <~ 
a .o!tamatla. wo ~ro •. Deputados. Não h;t conta.t• llc 1fl de a.~ril tle 1898, o da.udo outru.s 
numero. Pl'ovitluncia..~ (.2" disc:us~'iío} ; · · 

Fioi~m u.dhdu.s as votaçõe.~. Vota~'io llo projecto n. 272 i\., rlt~ W05, 
• . . . . elev:tndo ,~ 9:600$ a.nnua.c~ os venci tllentos 

. Esgotada.~ as materras da. ordem tio dm do!!. lentes c:ithotli•atico~ e .n. ():ODO:!; o~ !los 
em üiSCIIl>'SlJ:O c não lia vendo na~a ma.i.~ a sn b~"ti'tutos e profes~orcs d:ts Escolas· Polyte
tNt.a.r, d~s:gno. para.se~unda.-~~~~·••· :a do j cl_H!ica e de _Minas e da.s Fa.culllades , de 1\fe· 
corrente, u. segutntc Ol dl\lll do d1a.. d1cma. !lo H,IO de .ranetru c da. Balua c de 

Continuação lla, vota.ção do pi•ojct:to n. 20:~. Direito do Re(:iJ'c e de S .. Pa~tlo ; corr~ p;,rc
de.;te a.nno, que oquipa.t·<~ tt Delegacia Fiscal cel' ~ em~nd:t du. Cornm1çsao de F1oanças 
no Estado Llc Matto t;ru:,;so ;t no ~~~tado do (L ' tllseussao) ; 
Paraná(2" discussão); . . . Votaçã.od.o p1•ojccto n. 20G, de 1905, deter-

Votação. tlo requel'imento do Sr. Cm•mano min:J,ndo qne o~ :pa.trõeg, m:.tehinistas, foguis
Ua.sslociler pa.l'u. que st~ am cnv ütdos á. Com- tu.s o rem adoro~ da.s .lu.uclw •. ~ n domu.is em
missão de Cons~ituit;;'ã.o o Justiça o pt•o- bitl·cações Ua. lutoutloocü~ oCNtl tia tluerra 
jecto n, 3't A, de 1905, lix<.tnuo os voncimen- continua.rU.O "" gQ7.:u• óa11 v:mtu.gon~ óo .:u•
t.os tl9s membros .. da, ,justiçt~ l~,Lar:tl o a ti;,:o 285 tlo reguhtmonto dos at•sena.es de 
emenda. :.to ~uwtitutivo llu n1esmo J•t·ojcoto; ·guut'l'a, com parooc1· o suo~titutivo da Com.-
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. mi:;.~io .de ~hwínha o nu erra o p:~t·e~cn; . tl:~. ordenado, p :1t' lL tl'a.t.:tr do ,;u:t &.w de ondo ,lhe 
. de .: FIII:tlll.'il~ . (!": c l i~CII_s:;ft<J); . conviCL"(di«G1lS.~:ín uuie:~) ;- . 

- . Vot<l{;iio du pro_jccto n. 1.::.1; uc lHO:'>, iuttu- Yot.n.çã.n clo pt•,dm:i'.cJ n. ~IC> A, .do 1~.JOG, 
l'IZa.Udó OPl'CSÍI..h.:nto tla.ltepnbJic:\ i1, c.:I.'UCC· l'OU:.I.Cll}ã.O pa.l'rl, ;,la di>,:cU:,'SfW UO substit utÍ\'0 
der· :,1_ . 1.-ranci~co !V.•tn" de Az'ovctio, 1:artoiru ao .projectc) n. 2:-1~. de !OIJ-1, quli i':ü1. l'uvertot• 
do :.:• claKW cb.c.·Aclmí_ni!;t.t·:t(!iiO ch)s t::m·1.·cíos c~ru ravor de IJ. lt·.1-ymun1la :1I:tri:t da.~ Dàl'Cl.~ 
ú.e PerHa.mllltco, tun anw; do lic.:nc)a·. C()lll ·1\ul;h;.\, Y'ÍttV<t c lu · touuntc-co1•)UC1 -llunot·al•io 
ót·dona.do, ·li:U"<L t.i-a.t•w •I c sa:.L ~:t t tillr nndu lho tio e:o.:ereitil · llcecul:tno :.1:\rtins th Rocha.; :~ 
com·ict· (tli:>cll~$f~u unica); . · . pcu~ii.o mcn~nl de 848; de itllc J;Ol!U.\'tt · em 

vida aqúollu <JIIiciat . (:.J" tlis.cuss;j.o) ; . 
. Vut~(,1í.O tlo ]'il'Qjecto n; 2;2:) , ele ]!)(15 , :.wt.OC 

. rlza.ooo o ~'t•c:;idcl\tc c!:b n.opttbtict\ :1 cnn- yot..'l.(·iW do Pl'<J.;ccto Jt. llG A; tlc 1005, c.lc-

. .--edct•um a.uuo de liceu\"'· wm urúenado, vundo .de 24 '~ :14 :.I.S quiJta .. ~ cio g l·:Ltifi•"-LÇií.o · 
p:u·a. tl':l t.ttmento .de s1i:1 · ~:mdn, a;· Bento annua.l p :n•a. o im;pcctor · ÚtL Al ftmdcg:J. de 
Jord:io de :-;ou~a, pr:\tica.ntc ·d:t Atlmini~tl' it>- · Porto Alc;;I·c c ·m in·cU:!ld.o o viind mectco <b 
~<ào . d1JS .Co!'l'cios c.lv J.:Stt•do <le s. P:.tul.o (di~- gua.r·rJa.-mút• <l<L lllll~ina <.dfa.n•lég,t ( I• · dis-
cussão 1\1\Ít;<.t}. ; . . imss.'io) .; . . . . . . . . 

. VQt:.tção elo PNicctD u. :m. <le tn:j5, ·auto· Yot.<.Lçâo do PL'I),joct,o n .. 2<.>4. A, ·.i.lll 11)()5, 
rizando o PI•e:>idcutc rl:t Republic:.t .a eonceilel' concedendo a pen$1Í-o ele 300$, l'Cpa.rtida.mcn t;c 
:.LO l.lt·. Ama.rilio Het'JY!t:S cle Va:::collccllos, :l_ viltv:t ii · tUha. .sotteit•a do dcsembtwga.<lot• 
Jnspectot• :mnit:u·in· tlu. !Jircctm·ia. fict·<il ·ele Lui.z Antoaio FcrnttWlc.~ Pinhcil·o (I~ tlis
::;aotlo PubliC<b, um· anrio de l.i t:cn <,:<~.- - :tom éccssfio); · · 
órdcna1lo, l'l:~ i·:t tr:.~t:Lr el :\ . s:Ltuh• unrlc 'lho Vutac,;ii.o 1!0 prqjocl.o u. :;':~. úc W04, t·e~ 
r..onvirr (discus..;;,\o· unica) : . . . vertendo em n~vur do D; Maria 'Augusta. Hen-·. 

· · riquc ~o Suuza.. omqua.nto solteir<~. a pen;Si\o 
·vota.çã:o do .prQjecto·n: 22Z, \lO I(J03, . auf.,~ mons~•l dn :>:-!~;que }lercebii\ sttt\ t1n:tda m~o. · 

rb:a.ndo '-! Prei:<idento 11:1 Rcpultlíe;~ .:t con- !J. Cu,;toditL-- OarlllieHL Augnst.a· _do · Sonr.a, 
ceder a Augústo l:l:.tl'OOSi.l Liuuç:~lve.~. tele- vitn·:t do'Dt'. Ht·a.~ l•'loruntino He_lli'Í!JUCil de. 
gra.phlstu. de4• clas>o dit Repartição ülll'ii l do.< Souz:t, lente C<LthedNiico da. Fae tllda.dc do 
'l'elegr<tplws. um u.nno de licóD~lt, . $(lnl ven- Direito do Rceilb (::!"discussão); 
cimentos, em prvroga~~o cl<tquel~a em cujo 
goso se ttclm, pitru. tritta.r d.os sou~> interesses Vc)ttt~·ã.o do pi•ojccto it. HiO A, de ·l\>05,- t~n~ 
(1.Hscussã.o_ unil~:l) ; . . . . . · · . tm•ir.ando <i tiovm•no a a1wmouta.r na 2" di· 

vis..'í.u .do oscriptoi:io· t.lo tr~!cgo d:~ &>tt·:~tltl. 
Vota,ção· do projecto n. 224, ·cté IÜ05, Mito- de l~erroCentra.! do Bt·a.zil _ti'C> log<LL'O.; do 

!•iza.ndo o P!•m;jd(J)t7.() d;t• Rcpublica a. l..'OOt'ic- f~Scl'i'j:Jttll'lll'ÍOS, {;l)lll paroc:Ct' d:~ eommissã.o 
dor n .João l'clippc Monteiro, tclcgrnphist:~ de fioa:n~!US (~' di~cu~>ãu); · · 
de· 3• claSl!c . tla Ropa.rtrçiW Gct-.~1 dos- To!<:- · · 

-gra.phos, um <LO!Iu dcliccnç:~. com ot•dcn:tdo, Vuta.~·lio do pro'joct<J n . il>5 A; de 1_005, do- . 
pa.t·<~ tt•a.t<u· -dc sua sautlo omlo lhe convier, tl!l'Jniculiido qtiO os e<uulid:J.tos :L matl·icui;L 
nm - 1 q u ~ · · · ll nos cm·so~ do phal•macia, odonto[O)Iia., oiJ~
, · pro::oga.ç~o (a., 110 t~ cn ct~)o · go;;o s tntl'icíu., br:lll:is-:u•to~ o a.~>rimonsnt·:~ O;othibi-
:~chtt (UlSCll~!l:.\0 UlllCll.); .. · . " 

· · r:i.o, ·mt~ Ot:lcolu.'l rnspiJC.tiva~, a. c•ll'tidfi() de . 
Votação tll.> pt·oji!cto Jl. *!'i~ dtl t~l:lií, iMI~.(I· II110·1bl't\ill. t~JlPl'UVt~du.~ llU. exu.mo gor<tl da~ 

rizando o Prcsiclorttc dtL RllJlllulimt :t e:oucn- m:tteri:1~:~ .quo tb t'Oill llltigida.s tlu .ILccút•do coDi 
dor um nru10 do licoHQ:L. com Ol'dui1ado; p;~ra. a~ dispo,;i•.•ÜIJ; dustl1 Joi, e dá outt•i.ll! provi· 
h·att~mcnto de sua saudiJ, :t .lo:í.o Toi:wira de dcncia.s ; com voto tml sopa.r:~du do St· • 

. ·Azevedo, ma.chiuist.a de 1" ci:~.S>e da IM r<1d:t Va.lois tlc Ca.sko (~ di~ctu;sã.o) ; . . · . 
· de Fct·ro ·Contt•t~l do Bmzii (tli;cus...;ão unic:1); Yot;\{!?ill do pro.iccto 11 •. 308. do 1005, reta:.. 

Yota.çi~o do projecto o. f.lc>5, diJ l!'J\.15, ~u- .tivo ás cmcntlu .. ~ d" Gamtti-a. d.OS Doput:tdos 
tol-il'.aado o Presidente ib iwpubliOl~ a con- ao pi·Qjecto il. 22ü, do f9J I·, do :Scnaúo, oqul~ 
ccdct• a Jl.go:>tinilo Ro<lt·iguc~ do .Pmdo, te- p:mLHdo 01< Vtlrc~;irncntos· dos emprug'u.dos d;is 
Jegraphi~t:t du :l"· t\llts::;e c lu, l'~tl·Mla de Feno Al.lmini~ti•u,(·.õils do~ Corr~io~ rlc Rio lkanclc 
Contml do H.t•azil, tuu :.tnllo tlo lic~uw:t . ~l'llll tloSul. Pa.r:i, .r>ornil.mhctco, fln.ti ia c do Ülll'l) 
voucimcn'tu~ . :t eoULtLl' du ::.li d.c .i:ínuii'O do r>roto, om ~1iHtLg Gl!rac~ . aos d <l igm1l c;,tte
lOOG, p:ti'<t tratar tln ~ou~ iutoros~os ondullcc goriu. dlt úo K~t,~tlo de S. P:.wlo, <i.:! ((U'aes o 
couviol' (di:;cuss.1:o unica); · scna.do nã.o deu o seu assentimento( dlscns-

VM<I.cão. do rm·uecto n. 25fi, tln. JU05; ;~nto- silo unic:t) ; · 
. rit~•nt!o o Pt·u~iduntu d:1lterJUblica a uoJieoiloi' Vota.l,~io do projccto n. :-:04, llo· 1 00.'5, a.uto
a. Fra.nci~co du · Pa.ula. o l:iil Vt\· Junior. ~ser i- rizanul) o Pt'l'Sidente da Rep ublica. a. abrir u.o 
vã.o ((O Juir.o r'tll.lm·al 1111 ::eouçrw 110 JO:.~t.'1do elo Minis_tcrio da. htdHStl'ia.. Vin.ç5.o o Oln•:ill Pu
'Rio du Ju.uoit•o, ·Ulll a.n1ío du llc~nçu., cOJU IJ!ica . .; o ct·ooito cxtraordiua.rio do ~;000$ 
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para pag-c~,r á. Companhia Braúleh·.a· TOl'l'ens bidos da fiscaliza~,[~ do serviço da assist cncia 
a indemnização lixada. no tcrtrio· de · t!J ·de a. alicn:i.do8 nos .c.~hhelecimentos pulilicos 
dczemhro d~: WOl, rescbo:do do conkacto de do~ }~sta.dos; 
18 de julho de 18!)(), corú parecer cl1l Con1- 3~ diScussão do projecto n. 1 9~ A, de i905, · 
missão de constituição c Jitstiça., om vit·tuuc (do Senaclo) couccdcndo 11 pl'.ilsão :Lnnu:\1 do 

. de requerimento do Sr. Ma.rç:~l l~cob<lr {::l• l:BOO:!; a. D •. Thcodoru. Alv;~rcll elo · Azevedo 
. discussão); . . · . · .Macedo Soares, viuv<L du D1·. Antonio . . roit-

3~ di~cuss.'i.o do pL·ojocto n. ~14. B. de .11)05, quim de Mttccdo Soares, c~-jub1 do Supremo 
que lixa. a. despeza do Mi.nistcrio d:~ Ju.~tit;:t o Tribunal FodCI·al; · . 
Negocios lnteriores :para. o cxel•cicio de. HKXI; 3• uisc•tss[p do JH'o.iedo n . 2i3, de · !VOS, 
. ;;~discussão do projecto c . 209 c; de l!J05, (<).o Senado), coucetloudo ao t• sa.rgento~<~.,ju
que mantem o direito ;l. pt•omo.;ão de gUM'- cl~ntu :n·a(lUi.ldO_PoUipilío Oa.uta.s Bacellar li 
das-ma.rinha. . a.lnmno.s a. todos o~ asp!ra.nt.QS pcnSiW de 30$ mensacs ; · · · 

· ma.tricala.do; durante <L vigencia. do.actua.l 
regulamento da:E.'>Cola Na.va.l; de contormi- 3• discussãO ·do proje.cto· .n. 288. dç l!J05 • 
.rla.dé com o disposto no a.rt. !:10 do decreto liUtorizando o }>residente · da. ltcpubllca. <L 
n. 3.65.2, .de ::'.l de ma.io.de 1900; · a.bl'ir aa· minisiério da .ru stiça e Negocios . 

· . ·Intoriores · i> credito · extra.ordloa.t•io . dt~ 
. :>•diseussã.o.do pro,jecto .n. 218, de 1005' 4:nS7S,?OO para paga.mcilto ·de vencimentos 

·quo tix;l o . suooidio : do Prosidtmto o VIce- devidos :io Dt·. Eugenio. Ma.uocl. tle l'oletlo, 
Pt·e~ide.utc .da. RcpubliP<L. 00 periodo de !5 professor substituto <Lvulsp do oxtinct.o curso 
de novembl'O de 1906 a. 15 de novcml,ro de a.nnexo ;i. Factt1d:lde de Dire ito de S. Paulo, . . 1!)10; . . . . .· · . ·. . d 

3' di.scussão. . dopt·o .. iecto n . 100 A de 1005, no periodo de 16_.de junho . de 1000 a :n c · 
" dezembro de 1005; . . mandando pa.g'<~.l' · pelos cofres <la· União a 

gmtificaQãO devida Mi-.1 prolissiom~cs incam- Leva.ntw,e a sessão às 2 ltóra$ da t;udo. 

t.56" SESSÃO EM 21 DE NOYEMBHO DE 1905 

Pt·esidencia dos Srs. P<w.ta Gitimard'es (J>l·es&cltmle), Pe~·ei1·a·. Lima ( Vice~Presi4cntl) e 
. . . · · . . ·. Paula Guimaril6s (P>·eside~t~) · · · . · 

Ao meio dia pi>Ocóde-so éi. cltama.tl&, ~~que 
respondem ·os Sl's. Paula Guimarães, Julio 
de Meno; Pereira. Lima., Alencar Guima-
rães, Thomaz Accioly, Wa.ndorley de Men· 
dó.nça·, Joaquim I'h·e«, · Eugenio Tourinho, 
Henrique .. Sallo~. Luil'- Domingucs, Fredorico 

·Borges. Sergio · Saboia, Gonçalo Souto, moy 
do . St.~u~a. Abdon Miltmcz, ·tzidro . L()ite, 
Atronso Costa., Celso de Souza, Medeiros . o 
Albuquerque, Bricio Filho, cornello da. Fon
sec.,, Epaminondas Gracindo, Arl'oxcl!as Gal· 

Britto. Olyntho R ibeiro, Rodulpho Pt~olx1io. 
Ga.loão Coarvalhal, :Morcira. da Silva.. Ber
nardo 1le Ca.mpos, F1·:uici8co Romeiro, Valo!~ 
de ():~tro, .Fernando· Prestes; Bloy Chaves, 
Pa.ulino · Ca.l'los, Alvaro . il.o· Car,·a.lho, l'"í'<ln
cisco Ma.l.ia, Costa. Netto, Candido. do · A.breu, 
ca.rv<\lho Chaves, Paula· Ra.moo, ~oa.rcs d os 
Santos o Homem do Ca.rYa.1 h o. 
· Abre-se a sossã.o. 

E' lida c .sem debato approvt~da a ~ok1. da.. 
se.ssão .:mtecedentc. :, 

· Pa.ssa~se ao expediente. 

O S:..• . .A.lenco,r Guimarães (f" 
Scct·etado) p1•ocede á leitura. d.o. seguinte . · . 

EXPEDIENTB . 

. vão, Joviniano de Cal'Valho, .Folisbello Frel
re,.Noiva., Garcia. Pires, Sa.tyro pia.s, V:m•gnc 
de Abreu, Alves Barbosa, RodrigueS Lima.; 
Paranhos Montenegro, Bernardo Horta., He.
redia. de Si.1., Corrêa. Dutra, Sá ·Freira, João 
B&ptista., Bclisario do Souzll.. Ga.l vão B .. ptis
ta. Silv.a. Castro, All~·odo Backor, . ,Julio 
Santo..~. Mauricio do Abreu, Ca.rlos Teixeira 
Br~ooão, Josó Bonitacio, Ca.rlos PeixQto Ofiicios: 
· l'' ilho, · Da. vid Ca.mpist&, Antel'O Botulbo, . Do S1·. 1• Scc1•eíario do Senado, ·de 25 do 
Bueno ao Pai v a, varlos o·ttoni, Ca.rv~lllo . consnte, communicando que, não . tendo o 
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SCJn:tllo m:~nt.ido Ü, emun.la que urrm·ecou ü •. J <liL'CÍt(t 'e uo ehef'u <le puJicia uo DístJ·wto 
p1·op:J~ic;üo (testi~ · C;mi:~ t·:~ .. ii.~an!lo :~ iê.H'<:i~ l''()<lot·;d ; 
n:wal pttrn, o nxei'<::ício llo l!IOfl, <mYion h:Jje :L ll; r;uncedcr ut·<lern llB ./ud;,;r1s-co;·pus. ohl 
~anc~,1l,,, a t·ci'erld:L Jlt·opo.~i<,:lio. '- lnGci- l'úOiú·sn vuhinh1•ío, t)n:LJulo tCJJil<L siúo tlen:!-
l'a.da. ga.u;t pelos jrtizes <.Je <lit·<Jiio. 

no m~smo se~h•).r.·. dD.í.,.,ua.l d:â•L, cmlln~n- lU, u.tlvertir os juir,1~,; iltl'ei'ÍOL'(JS o ntai~ 
T•mccionu.l'io:,;. pGi' Úüí;:t· 110 cumnt·irnent.o tl(l 

d~;~~~~~s~'~.~~t~~~~Y,'o~L~n:~~ii1 ~~;~'i~~~~~~"u~~ ~ects deveres, rovogu.do ::o~t<t pm1:e o :u·t. 2f:i, 
to l 

o · .1 - .1 11. 5, ti(I[I:Í Jl. 1.3:·\S. . 
a.u gt•:•p ,,,s, auwl'LZtLli!.LO :t conce~sao ue ,.\l·t ... · 2 ;., Ficam elova.1lo~ a, 22:500~ os 
um a.nno llc.licença., com o. or·denatlo, ao -. 1 . . ·' . · ·w · 
mestre de onicin:~ da l·~~trMl:t 'le· Fe!'l'o vendrnen.o~ 'o~ .Jw.zos u<J. Cll\'Ül tle Appill-
C,·ntl'a.l do lh';t;<;i!, Fom<~.ndo .Jns6 tla. Costa . .,.- l<tc)il,o c Pl'OUUr:tdor gct·ttl.' ' 
Intoir(l.ua.-Archiv(J--Sll 0 a.utogr·:•pt 1o. § l.''. As enst.L< que <tctua.l rllC•lte pcrce-

.bc.m ·c,tes funcciormrlús ~u1·ã.o p,Lg-a.s · em 
Do Mirlister·io <ta Int.lus~l'itL, Yia'0Iio eObr'<LS ~el1o<. , 

PnlJliotLB, de 2.:'i do ·corrente. cnd:tnclo ore- § 2.• A a.post:lilbllOI•ia. dos j ui~es ou des
quel'imouto mn- que ó <tgcnte d.o Correio do <;túb:wgatlores que :Ltt.i ugirem a id;L(lC· de 70 
Mo.rkmna., l·:~t<.~.do (le Minas . Gor:1os, Phílo- :111110~ seJ·:í. con0edi.da. corn todos .os venci-
meno Lout•enço Goimbra pede que autorize mentes. · . 
o Porler Executivo a re~tituíi•-llw a cp.w.ntüt Art. 3.0 compete ao pretor, a.léin elas 
do 711$ com que cnkou partt os cofl'C8 d'" <Ltil·ibuiçooscontel·íd<\.> pal<t lei u. 1..3:38,do 

. Admi.nistraçã,o dos Correios d:tquclle r•;sta.do ·~) de.ja.tloiro dó 1905, o prooasso e julgar-
llm consequcncia de l1~S)lon~abilid~~cle que nw.nto tlc invcntat·ios e partilhas entre 
lhe impor. o respectivo a.dmínistradOl';-A' maim•es. nã,.o lta.vetldo te~t.a.n\ento. 
Commiss5.o de Finanv<LS. § 1. • Fíc•1 1•cwoi,[u.Llo o Lli:-:post ti.vo d;t let-

t.ra c, do :tl't. 12, rla ld. n. 1.:~:38, ue 9 dt) Do Ministel'io li<.~. Cuerra, ~le25 tlo corrllntc 
tl'a.nsmíttinllo O$ p:LJ)eis em que o alfems 
do 28" ba.talllão uc infaut:.ria l''itbio Maxlmo 
da cunha pede um ·aJUl(l do licenç<~., par•~ 
tratar de sua s.aude omle lhl; convier .- A' 
Commissi'í.o ele Poti(ues o Puilorc~. 

Do 1n ~ucrd:uío fhL. A"-~OchtçiiiJ Conüuet·-
1-i:tl un ltio de .]a,núil'O, de :25 tb COI'l'Cntu, 
envianclit. em : Lddil~\ntent" :tus , <Jillcio~ <Ln
teriores. us JJapeh; tio um candítlt~to ao pl'e
mio p_roject:\du }Jal':~ á U.escnbert:L do e.:J.w:.:t·u 
recebirlos dos Est<Ltlos Unlllus à<L Amm·wa. do 
Norte. c:tc.-As Conunissilcs ele St1.udr; Pu-
blic•t c tlu Finanças. · 

São lidos e vã.o a imprimir, para outt'•Lr 
na ordem dos tra.lmllws, os soguiutc~ · 

PROJECTOS 

N. 571!-l\JO'í 

l~edact:il'o JJa:rá . • :]:• r.li.sr. 'b':ssi'iO dn vrojc(;to H. 57, 
deste rtmw. t]'W dá Hn""-" ttlt>·ibu;ções r.w 
OunseUw Sujl'remu da (;if,·t~ di! AppcUaç<íu e 
outr-as p;-o~;irl.encia• 

O Cungre:~~u Nackma.t dccrc;i,:t: 

Art. 1• Uompotc ao Cun~cllw Sttl,)l'OIIlo•t:~ 
Cúrte ele A ppolt:wii.o. :t lêm du.s a ttr· Jlnti~ües 
conrm·idits nv a.rt. ~6 <h\ lei 11. J.:::::H. do !I 
dt; j:\IH!ÍJ'O. dr~ HJII"> : 

1. etUJCOJ.I'L\ Ot•Íg'iWtt•i:J.i.Hlnuf,(L. Ol'dt'l"ll .~[f! 
"lttÚJca~ .. .;m·fH~~ .a. "!"a.'i,rO(' du:-: lllte .e~tiVt'.t•i!:ll 
illcga.Jnwnt.n pt·t~""' ou anwat;.u.du., um ~un 
lillord:t.<l<!, pot· t.h.:t•.lr!Hinaçilu •.lo~ juir.l'S th.J 

Yol. Vll 

.ie~neiro ue 1!105. . 
§ ~ .. " 0~ l}lll<\(Ll'g'D.S, ql.liLCSqttel' quo ,e,jaro, 

quo existam, oppostus ante< da citu.da. leL 
devem srlr jiilga.do~ pelo lll'Oprio proto1·. quo 
houver pl·nleri<l<) <t '~lutença, respeitados os 
.i•t,CIU'~:,S·fJllO 110 {~:t;OollllllbN'Qll1. . 

~ ::>." Ü~ lll'ULOl'CS pcrcllbtJrf.itl mais 20% 
suln•<J <)S actuae~ VciiCÍIIWntu$, 

Ar·t. •1." u~ u!iiciacs ile jusUça das prc· 
toriu.s sullllrlmna~ tc!'ii.O 7:::0:,; du gratHica.(,áo. 
· At'G. 5." Rovog<.nn-se a.s disposições om 
contJ-;u·iu. · 

Sal<1tla.s Comn1issõc~. 25 (l<! novembro de 
1!105.- Pr<mn/;os Jl1onleuegro, presitlcntc.
Lu':; ])omin(JUes.- &tc'llallJ·LoiJo,...;..Frcderico 
Borge~. ,.-- Jutio s(~ntos. 

,::/' N. :W.l B- WO!l 

Parecer soúre tJ$ emendas o(fe~·ecidas !'la 3~ 
<1isc1.ssc'io do proJecto n, 219; deste anno, 
que u.ppi'O'Illl. ·os cstat ot!os do Banco da Bro,::ie 

Au .lll'Ojcct<J n. ~no A, tlo col't'<'..ntc :1nuo, 
fot·:~m :l,p:·e.~elltada~ a~ seguintes cHron<las: 

l" 

O Congro~;l) :X:wí.<~n;d. .cluct·~ÜL: 
:\ri.. !". t<ie:L o PtHl:>t· i·:xN:utiYo ,,;ntol'i

Zt~dt J : 

n) p:~g-a.udn. no~: i.:•p";j~;l:• d.'l r.f.!Í. ll. ()80. de 
.~I rln ~otumhrü "" \!1{1:\: .o o! o : ~N~Úl'llo, c.lc H> 
tlc outr1hro do llloSIIW :"1:1o, ~~~ iJlK<a·ip~·~-,o~ 
;timla ni\u i'l.•.-<g:tt:.tc.lM tio llcmcv \h~ KotJt.lhli{q 

. 77 
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du l>1•azil, :1 il'a!ISI"Iit· ir o il.lltivo. um l ig ;Jiti<J.- "xeuoliJill!o do va.io1· vct;ilicado. }líllo_ · eoosclllo 
~.:iHJ, tll.%00 ha.nco, tl.ü I ;;\lll~u .drJ Brai.ll. <pu~ o lísc:~l.. . . · . . · . . . 
x·t3Cellct·f~ pelo v•~~ - n: ~ J.c ~ (!_.000:000.~ (! 111 :l.f:(,t0t.!)o:':; ')s v:1 h.!~; ~~.n·tLo :-::~ecaüos · (;ontr :L a i;ho~O i t-

b) <:oncetlt•Dilo :L•.s :~du"rJs :Lei:ir.:.: i;.lt.:t.S,eol.JJ:J 'l'i ' l' Í:o. do l ~:tnc:o ·e iL'Si!: JL: Iol'.J' pulo ·prc ;id.unte, 
·equit;~1'-hr:' compens : ~r:i'lo· deis JH'i~jui;r,o . ..: tb po1• nm elo~' llit• t.•ct:.I·os clni1;o< }Jnl>~ accio
conl;;,, :.1ntigu.·, l.!i'll.i.l, YJ:ute do>; lneros th c•Jtd::, Hi~ta.~ '' poto i:lw~' · 'll'r.iz·o , 'q11n os·aeeeit:u·: ~, .. 

. · JTOV:L ·do H11no;o d:L IUmuiJll"iL •lo 1:r•ar.i.l, :. ,_.;:- O .Pl'O-~HhmJ.u·, ,[il'r:c!~ot; n i:llesoun:it·o 'q •UJ 
tt·u.t· cú rn ~.500:1)1)fls n:.i. oii.uht.:it;o t:•n·•• valú- : ~t•.< i ,:;um·rmt .um v .. to, · /õi1•:1 ·<In.< cxi;:endu,H· 
l'iza.t• a..~ : ~cçuc~:; ll!i ntP,t)lnu bi~ileu,_ c!u,ra.nllO (lu.'{.tB :u·tigo·. ~·rn·T'LO sagui t.u~ a.o (!l•i itü(du •tnr~ · 
as.~im o son :(cf;ivo :1 .:U.r~ tO :IJOO; . trata <> !:odi;..:o Pc n:ol nos :~rts . ~o c ::!41 . 

c) tc,ma.ndo !lill'il o . Tltc~úuru l•'cdei·al At·t: 4. • sm~]u rl <t.· lh1·c Iiomca..,fio c tlc-
1~.500 acr;.õ:~< do B:.ollC <> 1.lo Br:1r. il , l'OPl'O'tm- mi.~~iio do l.'o!le:· í•;xuúntivú o presiÍi iJatc ([O · · 
ta.t.ivn,s de 2~.;iOU:OOus. a l'O"-liz:w ·com a. B<~.neu do Hra.ú! c o d irccco~ hw11mbirlo th 
pt·imcira r•zitT-:tu u. dú 2(J "/. c o re:>t.<onf;n · c.•t- ••<>.l'tcir•;, r:.,:uiJt:..L q"n srw:i. ·o ~H hstitato ll!l
vit<\l flOlll OS lH)Jl ., ÜÍ.l'IJ.itutl (J a.<.:<;iíog tla Cullt:.l I[LUll!e llOS. ·seus ímpc:llilll cmi;o~ telilpOl'al'ÍO·L 
lll:iVII •lO ll:•n.,(i lltl n.opnhllc:l •lo Ht·"zil. l[l!C u~ cl011l 1Ü$ . diree>t,(Jl•T)S l;()(•;'io li e l.:h:inil ll <l i• 
!orem nc<:()!!.."<Wios p;u•;t · courplct;l l'-'.), con 1o1·- a&"'tlmbléa. gcr <tl ·Llos aécionist..-\s . . ·· 

.me vel'itic~r ; . . O prosii!c.ttc e o <lircdot· ll<t cttt•t.cil'a w m-
<l) :tjn!;ta.mto ]Jl't)vi:\'meute a.< (:On:li~•iíe,;:; a .bi:~l t cri!o c; ~da · um ·venci ntcntos· i;wacs ao.. 

l.Jôt· <t di~posi\)5:o do Bt~uco do llr;~zil os ·~~~ :do ' que tiv01·em cada um do~ il it·cctOI·Ó~ . clcitll;~ 
qne tenha disponí veis e111 qu:dqacr !In;: IJc- j)TliOS itCc i oJJisü~~ -
Jnga.ci;.ls Fisí:aes nos Est•1rl.os; <L e.mpt'0St·a.t·, ,\t·t . 5 .'' J•:' o iJodot• l·:.•:octii.ivo au tori:mclo 
em Lontll·e~. tl Ctll'tcim Ci.llnlli<.il tio . B;t!ICO i\ a.hrit• os. <:reditos lWCUSStU'ÍO-~ p iU'it ·~ ex-
tiO ·Bl'azil. :Ltt; ttm lllÜilfi"J llo liln•as est~.;r ocuo:i.o dast.t lei. · ·· 
ÜJlas ; <t .· d;n· . :~o me<mo IJtútCo o ·flit•oito .do. . AÍ·t. 0," H.nVO;!Ü.IIt-~C· as · disJ><:osi~'üc~ mú 
·t.:mittir chequc..'+-Ouro p:u··~ . s.t ti.;fh.ç;i.o . dos !:{)atl':~t·io, . · .. · . · · 
i lllpootos a.tlnanel!•os e m tocla. a ·i{epublicrl, S:Lla ela.~ S(.S.~õcs. 20 de llO\·cmlJro do .1005.-

. c bem .assim o de e m ittit• n,)tas cotl\"m·ti'veis . . L · Moreira rio. Silva . · · 
:i. vistu., tornecicl:!~ ]J.el '· Dtix:t oie ATilol'ti- · · 
r.a.ção, rncebcndu p;.n-a c-se fi.m uepositvs tlc i·;siiC S <.tlt~titutivo ~' o mesmo que a. Ú<L11Hil' <t. 
OÍll'O COill o titulo tb.~ moeu a lo:.;:: I' o . CC.Ht$01'- l'C.icltvi.t em ;;.!• di~CI.l~~fi.U ,' A Cotninlssfiu . 
Y~1n1l0 sem]?re es.•e~ tlepuslt.us ;i." ~~i:>J?O•i- uptna. pc!:·, sua rcjeiçfí.O, .vigtu .nãu ll:.1verem 
l.'ti.O du portu.U.o1· th~ Huk1· pM·:.c gM•antl'~ · <k'\ I'<Lzõe·~ nova~ Qtte se oppooham n.o voto · tl:.r. 

. emillll'i4u. · C:'tmat•a.. · 

Art. 2 . • o. l lanco do Br. ~r.u ·· licar:L t·nS!lOI\- 2~ o :i' 
f<<t,·ol a o Tlto~•)tll·o Fouót'<tl pcl•\ l' t.T~í;itu i .~;fio :\n :~l't. . .l", 11m'.lgl·:~phu . lll tic:o . l.Jil!a·;;e! 
ti:~ som ma fll.ll! o Po<lm• ExocTttivu :.t.doa.!ltal' 1' Uuvernu . :.~.pplic<n': ~ . os LiiYitleudos Lla::: · 
pat•:,r, (l 11:Lg<l!lltllltn da < Íõl~C'l'Í]J<;ÍÍilS .JIÚO ~1• 'S- :T.C(;tÍ[)s tlu 'l'JHl~Oill'O :i, l'CUO!ISf.it.:liç.ãodo fundo 
>tatu.das • . ohtndo um c:~U1;iLo, p<i.t·:~ . . ;tnr:wl:h· "" ~ill':.Ln.i:i:t. ct•ea.du ):Jela !ui 11. 5.'!1, ele 20 
~~~:~ · l't•sponsa!Jilid:~tlu · o~ liPU!,:, . dlt·ult ·l>l tl ,[t,joi\hu· tlé 18!JU . · .. 
. ,_.:<;;i~ tlu ll;\m'u ,J,\ Hnpntili··:nlu t-lmr.il:. ·•tuc :\u :•t·~. ~ ... · JJl~I->:O · : Ao mc.<mo ·nuúlo StW:~ 
)Hll' t,.>;:~u .moUn> lkalll ~ul.T :1 J,:l ~$ti•u uxd n- ·,.,,~"J lhitlu , l.t' t ·. p~·Opoit·~~·il, tlcs ~iupt·o.stinsos . 
siva. do JÚ1)Sillcid.c tio t:<LJLl:u tlo Ht·a.~i l. 11ié re tto·: au llastco u:~ Hc!)uh ~ ica. tiut ~·~~·tu ilc da. 
<[UO· soj:t. eosnploi.a sritmtu J'!la!i ~.<brltt. ·a J·c~ti- !c i 11. OI:!!), !lo ;:o · úc set,,•.miH·o de woo,.· o 
·~ niçi'io. V<J:.:.~ar:i . . )TOI·t!l ll. est.o t•u;rinJOII prJI'i- pi ·c.dnct;LI intuf(t'iL l ü:1 ;\liell" \;:'w tln.;; ro lcl•itla~ · 
~urlo logo que cnLm o l'•1tlút' l•;x!Jctttil'o o a <.~<.:<:õe,, .CJil:t.udo elht~ 1'-•rum <~li~.u:1tla~. 
Liiroctut·in o lo H<•two ltn· conveilcioHii,•.li~ ouk~1 :>al:1 d:1S :>es~üe~. :~O (lu JJu\'cmbt·o tlu l!.l05. 
g:u·nntia.·do (!cbitú; · · -'-'flor.lott·ll•o hrix,M.. . · · · · . 

A:rt . :i ." Cc~:<;;Í(lo •) 1·c:~i THeil pt'ovi:>ot·io !li'! · J:~:t:~s U<l1C!ld•l:S , ·rollm~tnm 11 "OJ) iniãó· do se~ . 
oocçii.o uu. cont·,,,.:.atig;, .. " IO<~Hou li•) lir ;•zil, .s:. •t nw1·, ' iUt: <·Oll>'Hoer<L o 1 ·c.~g-n.te oln p:~pol em 
<'OnstHnir um · t't.tn<lo !";lJed;~l com. o Jll'OTlnck, u l ll'<'~) Olllllo ;nc.Jitl;linconreHmatc na..: actuae~ 
das. li(]lli , l:t!.."th~~:_ t.iltC pa~~iLl'r llt. ()a . ~l H;'~OÍl\~ (~ il·t ~u nt·.t.;~onf!ia~ 1j n p.~.i z. 1 ·.nt 1, c r. · ~nto. c.~ 0 ros
illlt lga c: tJ on:}ll't~g<\1.: . oxe.lt~-<J vamcatH t!:n ·-:,,i o gt'ltdn.i.l o m:Jhl mais omc.1r. Ilil r :1 v;tlo· 
:tpo.li~qs-~ltn~o-. ~~ - ~ o.l Vl 1. l_t~ .n~l~el.oiia! . . lnt<.:_L'J!:\ tlJ.al· '' . t1.gonr.c da. <:ircu la.c_:tlo. l{.(!lbt'Qtu, ·o 
9 ~ 1 ~~xt:.Jrn~t, .V~clt~l':1, 1:1ol)ttL:r.:_~l ... o n~\p_e .lHt~to : f:.uHio . do . 1-·~~~l:;:~ :.e, t1,· ·.:}()i:~, nn1a_ provide:~ci;~ . 
Y ·tJ!~~.- :ll llll'.;" ~.u I nl'ltH't \~ tL .l 0U0,. a. p~·;.,_:~u. J?W I ; Le~·!l~:!l.havnL _. \i; CrnU~Hlas t:c vciu St!l" .t:'.~-
), t:tto_J· .,,,. GO. •a: ~:;_ c .. 111 n J tll'OS 11 TlH f, a: 1:0::- l j .: it.:td•~~ . ·. . . . · · . 
;· .:1\ctotm!lu. eo:ll lõattl .. ; '] Tlú :~ :;Olllllta t,uT.!t l .,[e l . ·. · · · 
f, ·.os V!~ le~ tHn ~i_t·c.~ ll l~lr':l •.:. o;a lHtJetla c ~'.~t·t•nut, ~ · . · ~-1.. . · 
Úd pt~i~-. ü anna. ~~Cl~it ;t. ;.\ oi\{) •let:i111n.~ ~.ln- 1_ .\o :t.t.lt ..• r>''~ :) . l .;~ S lt!l}l i.' i111~~-w.- .Bt~->·Do~·" 
ti• to l'tm<Lo p.:>~\ll\1, ~l)_;[ lí l l(lO " <•ot:;;,<;~o, JJ.H) Linw.-1/n:do Filfl.o , . . . . . 
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ó § I'• !lo :w t •. · :i~ f; um li:\ ao lJ:;nc:o l'ncnhel· .c lia .· a,loml t!n o•liü~~. pr".!n ~er · lH;~j ntl i ci:1 1 ;. 
am. . .cmil;: ~ cot•t•ento ;:a.lilos íltJ 'J' il ()~O<U'<J fr!~ Sob o punto dn vi.st''· JlJO t· :~!j :t w~el':í., put•quc 
deml, l;tZC IH.!o-l!te adcMtt:~iunnM~ t!o q11e Jll'Csnppün c :~ntcvú ·11Jna. ver1l:uJ.cir·il. •:or - · 
po:;s:L tct• nocc,::<ítit~do. medi:wtB hiiiiHf;t.r:< dv l'll O\:fLO. · · 
'i'hosuuro. :ttü :t somm:~ fb::~ú:L pnl' lei . como ~o!J o p'!Hto ti<J '' iSt:~ n~<.ttcl'ial, 
a.ntccipa.•:!io do rer:l!it:~. 11:1.s CI.IIHli t;iíC!.< •ptn. g:n·i:L o h:.ul<"• : ~ i'iL ~•·r •li~Line•:<•ciS. 
forem · :;j ust,:Jih~. (J Tlwsutn·o pm·:i. :i. <!i..•po- gn :·:~nl.ía~ . rc :.. n~ do · m·•Jdit.t), m:t$ 
~i~·:Í•> do hanu•, q 'ua11d.o ~OH\'Íel',i)s .qldo~ . ' l ' '' ' tú•nM,:siLn !Ô(Jl; süa:: c: l.iHI!l:l !:<.» 
t.enll;~ (li:,;rmnivei~ · crú •pm!•pwr U.as dele:w .. d:•.~ 
tL~ea.us do~ E~t•1<lu~. 1't)OOIJ<Jnllo :IIJ.IÜ ;,.~ impOl'· 

cll:•· ol:lri
'' 'io sohr o . 
acci•c:iL Ll:i. 

tancias sctn t i t~~pcY,u a;~g 1 nna. . . . · 
A' · di::!po~l<;iio clmt i<.lõl m1 1Jrimni,·•~ ]J;u·tc ·.\cct·c,:e~!Jltc--<e ao l:i !!<i: Yll'<!ctn:u•, ,pol' 

u ustc p tLL'aof;l'ILph o nã.o ,:·· jw v"' eni t•c n<).< e ordem !lo l óOVIll'llo. <[nac:«tuet· . pa:;a.mont.o::~ 
·cJ~:iste r tas pri11cip:w;; .n<t<:]:íP->'. A ,·;uw •l-'c: tn qnc 011 dcs·pc:r.as ([Ue nfto nstoj a.nl ús)l()cilica.do~ no 
.<lclla rc~ult it é , ·em uli.íma ;r.n:tlystr, .· m<tii•t· Ot·ç<L·rnnnto. d:.• · il.tl!lublica. e l'Og'isku.dr):.; 'pr).lO 
pa.ra o Thosoüro do que . ]J:Lt'a n· lH·upl'Ío Tl'illltlr:tl •~o Goni;~~.-Ba•·úos<~ Lima ,-JJ,·icio 
b:~líCO. · . . · . Ntho. . . . . . 

A •;cguud:t J.l<tl't.e do p:lr<>gi·a,pho o\.1.!1.i evi
dente coHvnniC!lCi':L p:1ra. •J Tlii)SO ut·o, thd li
tamlo o l'tJcolltimcnto de s:1ldo,; m:i><tl.•ni'.e.~ HO!( 
ui Vel'~ÓS l·:~ta<io~ ~em d().-!pOZit a l).:umu p;u;u. 
OS c(liÍ'I.iS ,P il iJ liiJO~ •. 

Ao arf.'. 7•. § .2 ." Acct•cscfJiltc-:.:c :'iJcm como 
com o~ mcmbr"'~ do CoHgrcsso Nacional , mi
ni~tl·os ~lo Trii.Jmt:d de Colri;t~~ . . seerP.t at·~os do 
Prc:>ülinU<l tl:t ltQpuhlic:t e moml.i•us tln· Poder 
.r mlici<~rio thilcr·a.J ou loc:~l, -Bui·bu~<t Li 1111r • 
-Bricio Fith1Í; · 

1-},'ia cm ooda. <levo S<ll' rójoitad.:~. 
: sio.muito j ustas a.s ponderações ·qHI! ~llhro 

· ella !cr. um j ornu.l di:1orio de::;t:~ Ca.pita.l o (J.HO 
sã.o as scg11intes : · . 

E~ta. •~ilHmila, f.Lo.:to slot·m:~ o l.•a.nco üm 1iscal 
d:t mot·:~lida.•lc govc:r·m.tiv:L c úc.~figur:~ :.~ 
Jmt•1rc~<.1 tio i n~r:ltut.o IJaJtc.n io . . 

Nfl.o pú(le o uovcrJW ctlcetuar dcspczas 
scm . autA.Jl'i~· ~·~':ío ll·~·~l; ocm cum ·:tb.a.ndooo 
uc -lorm:~~i • i:l.l!OS c..<:,;onciiw.s. · 

O lltcto •lc ;;,w leito um . p:..ga.mouto :Pelo 
l!anco. niiu. IJ:.l.s' :L p<Lm gcr:u· a .stt>'poita de 

.iUegitimidado •ia. tr;~n~,~~:ii.i) . 
O acto m:Lt,c1·i.a l rl<• p:.g:~me rtto-ontl•cga 

d•~ dinhciro-}X1dc ~r:r . l'cir.o pelo h<trlCO como 
polu Thnsuul'u, Llulog whs lt.~uacso rl oritràs 
t'OJX~rtic;õus t.lo F••·~cwi<~. :\ tlcspu~tt t ' que nãu 
. >Cl 'it oi·!!clmu:l ~ill:i,o de iiCcÔl·do Cllll:l as loil'! , 

U Thcs" tu·o p<•do sm· um sintplcs dep(•si.:. 
t.;mto corao ·q n<Llq ttOI' p:~J· ticnl<tl' c <1 i'otlri\!la 
dn:; depo,;itos obc.dcco •~ l'CJ;L'<It< 1.l.a~ qnacs não 
so. póde excluir o Uovorno. 

A cmou<l<l deve ser rejeitada.-

«!ma. n it.o ~~~lnLgua.rd:~ i •lt•n'<l~sn.-; d11 c~.po
cio alguma. Jtc.Jn tem o m t·nu'i· Y<lhll; .'i!lbt·u o 
:tspncto da lllOl'l~l;};', 'L" llli~HIUO t,cntpo, I.I IIJ :.L Ao :trt. 4.• ~llj)Jll'Ílll !l,JU~~l' as palavr;t.B 
mcdldit · cocruith·;t · •ll~ · libCl·dml•: • imlrr~.t l'ia! •< on :Lu ]J•n·t:.tdOl .. ;<i ·von·l;;••lu·tlus acciunist<t~» •. 
ou commúrciat o ola Hb:.:•·•l:t~tn i.ntiiYidunl. -/J•r,·/1(,,,.,! L\111 11. ;~1/~·ioi•> FiiltJJ. · 
Se1; ·membro d.u Coflgl'll ,~o n:'to ,·, ltlll<L inculll-
patíbilida<lc ; nem qu:tJtt!J :tu ér·<·ultn lwlu;;. - O§ ·I" .lo :tl• i;i:,:o a: ,,,·to se l:or:,,l'a :L umênti:L · 
tri<J.l- c com mcrcitd, nem quanto :~o Cl'tJdito permitte q tW as tLc,:iiCll a ~itb~et•evrw ~ojam 
pessoal.· Si h•l no Con:;r~'~" <t unm nf\o pussa · Húmin:ltim~ ou :w purtadoJ•, :i vüJtl.:ulo tios 
lll.zer .tl·;m~:t(;Çu(J;: com qu:tlljUCl' ' h:tuca, lt:~ :u:eiomist;l~ . A cm nno!:t. exige .CJUt! scj:~Jl.l ilo
.ta.rnbérn <[uom tcmha. ú uiNitn do as ll~WI·; ú iin:1r.irag. 
j :t' pelo seu cl·cdito p:·~sm.l, j :i. .Pcln·: ~om: . Como SJJ .o;:i,l.JH, uma : •:.11' t.ú ti as :Lc('ões clu 
bens. elo H.ll'i;HU!\, l) f!!o~ ,;um: h a.vDJ·os o p ob novo li:~ t:<' !H;or:.í. t1·•1e;1d:\ ·púi:~~ 1lti!l : tcciuHi~j,:~s . 
nat urezn. ilos· ne.;udos '' que i'.c rn · J'll' tl~as :. omt·a }'l:td~·l tmna.J.b ]ln.lo 'l'hn~om••ll~··GtW:Il c 
sua v idu. c ;~ Sllt~ .wtivi<.lttelo, nHi.< rm·tomon1.e •tnl:t· t.ot'üuil':' llosi.í tmll..~ :.1 ,<rtiJ,ci·il><;iio 1111-
do quo ao su i.J ~iuio de De}Httu.do l >u tilj blic:L. . 
t:kll<ltlor . · · • \.: t1 na,: JH'imoi .l• : t~ ]J:wtoi< ~ol'ií.<> tlOlnpo~ta~ 

()que 80 <l:i, (:(int o~ ~Ollgi·c~si~ta.~, 1i :\o.~e d.e ac~:fics Jh.J lll. l ll .t1; 1 \\~:i c. a lt;t TJ : u~ do .uonl i
coln o~.ii.ti:r. •:-:.. ·lllau;uS tio~ ~; u;~e.:s ~;üu.Jlt"01Jl' iU.~ nai.iv~, ~: ·utr : L.l'J)ul·tj~.aur . 
t:~t·io!:. e cu Ja 1~<11:~~: :rs ont t'. :$ cL:•>.-;e.~ hw!ni- t-:,i·;l t:i •. ,,nrn~r,:iJ ;l:ia ;;~pli e:~ hcrn a. v:lnt :.l 
tl:t"- ll:~ · •)llJeJHJ:I tio :.'t· . Uet1uta tln t:t: l' l•osa. :lüJHd:~ ,u~p,sl<::i•J. ,1rw ·a. umowl·• prutonde 

. Lim:~o . . · . . . dlP li r ~<u·. · 
·si ·<tm~u t.o a, t!s:;as <:lit~C~ >::o pro1.ondu <:~f:1- . ~; til ·üm p:~i r. conw () . •io~so·. 01iuo n?\o 

tuil· e.>S:I ll~:<.:o['•::.c otl i l.~-<;~. IJUt~Jttn ;..,, IJ:1uc:v :1hn uli:Lill '"~J.l i i.;,(~ d i ~ll<JII i>.·oi~ .e· onde us 
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centros J)or>ulosos .niio teem .co:irimunicaÇ\Õc~ 
1ll.ceis entre si, · as suhscripçõc·> da. - natureza. 

··da· de que se tr:~ta. devem se•· fil.ci lit:td;Ls pm· 
todos os meios legitimo,~. Títulos :w pm·tador 
~pela. fa.cilida.do.com·quo sào t.•a.n:,<t'eridr,s
om~recom vantagens indiscutiVeís, quo em 
cert:ts condições c;~ .tornnm pl'ei"et·idos. Ac
ceita.r a. emcnd:1. ú, . porhnto, di!limdt:u• a 

· subsa•ipção sem· v~~ut<•gem algum•• ,_.prc-
cia.vel. - · 

. 8• 
,, 

N~ a.r~. 1• do prujecto. tle esta~utos, sup· 
prima-se o seguint"l : Ce.;;s;u-:1, ,por6m, esse 
regírne'n proyisorio logo que cutre ot;ovm·no 
c a. dJro'etoria ·do _b:utco ror couvenciunJ.d_a 
outl'<l gara.utiu. do debito. · · 

· Salâ da.s sessõe.~, 24 de novembro de lú05·. 
-.Bricio Pillôú, · 

A ornentl.i~ n1'i!J tem.ra.:r.ão de ser. 

l i:' c · 1~~ 

No art... 5'' du pl•o_jcc"to de estatutos, acóres- · 
e.·n~o-8o: U.:Emprcsta-1· :1 J;woul':t, de confor
mi.Jn<le com tt cbustlla deçimr~ do •tcd;,•do de 
fl:i de 11H1iu· de 1894, cnt>·e" o Thesouro F'ecl~rát 
e ó Hanà d•• ll"'P"'Úl•c'-' ,J,o B•·a;it, mantidas a.i . 
cl<~.u .;ula.:; t.lecirn« primcir<t, dccim.a SCfJU>Ida, 
decima lc>·cei•·cc c decima q~Utrtà do mesmo 
accô•·do. . · ·· · .. · 

Sala. das SP$~es, 24 de novembro de '1!)05. 
- B•·it;io' J1'itho. · · 

Para a. o bservanciiu. do est:Ll>eleci:do na. 
emeiHla· que . ,,ddita. o Ji. V u.o <Ln. 5", o The· 
;;ouro Fcliciral, media.nte :,;ar<~lida, adeanta.rá. 
ao Banco do Britzil, dumn't,e os cinco ·primei
ro> annos, ·a. somm:~ a . ser emprostu.cl<t an
nualmente (~lavoura., · .. · _· · 

Sala da.s sessões, 24 de novembro de 1905. · 
-Bricio'Fi!ho. · · · · 

. mo se póde . ~a.io;~velm~nte sup~r que ·o 
.Governo convQIICíone cont a dil·ecwria d'o 
banco uma garatJtia. . iuí'erior li. CJ.UC co·nsta 
deste u.rtigu dos estatutos. Mas .é possrvel · · 
que outl·a . garanti:~· melhor ou igual seja H.Jrerem-sc .estas '!luas emendas a empl·cs-
otrerecida nelu novo : bancu e em vir_tutte time):; <L lavoura. N<J. se..«siio do anno lindo 

.1!' a C;mia.l~.t. :~.pprov'óu e pende de deliberação 
dei!& se possa pôr termo a um l'egimen pro- do semu-Lo um pl'ojecto· m•ganiza.ndo . o cre- . 
v.isorio e a.normuJ. · · · · dito rnra.l por meio da .fundação de um 
~ta l'azão justi!ica a. rejciçã<.~ ua emcmla; . banc1.1 centr;ü, b:wlcos cstaduacs e institui

~·iies .r0giouaes do credi'to. Providenciou o 
9• me.~roo p1·ojceto SObre COOpcl'ati V<IS de . cre

dito, caix:t.ll l'uraes,- etê. , t c·ndentoo á. cl"Oa-
Sup· prima~">e o pa.ragrapbo uniGQ do art. 1 'o ç'io" e U.cseuvolvimcow du creJito agrlcolü.. 

N:io convém sollreC!U'rega.r o Banco do Bt'a· 
do projecto de estatutos. . . úl com toda a ~orte de operações, .tl'aosfor· 

Sa.la·da.s sessõe;;, 24 de uovembl\1 do 1005. · mando-o. em um verd;~ueiro bazar de cre· 
-Bt:icio FWw. · dito, -como Jil. foi dito no a.nterior pa.1·ecer • . 

: . . 

Tra.ta.nuo-sc de uma org:i.niza.ç1i.o em que .o 
. Governo é parte . .llão bn. I':t?.ií:a · pa1•a. as exi-. 
gencias ·de ~ello. e outras, que a emenda vi~u 
x·eatabelecer. Niio dove,. pois; ,;e1• aeceit.a u. 
eme.t!d~. . · · · 

lO" 

suppr1má-so o art. :3• do pl·o,jocto de es
tatutos .• . 

Sala. da.<J Sf"~(',s, :24 de uuvomiJro tlt-\ 1005. 
-B"ricio Ji'Ww. 

:Não.so comproh~nde bclll u iníild&o dcsw. 
IJffiCildtt • . 

Num p toir. em l(Ué r<~rei:.t,m os 11\stitut.os de 
credito, em <tue existem- pracws commel·
ciaes import-M.tos t~f<Wf.a.dall da. c..'\pital da. 
Republlt:<!o; porque ~e ha. de privar o novo 
'báncp 4e estabelecel' filia.es ou agencias em 
qualquer ponto que ~eja conveniente?. 

A!! eineuda.s <levem sel.' rejeitada!;. . _ 

13• . 

... Ao art. 5• (onde couber} accrescente-se : 

§ Acccitos em hypothei.:a ou antichreoe 
pt·edios urbanos, -em gar<J.ntia de emprésti
mo~ "Civis; a. j uroo não excedeu~ de 7 y, ao 
a.nno·e 1/:!. % de ci:nnmis:>ão e 3 % do com-
in in:i.torio,: ou :~ 1/B. ouro. ~ · · 

J.;stf!s ompre.>ti rnos nã.o poderão exceder o 
v:~lor · ile dous terços dtt~ . pl'Odio;: urb:mns 
ilrulos em . garantia., · c..'\lcmla.ntlo-se pelo li-
quillo tio va.lor locativo. · · 

O prazo tln ·taes cntp. t·e~timos piJUOr<t so1• 
t~"tú oitu tUlJW.~, ihuul~a1lo ·u.o~ nuittlal'io~ o 
~x~ga~ucnto "tot,i~l .antec[pa.do ou st.H~ · amOI·-
w:a~"\ll. · . 

P•u-.1 estes emprcstimos crea.r-sc~h;~ um:. 
c;1rteim espcciM. 

Sal:. o.a.~ sessões, 23 do novembro do 1005. 
-EdH<!rclo Ramo$. . 
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ApPlicam-se a. e:;ta. cmeuh ·-ct~ ltltlÍm~~ T:to.s erh1Jl'll_~ti•nol! JlOllilm s!Jm ·duvida. 
con~ülm•aç,iJe~ re.i1~ts rclativMucntt~ :i.~ clu:~-; ~ct• Jnconvemcm,H~ o mosrno perigosos· 
antoríot•es . . . 1!11>\1\tlo l :•hç:\Õ.ô~ . tü> ostL':ittl-[túr" . W .jua:;to 
· ·o s cmpt•cstimos hypothctc:tl'ios . imflwbi- pot, 'm, ·,ptc St! éonlie na pnHiencit~ u pa.t1·~ · 
l\z;m1 m·dinu.ri:~m,,n,·c po1• lon,!,"-' pt·a.:-.• ' c :ipi- tjsmo dos · g"vcrnm: esta.tl.n<l.cs,. que sma o 
tacs qwJ.- e m Hm hanco como ·v:w ~et· 0 Mvo ~cniprc o ; )Wincip:tc~ intet·e~s;\do~ e m ovit:~r 
instituto. ·dnvem . tm· a m ~j., 1· 1,.ohil.iol ~d tJ opomções rnlrw~••~ ott lln.milll<tllfus . Qllanto 
pti.l'l~ il.i.tondeJ•u m ;ís neco:~-~ i tl <\,lli~ : da .. ~ opewa,- i1• '" mnpw~,:ti In•>~ cxtér nns n:ts 'cottd'lçõos da 
(:Õcs de de!~lntos. enti:n 0ur,l'a.s. 1" 1j:~ li~rta. 1; .. mnnu<la, pondo eh• <lclibot•:•Q.'í.o d:t Ca.ina,t•a 
tão s •ll.~ivel na no:>.."<.~ pt'<l/;~' · . A ememl: ~ .115,0 nm pi··ljcdo de .lei· ·1·cgu lando o'- u.ssumpto . 

. deve ~ex· :L6Coita.. · :-:i o Potl(W Lcgislu.tivo l'econhcccl: u.os Esta;-
dos Q tlil'citu tle coritt·u.hirem tMs cm-pr·es

. tiinos, nií.o lH~ r a r.:W p;n·,., ' erem desviados · 
· do BanCo dv . Br:~zil. os tlicl'OS quo l b.e .po

uoro caber como intm·mcdia.rio de operu.
ç:õüs lcgit.ima>. 

Pelo oont.r:tt•ír), o~ la.ços oíliciacs desse 
hitlléo l11~e m Jn•esu 1iÜL' (J.Itc o uovo instituto 
sor ti. menos dt~~iuicnJSS: IA.IO tio c1ue qt_ta.lquer· 
ou tt·o c ai zolM' p elo bom nomtl c · pulos ct•c
ditos tia. Ni~<;ito. · 

14~ 

Accro;centc-s ! oado co~ vier : 
. ' 

O Governo dcsi~lllll'i 1tma. commí~sã.u •It~ 
·trc~ e •llpregado.~ de l~<Lzenua; corn a. ~mtlll
c~ã.o 1ncn~:~l de 1 :000:;; cad;~ u :n, 1J.>;ta pcl :~ 
Uniiio, dnra Jlte t t·c: mczc.~ , <Lit'·m · tl.o,; vcltci
.mc11tos efl'ectivos, p:u·a. proceelet' ·:w ex; ~ me· 
(la. coilb noY<L do Bctnco tlil. ltupulllica do 
Br.azil, devendo apresMt:~r ctreums>mlciad·> 
reJator io ao Poder g.~ecutivü. ·. 

Sala das $Cssões. 24 de novembro tlc .1905 . 
...:..nria.io Filho. 

Esta emenda determina que o- l.hvm·uo se 
JL~calizc a. si pr'OI)riu poJ? int ot·rne•lio·tlo em' 
prCJgados .,:eus, qne u.o mesmo Gov.m·no tlm·iío 
cont<t elo~ a.l!ttsos que este p t•:ttie;,upot• nt••io 
dos . .l'tmocion.n•ios que dirigem o Fla iH:o d;, 
Itcpublica. Outr:J. cousa. n:'io i;u podo •mi•!Jl
der trattlt!do-se de um nx<~me d;• co1)ta uov••· 

B' 'clar·o, portb.nto; que a .. Gmona:~ o fio toin 
l"J.Zão de ser. 

15" 

. Accrescente~se oitdó convier : 
. Art . . ·o. banco nlio.porler:t sen•il· ele iutt)~·
mediti.rio p:~r:• _llCllhum · cmprt·stimo tost:•· 

As~í m . .;endo, a commiss\i.o aconselha. a re
jcicio d<~ emenda. 

·· !(i• 

Accrescet1te-se otlde convier 
Art . Ficu. dero!!u.dj) o a.!'t . li'• d~~ lei nu· 

mc1·o 581, de 20 de-julho ·da 1899. 

S\l.ht das sessõc;, 21 Llc dovembro de 1905. · 
~Ea?·lwsr< Li·,na.--Bricio l<',tfw. 

. A lÚsposi{•ií.o t:itada ua. emeu:da. a.utorir.á.ra. 
o GovCl'no :~ rotir;~r <lo fundu do garantia. 
atü ~~ Clii< ~nf.i;l, · dn 20.000:000$, pil.pcl, pa1·a, 
po1: intctxnoilio do Banco da,"Republica., acti. · 
Llir :í.S necessiuu.ües do commoroio ·pot·mo-· 
tivo da. crise o.~ecpciona.l. · · · · · 

gstu disposlç.i.o produziu seus ell'citos 11u, 
o.::cu.siã.o quu a inspirá.rtt, e o Hanoo d:L Repti
hlic:t tlo~:q)p<l.reec par11 d;tr Jog1tr a.ó novo ... 
B<trtco do Bra;,H. llotrct:tnt•>. não hu.ver·la. 
inconvenieui;c na accei t:~çã.o da. emenda, · 

17" 
.· du<J.l 011 rnttnicipal quo com.enha a () ian~ula 
iuconstituciolml de .ga.t•a.nthL; prinlwr ou. h~·
potlteca. da rendt\S ou sci•vtço:; p1tblioo~ elo 
qu:tlquor naturozil.. No M't .. r o do projed u de est<Ltut.Os, suppl'l~ 

·Sala. 'da .. ~ sessõc{, 21 de ·novotnbl;o de 1 U05. mam-...~ as p:~ll• vra.s. : 
..:...111odoiros e Albtc.que>·qua. · 4Sendo cousidom.d<~.s prescriptas toda.il as 

ac·ciies <lU C nu.o. forem i!tientt~das coa tra. o 
. O§ 5° do art. 5° do projoc·to de c~i; tttntos oxtincto Ha.riM u.:\ Republica do Bra.ilil até a. 

perxnitte a.o banco ser vil· tlc int.crmo..tiario el:.~t:~ da lot r!ne :J.PI>rovat· e..«tcs estatUtos. ~ 
.~ra. emprcstim os que :pretonda.m coJlt.t•:thir s~•l a. thts snssüe< 24 de. novembro do 19.05 • 
. os. Goveruos di1 União, do~. Bst.il.dos c tio Di~ - BI'icir.i Filho. · 
tricto l~edal·tt!. · B' uma fttncQi.í.o banct\ria 
ilorm:~l. · . . . · 

A emenda al:ISt<l. o Banco da Rctmblica ilo 
nra.zil dos emp1·ostimo.~ o,-t:l.dJmoS ·o mnni
cipa.o~ que co11tcnhu.m a cluüsula do gamn" 
ti(L. ponhGl' ou hypothcc;~ de t•end:~s 'iu ~~1·-

. viços publicoH. · 

. A llisposi~~li.O . que ost.a. emenda supprime 
o r•~ ieutlou tn a evitar chica. nas projudiciu.<'.S, 
![Uc alfcct~t..<;Sern o actlvo já. :~vi!.lill.llo e apu- . 
t' tt rlo q 11e p:~ .s<z, ·p:l,ra. o novo bttnco. · · 

l~ur;r·ot:~nto, ·~ Conr 1nissU.o propõe quo o tro, 
cho cit;t.do soja redigido pela seguinte fC)rmu .. 
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o. que ímpoita em lim:t ementl.:~ ~ubstit•r- •ie~t<: Ol'ç:tm<mi.,,, :\ Mil=':~ honvc. por. hem 
trv:L : llcpoi;; da.f\ jl:ti:LV:':.t..~ «BanêrJ ti<~ Ll.Cp lt~ l'Úi.i_:·:~l-•J da· o~·i\cm ·tlo tWt p :lt':.L q uó fi)sso . 
?licn: dO Bt·~il .:Lttí, a.ccm.,:C<.'Íltó-.,0 : [;) do I'Cdi,,.LtJ<l tio aCCIH'<l<l ctlill O VCIIC idO. cJcc!w
JallelrO •lo l!JOti» .. t:<~u<lo q ue o pru,j::d.o íicpoí" do eonv<~nicute-

~la. tb.s. Com;nissõ~s. '47 llt: · nov~mhr·o de · meu~ C)llCfl(la.:lu ~m.· i:L · dadu p:Ll"<L :t ·ot•U.cm 
190u.- l•Yt.mcis"o Vt:~!l''· pr"sitlentc. _ Dt.i- (lo di:~. <h f::<Js;;iLO t.lc hoje. · · 
yirl Ot•~'·•pi.~ta, reb1m··.-J·'~a"cl~':o sr.<.-Pnu- Sr·. t>rciidtlnte, ;~<sint .crrouti vameni.o. l~con~ 
la.Ranws.-Oo>"ttcli<ril~t J<hnseM.- f:a/t!ilo Cw·- tccen; u J) ~'Q.[Clcto roalin0nt;.: ilJ.W l'<t nu. oi:1lcm 
"Vtillw.t com re.~troicç•io:;,-I91:aç~o 1 'u.~:a . . / . · <~o d t;:r; tlt: hoJe, c o ;J;vul,:o jú. lui di:ltl'ibui•lo. 

· · · / / · t~,ntrct:\utu, hu. •tma.. irJ·o~ula,J•ída.dc quc e11 
N. :wa -· Hl05 / n_o t :.J ' 'é est.a :b l'a.:o~ã.o p:)l' qtte c lmmo a r\ttcn

AU:tm·i.:ta · o Gove;,·r:.O· a aor,cedm· ·~-'JH. (t~'l»O dtJ 
lice>lÇa, c<o:>t · o>·dent~rl.o , Jl'~'·u lrttltú• <W $Ua. 
sat1dc, ao lel.e{fl'07l ltist <.' tlt: i"'.<:,tts.<c tla Re
partiç<io (;;erat dos ~'c/cfJI'll]lho,: Yi~;trJr ·va-
n~ . 

. . 

A' Co'inmi.~são ·,lo Puti~·iíc . .; .c Potlnrc;;. (\:Ji 
prcsentn o rnqnet•imcoto em quú Victm· Va
r!JI!n., tclcgl'ôl}lhiStlô tiO t~ cl:L'Se tl<l.. ltép;n•
tt(:;tO Geral . do::: Telo•:raphQs, a.lleg:t.núo 
;Lcl\il.r-sc. eall:lrmo, solicit.t. nm a.utto tle Li
cen~·a, ·com oruen:1dtl, p:n·11 . o ~llU tr.;t~-
mento. . . . 

•.. A Commi;;:s.'ío. ·Ji. vi.sta. rl<~. <lllCf;;\Ciio do srrp
Ihtcao~, a.mpa~a.da. po;• atte..;t:.t.do medico. 
que <lfirrna. prects:u· clle ele longo tempo p.II't\ 
cu1•ar-se d:~ en llmuiclaJIO rlc que e,st<L sol'· 

·:!'rendo, e consid;,r·;tndo tJ·i1ta.t·-se ·rlc 11m. l'nnc
cionar~o .que_ t·.nn 2t} a.orws do S\lr viço e que 
h<l• ma.rs de Oito a.nnos ·não tem · requerido -li· 
cen.ca. é de opiniã.o que áe.la. elle a;.tondido c, 
assnu offerecc ;i. consideração · d<l Camar<i o 
seguinte pr·o.jecto: . · . 

O Congre.~sn Na.riion:J.l ro>ol ~'c: 
. .Artigo u nieo. 1\' o Govet•tw autorizado a. 
con,~oder ·um a,uno de licenç<l. cem odenado. 
·a. 'I !Ctor Vt1.rell<t, t.clugra.pl:list.'l. <le ·1• cl:lol!so 
da ·Rep:J.rtição Get'<\l ·dos Telcgraopho~. )ml'u 
trata.r de sua sa.lllle onde lhe ·coJwler ; ruvo
g11das as dispo~içücs em cuatl\Wio: · 

Sala. ·das com~li&o;õ().,:, 25.tln no~·ombro de 
1005.-.GalvrZoiiu.plis!a.., ·pt·e;;fdcato il\terino. 
-,--.Ca1•ltJ.ç de N~J,acs.~ Sti. }i]·ei,.r:.- Peti:r; 
Gaspat·.- Elo!! de Sou:;a, · · . 

. O Sr: .B :ricio l"ilh•> (pcl<t or<!~m) ,.. 
s.~· Presidente, mt so..,~:I.o nlt.ima 'tive occu.
slaO de rormultll' um;.~ l"OCl<tlll!l.QiÍIJ :J.ocrea. do 
projecto ll .. 214 B, de 1905. orçàll•lo a. tle.~· 
pez;~ };>at'll. o c:cc~'cicio ·.j !donl'o .do ~1 iaistei:io 
d:1 J ustiça. e )it)gocios ltlt.ut'iol'eS. 

Ao .l'•.~zm· :t l'OOkLnl:w:'io B:J.!iúlltel a !i:Llta 
c~ntw:~ no mosmo pr•ojul:to. bllto •1ue duilu 
nao _co•lsta.va atttoJ·~)Itll;:iio p111':~ i\\1 oln.;a.s do 
In~.t1tuto 1lu i\hngu1ohos. . · 

!~e:\uto da millh t~ l"llcl:~maç5.u, COl'l•OhOl'(da. 
alt:.bS, pelo t~stemunh<> t L·azidu p<lln Iwm·;·Lt.lo 
Duput<1tlo }>Ol'. PernMnbtwo, •J tH~uo J'\l!at.oi· 

e;,ao da .~Icsa ant:::s que o pt•o,jecto sej:\ d.a.do 
a. <lel.\u.w. ·· 

O pt·oj ec'to tinlH\ o n .. 214 I~. 1'oi ·I'Qita. iJ. 
e mctl d;b. ·Paruuo) · •!Un, tt·Jo ta.~ldo-sc de umn. 
$Ítnptc.; cmúlldu.. o p rojecto devia. sm· o 
mesrnu . n. .:!.14 B. vistll que·· se tra.t:~o v :~o de 
1!-lll:l. roctifi ~:, :ição. · · 
. Or:t, '1)0 Dícwio . do COil(JI'Ú$0, a eoLumntL 
owl;:._sc :tch: ~· :t t?L'dl;m .do dia. par:.L a . dis- · 
l.nlss.'l.u de · h O.)Il, vc-so o projocto n . 214 B, de · 
l 9tY.í, qua :ü:\ :\ de~pe:~.a do Mini~tet• io <h .· 
.Ta.stiça ~~ ~ego~.:ios lntel'iul'~8 p:tra 1900. ·No 
:LVH]S,), que costnm:l reeetHJt• dt: mauhii. orri 
c·;,~rL. u lJCílltT,l:Mlo; euntórulo <t ordem do\ii:~. 
ü o m )»mo. " n:unet·u· do pNjecto; .·cutrc~ 
t <ln to. no :w ulso distribi.üdo na casa., !i<•ura 
o n . 2H C. 

0 

V. í.:X,, ~a.be <tne um<> simples mutlanç:J. de 
l\~ t:tJCru ll<~~ta. l)<Ll'ê~ e1 ue se tmte de pt•o.j ecto . 
elt llet•cnte. Até. aquollas omen(il~~ :1:Pl'~sen~ 
.t:1chs u. um l>rOJceto, lhtendctHlo a tnut.litla u. 
ou tt·osin!lív iuutis, .gni11'1Üioln,. · qu,mrlo cle::;ta.c . 
cadt~.::~, o me.;mo numet·o t!o projecto, ha.- . 
vendo :\punt1s· un1a mudança. de lcttra.. · .. 
· Or·a. s.r. Prosiuente; ·<:o mo · nat u t·a!mentc 
erncndas teem . de SCl' a,pre~enta.dÚS ~ e eu 
mc~mo _t~• r.~1·et de a.pt'C;i,Jtltttr a e~te · pro
j t!cto, ilMJ se1 i1 qu'.ol dos 1>rojectos tcobo do 
olfct•i:lce~·.· li.S ú~oditic:J.çõos si · a.o projocto 
214 B, ~~ ao lll'OJecto 214 c. . . 
., .V. Ex. '' Cl'itilltl~ o cu,~o c vel':~ :que tenho 
torh a.razõ.o do lin·mulu.r osbg con:;ideràçoes. 

O :<s:r. Prt·~>sicl.ellte:-V ; JÚ. apre
seutc ><u:•S emoudt\tl :1.0 pt'Ojecto. n . 214 ll 
de 1!)05. · ' 

. . OtJtte, h C?t{v():Ii.li noV!I im})l'C~'l!fio por ~e~· 
~ tdo umttttd:• um';t c:ne:td: L, ::Lpp~·ovaúil. pela. 
C:.lm:lr:L, o que fot sa.n:Ltlo pelo tlrgn) r·oh1tol' 
11:1 •ledM'açiio .que.1cz em tempo. · · . ' 

Tem a p;l!.wr:~ o SI'. P;~r~1;lh0d Mt>Jlte-
·n.ug1·o . · 

(> Sr. l.""~~lora.uh.()S Thíon"tene
;;;ro tliz qnfiuma nu,Jc:sti;• ):!r:• v e o.impoditt 
elo toma~· l•m·to IH\~" 'tiScltssã.o do Ol'QMÚooto 
<l·) Intm:10r. como tmn fe ito inintcrruptu.
nter~te;. h•• .1.1 clllon::;, pa.r:t m:~nHil>br sou 
mo,,o uo !S{JJltn• sohi·fl . al::uns u~smnptos <LIIC 
t~:om. t· oll~<;>a.o com o mesmo ministorlo. · 
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. Aitlll:L Jliio : ·r·~t:Lh!\l<!cillo lle · tn1!1J. 11 !!l"i.•J tido;;.par:L :l<pÍclla." aUi ·fic:uu ·coudl:mu,ufOi: 
u~Snj.;l.odo 4lB uQnhnln· n1c1LJ rcta~l·din' a .·nt~Q I':l u ~nl t'· IIÜ! ll.t) l?Ü · .d.u: at·~~hivm: . Or·a:, ~i 
lli;,.cu.~~ã.u ·C i .li . ·:tJJpr·uv a(.{l.O df~ Oi'(~~c~..1nouiv, < ~K-.:c-! 1H'~Jj.o,:i:ns N:l.o rn:io.< qun ú ~cü;~([tJ u:-: 
JlrovaJc,cc-~c <.b hoJ•:t du !!X[Il!fli,ui.í: ll<;t·:L l'<:initu; ,,i :;;ío lillll·:;in:i~- :qJr<.vcit:~n:i~, ü 
Je.scmpcll h<~l'-~0 d;:qui!Jo (jiiC tllli~itlpr; L Sell Sl'lliH[U (!UI : OS CII II'JidH ; ~i !·:ÍO lJOIIS, CJIIU US 
clcvor. · · · ·:L~l i• I' U''c ... , Ctll!t~c;~l·. ]')tJI'I'JII , ·soiJ,-e diu,.: 

·~ v"~-::.: .. HfL.o :pct:i~o . n ~1'. Pi;o~il!t!Jl'.Ú·. túnn' tllU:•. pe(h·::.. t•ond t•lllitt:.l-<J:oi ~t.O }H'J dos ;n• ... 
penso :J. Ca~a, tjui~ ·o tn·ado~· q_lLtn· J;wo::hJ.g-üh· <·h tn .h .. ,; qw~ 1t: ~ \'('l·tladu 11:"lo se :~ fHJ;Il!'a <:. 
ainda na :;nu. Dutifl•du · Cw·l/,n!JO d:• n::itl:L<lo 111::d!': :qll'upt•ia: ~;~ uli,;;:fiu ,[a.Q.I tdl:t U!.S:~ •In 
•l•• justiç:~· . ... ;-;iio: ·ab~olut:·,munw nãú; u q11o C1m).(t'ú~;;o, J:e!uv:L ·a<pd · lú>tn· :tinüa .i[llt\ 
tent dito e l' potülo a o~sn l'u~pdtl• j:í u.,;t;\ I ti<i":.aclo JLI.I Sül:;(du 'lu•nqnnr vt·u.icettl tr~L
sullloinu. temente cunlcec:id.u. S11" pl·opa.g;tml:t tmvlu do <intct·min~•h• :~~~umpto, :L c:.m••+·a. 
~ õ L ll\Uitú . t.:<.IDSC:;ttiU, C . belll· j!ÜIIfl aflll"l lliLI" llâú· plldc ;:,I::'(J(IltiUU.:IltU llt.:liU!XH'- SC <! v lllOl;
t ~Ue ilqjo ;j:.~ nã.p _ lté ~ mai;:; tl na.~ LJpiníi:u~ a . .rnu :~.-~sntupio, poi )S t)::..hi püd.l.n·i't. l'csu lt;!.e 
rospcito .: · IU:IS, conto o ot·:idut< querem ::. n:n;> dnplic .. to:., n, ü <J!W (• JnD.i~; um inooi:-

· refot•ma. mdtr:a.l ; · úutros <[UOi'<liH-11"<• )lur veaíe::tt\; -e:\..~s i".-11. ~ i ti~ J.n·ujet:t•JS <bquíon~ 
Ollt.l'OS HléiOS. ;\[a .. ~ · IIU~ ·é Ol:t niS l'(X:Ullhecem YtoL:;(JS itol'CIII c<JJ ;~j·, illmdu,: "ui:\o~. a,o S\ltt õ~tl:l 

· qu o tu.! I\.,IC:•r·m:~ <l um;~ :m:<:~<;:;:it!"iL~ ltl que •·H c::dx: o t!.C\ I "I!L' do 1-•~i ei t: ;l-:·,~·: · ]Ja.n L que .. ·-c:.- · 
ilnpõc. '. i":\i1l'i.t . . p~1 .. 8iL (lo .n~~vu Hid~t·al~ ·u1n o~t.udo~ c ~:! 

Seu 1im. occup:.Lnclo ·ncbi,c nwnwa~o a.·tl'i- llahi!iio :1 " pl·<:.;eHi"-;Lr HliVa~ ül•':Ls, .C!1LC IJ<Ú
I.lllnu;. é Jll'incipalmcntc ·diri;ti1· nn: appqi,!o ~ :·• :a u:1 e:··u. ai•c•~ita(.l[w da.l)uCll<L Casa. · · 
a o ~·· n;t; lo; ni;o t:OH1 o ünuito do CCilSI!t·u., I T1·:: ta r;í, al!lll':t de · :Ll;!IU1S tlus p rojccto:; 
m:ts <:ont =~ cQrtnúu. e ~ .r~~poito quo ;t'. llu:~~ ·. 1(11" ~~ õL.oh:tilt uu . St!lllL•.io, inwír<~ · lli~ll-~" 
u;.~s.~s <lo Cung-rc.,8o xat:HJJt:d mllt u;mH·nvn csquot: td1;s o :d.::Lntlo11ad.os,- e n:~ (:unrpuslçao 
~<l UUYOill: todo,; tOJ•:\Q lidU qll õ\~i lj i\C • : i al"i ;L-~1' ap.ii!'O I'l~<;.:itJ ·tio ; (jlllLC.~ 11 O'!'iLdOl' \úHllllÜ'~C 
i 111Jlltü •. ·tol·h~.,, qua.si ~dus · ~.-:: tl.iatt OHYir.iu- \;rn a.ct.rva .. · ·. . · 
uoúver~uçüo::.:; quc :r. c~~111:.tr :\ do::.: l":epnt;úius . Cotrw ~c sü.hc, (i. {;t) \' .:l'l10 Pl'OYÜ:urlo nia .. 
nadu. ·la.1._, Jl;tq T.r_ .. ~ h~~lh~ ~o, tti"~J.)enUe t.t:do L: seu ulfmd-ott" ('l·a.ude · it, t~~u dú l'Of'Ot'lH;·.ws, c Hes.~u 

. tempo ·cOla discursos futc!!s o irriü~nto.;, I ;~!hn .l"Oiill'llit'u · Lhl~ll=~ le·l;i~Ja.;ãu om mult~.-s 
iníluint:u esse seu p:·ocmiirucnto }":;u·:L quo o i J:Nnto.-; inrporttLllW' . 1\ào c<:ri~Ut''\ pt.r i:>ao o 
~úlH~_(l.o , po~' sua. ver., uú.o tenlla ."Oilt quu ~e [ litn-t ' l'r·!l. i"-'l'OVi.'ii,·,l :io; l:cgi~tea,· u.ilc n~~~ .o fu.ctu. 
oecupar •. btiÜl <lHO no~ ra-imllirus m ::zt·s <li; o·noet:ntn:. <tn:: muit:t~ <lu.;.~•\s relt.lrnl:t .. >. si. 

. :<ei!-~ã.o . .<.~. · ul·llcin do di:t, . :~ lii·, l[uasi qno sç· fi·:s·l'.lll :;tl illl1tltLidas ;:u dnkLtO· <lu COn;:tt~so 
oomrõe clü tl·ab;\lh cs <li' com udsstít\,:_ . ·. Ol"lli lla.t·J,j, \alyn;~ 11f'o e:;tiVlli»'Oill < li~cnti da.s e 

)·;ntt•otattto.; nito . vüuo h:Lvor nccns:\ç·Iio ·r o;;:, ,! a~ . om!J•.<1•:.• 10~'{! 1 11 ur~~t\~&1tíi1s . l• ;nt.re~ 
m tLi$ i< ljush o nHLis ticst\l'l':L;-,oarhL . <lo <r•ir t;1n to. como su~:ún•lc ~:m tll( iu~ os tl·a.béllh•>~ 
o;;.s:l que ~~ . Ü'l'Ogu; â cam<n'.( .!los ·Depu- execnt.:•Llns !·um <·c,·ta. pt·ociJli~:L()ii.o . t:1c.s .l·L'
tado~ ~ . . . 1\.n:mit.< uii.o s:Lh it·~m pcrJeitas:-o o qn<f ;~iJIIl<L 

Si · aqui s.m·gom, · á~ vo:t.o:!, cumo :•liils ht• ]Jouen l'ui ~oJumnC!monte retonhccillo em 
~ut:cedo em · t(l(ta.'> :.LS •'Ol'P0l'"ç:fie8 politic:tt<, di~uul·.;u pt·•lnil'ld<.l C!m uln· b:wqnel,ci politko, 

· dii:t<:.ns;iies·um tanU.1 · ••r.erl<I.S o ... t;•lYex. ilwon- 1 üaU.:!. ~(j . <li:;.~o, o: com _.inxtic.:a:-~ u _ Govet·nu· 
"VClllellt.~. eJ.las pum:o oiUl'ioln ·; 11il:.'>'i111l, c li Pl·OVl~l'lU :J.giU, . Ioz l'O{ <I ('Jllll~. (l, SI. pDl'VCll
VOl'U ; ,[o _i'• ' tlÜC . !\ .G:úniLL".ii. tU! II. ll.t:LIIi t<:~f.:i:iit l 

1

!7,1.Il' !L., "llt:;t;l;~ · ·h;\ .. ·[.;i,t.;UO'l";.c"Í'ltO ·t) muito tll.li-
. seu clnscJo de tl'!lb<.~lb;or, que n.s cummis· ... c..~ oulp:woi». · . .. 

tr<.~o iJalh;Lm , que os JJoput:l.l.los imnn cóui a Tamhnn ]1)!-'0 <plll o~tOI'I'l'JlO thl Ropuulic<t 
~na iniciativa vindo . tr;Lzt~l' ·.pr Qj.,cto-< tb fit:un 1'1!/.!rtl;u·J neu l.e t:OII>'~ituhln, os l:>,· c.~i
maiOl' .iml)Ól·t:Lntia.. quo 1t<rui t<lCI11 havido (: enÜl8 11111 s11:ts .ll lf~H sa.~tuü~. hum. como os 
.dis.enssTío~ IILinil.ll'-'Sim:ts; CJlÚ1 lH'Ojecto>L im- Miuisti\lS em s1~11s l'ei:.l.tu!'i' "'• Jize1·nm ~:cm t.iL· 
JlOl't-:1utcs, mn ;:T~~~H; o llllll"ltll'J, t;tllliu J.aqui tto Cu t:gl·CS.o,;cJ :; . !I Ot:cs,.:it ) :~tu Lle sm·em rtwis
S:IIiillo t! -c :~c ! t:Lm no ·~;naclu, iot<:h•anieute t.:w c:;sas i•el<n·n!as.· O ])l'oprin ~1 :. · C[llllpw;· 
p:w;~l :·s<tdus - u(l.o tiur:-,lltc UHl~O·'· m:~. .. ; t.lu- "&dle~. · " sÍiJil<tt.:úio tlu 1!ocr<·to. qno · l;eor!,(a.
l';tnt <l :Lnnos ;. · ui~t.u .•t .: u~i.il;'t l"e•tm·:li _ lu i o. prirneil'tl ;1; 

N:iu vew tht.er . nrrm resnnh:~ com·pl9t u. <ir! l't!eouhecm.• tllHl ~~ stm l'r.~for lll:.\ or:\ inct:m.- . 
t<Hios . esses pr·;ojur:t<.s. ;\llClla::i · ;~llmli1·:L H- plety., J 't·omm·~:u, IK>l· Lmtt:, •. uu :;cua.<lo a rc
f~<Ül't~i11cnto a. ~~ !g'U tl~ que se acharn nu ::-.:c- ~~~·g-a.niza.<.:ãv (JUü ~c in1pnHlta : cs~~~. l'oorg:.\. ... 
nado, l1lllitGS 1 tc~!{~:-:\ lu~t nl t~i~ llC ~c i~ anno~. ni4~:.t:!1o l'u"i tüli :.~ccuit: \ , ·vdiu ;L l-.:anln.r:.~, ·ü 
pai':> pru~·:n·· q uu I'!:'.'~< L tiCCn~:~ofio !bit.<" :\ C:!- <'~i~:, ap;n·ovou-a t,:L[IJll!\1 :L h;; v i:L t':JCohitlo. 
nml'a , de niiu. tl·:lhalh:~J·, elo pc~txlrr tJ i.<:.mpo :;p()H :\.~ t.cwl"• h:;y i1 ln um tli~curw a rn~pni. oo · 
itlútil"1 aeütc. · (, · -inj n;;:.a .n til!StU'l' il-%O~H lu, -o da !:utaUdc ·ol'i H~tn· quo ora. d~ct~p:.lt a 
("poiwtn.<). · t,t•ii>.: na. 

·Muito::; p!·oj r.;!to~ impor·tall t.o~. a:J I t i l)is- . A ü•rh:;t· tl. :poi'<írn. <:l tf,tliH,ll:u IJI!O '" l'o~i~?í.o 
· c nt.i<lOS Cl <~])Pl'OYa.t[O$, e <l:":t.;~ U::~:L J•onwt- U\~1 llllU~ UC\Cl!«'-' ill:llh>: 1\ )p;r,- sn :~ l'!WIS:t n, 
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sl!ntlo vot:ulo nm ·p·l·~ji!Cf.O ~lW hoju (, lei ü.~t·i·a ,jCtlica.çiíl! -rCVIlla<[<L ."IJCIO SC;; failClCÍI!O 
que pr-e,.;toa l'OIJ!V:Liltc.~ SCli'VIC,:OS . · · cOUIJ·.,ra. Sl•, :\íilton, "))Ol' tJilT,(! tl'<1h~'lho. . · 

· As<~im, •~ C;1mal'a, tundo r BceiJi •lo · um:• I IJu[' '' Í-' ,t;: ;wm·atlu· Psi.u<lo, ,, . Com mis~;io 
l'•~l.'orm:1 -do Sena<lo; cort•tJ.>pond<lll - :ts vi~t:J."I a}ll'c'ootol1, elltl 897~ utn pt•qjc,to preeedido 

-llesf.a C:~s;; e aduptmt-<1. I>cpois, m:~i~ t;u·•l<J, de "nm••. nx\)ll.' i•,, fio· .lu mino>::;, obrt• <lSStt em. 
n, C:.Lm:wa., Üúnha:-u impr·es~ion:\1b pol:1 Jl(l--·, 'lu:wi ~tl:lt ot:di·hde tlc a1.1t•Jl'ÍU. do distine1;,-, 

. c•~~sithule tle :1lguma>:< rúi'<"H'lllõ!S, i 1üciun esse I SI'. · Ar·t llllt' Orla.w lo. · · 
trai"Ja.lhu, sendo um •lüUeíi tlos •naf::;_ impor-~- Au p t·c>joeto l'or :•ru u ll.\Jt•ecitlt~s ·muit••s 
tu.ntes - o wbtiv.; ••o ~digo Puna!. . . crnonrL•s, ·~té <IO:Js subi;tit.utiv<>~ . -SCilll•t u. 

l!'<J.rá o I.Jisturiuo rl~nwr:tdü da Commia~fi.o m:~tm:i:~ tli.~uutiria •lurantc fllll it<l~ sessne.~. 
encarregada •le mlor rn:u· o nos,:o Cot.ltgo ll.epul•. tl<ld IJU;o.C$ vo!Gutt nova.m.enw á. Uom
Pcnal, quo niio·cr:• m:i.o m:~~ lll'<l tlofiçümb I mlssã.D, que · te v.~ ainrla. insano h·:lba.lho nu. 
•lcaotl~ tlo.> Jll'o:tre.o;sos (111 sclcncia . . Cittm~ os :!sl.uuu d~cs ~uhséitl!tivos o mne11•l:1..~. - · 
nomlls de todox os. q uc compnwl':ün '' .Com- O · pare~:ur ·u.a Commis."><'i.o sulfrcu ainda._ 

. mi"ssão incumbíll:~ iht r-l!l'u!'ma_ r.l:tque.l[(l ,co- lon~~~ rli l!<:•tssã.o. finda :1 qu:~l foi o Jll\Jjccto 
.digo, Commissã.o · presirlirü~ polo ·~mÍIIUJltc .vot.ado._ Appt•:.~vad;t ··a su•~ rc!lac~io, em 
mestJ·o do dii·cito, o Dt· .. J9ã.o Vieira: Foi ·~:.rosto ele: ltl!J.l, f<Ji illlo rcmct.tiu•) •~o Senll.do • 

. o.~to ill<I~Ü'c jltl'Ísl•onsu.ltu qu<!lll- :tpl'C~~ontou . "Niío ~e 'P,·,cln rli~CH' ([llO um --!l•:tlllJ,IIJ :J <.! lll· 
o p1·uj ectt> de ·l'ui'tlrmu., _ .ci"LIJpw.lo :;u ol'ad.ot• tM~~ uún.li<,•lies Sll.Í <~ impl'O-~ta.vol. Eile e~t: ~. 
rom-pet· o <lcL<ti;H, l'(\~o l vi•n•lo-st~ nntft,o au- il!ltl•etu.n.to,lw S:uu:tdo h a m·ais dt: sei-: annos, 
me:tr nova ilOllmii~sii.o. Desta. 1\lz pat·l;o o $t:m qw} ltttj<t t~!ll indki<> siq::ul' ue LlUC, 
ol•tulor c comp!illha-~e tle _Jtliv e _ Jilemln·o~. "ntil.[llCIIu. C:~s:• •lo Wugn:sso,. ~!-! cogi1õed<) :!CLI 
cu.il<~ qu<J.lmais compctenr.c-poi<~ eram os c;;t,udo. . · . 
Srs. · MHron, · Ar thn•· Ol·i<J,uuo, V:~z tl<l .Mc;>!lo, Si nã." ha. a menot· (litv"irla de qtte a. _ r e- . 
Herculano de Fl'eita.<. CJomcnti ltO MO!Ite. visli.o do Codigo Peri:i.l G materh•· urgente c 
Sebastiã.o Lacer•d:t, I~Jlli:\S M<:u:~in~ e Ben<-'- necess:u·i:~. ·o orador, com a. cortc:r.ia e o 
d icto · Leite. Deste~ a.geaas trcs cheg:~nun respei to qt~c <leve·. aó Seit<tdo, nitO :póde deixar 
ao fim do trabalho; . n ns ror a.m eleito~ Seaa- de estmnhtW cs.-sa (lcmora . · 
dó1·t:lS, outros n!i.o lüru.m · reeleitos, outros Acc:usa-;;e gcr<\lmoilte a Cll.ma.r:t de nad<1. 
por ttivcrsos motivos clelxu.r:~m un J':t;r,ot• f'a.~er; olb, eittt·ett~nto, tt•a.b ~üll:~ o t ru.b:J.ll1t\ 
p:u•te. d.a Commi.,s1i.o. Pu.rl!- _sahstit.uil-us Htait.o_. . _. · · . : . . .·· 
ful't\nl nomoa.llos outros dr~ttnctos JJcpu- .Pro:cctos s;~o remettttlos a.o Sem~do pelu. 
tados: o acttml Sr. Mlaistro da. .Tustiç.a. o Cama."m; sendo o tl';tbalho .1est:1 inteiro.· 

· Sr .• . desemba.rgauor Triocla.do,- . os Srs. · AI~ mc;l!ltll :pc~l'dido, nltül::~s ve~es. . . · 
ft·edo Pinto, Luir. Oomiogu"" e Gu.ldino Lo· .. Jil. tem ouvidts dir.er qun o ·codigo não 

· reto . . .-. . . · · · _ . presta. uom mesmo PM'X b.u;e tl:~ · tliscussií.o. · 
COntiuúa. neste l1istorico si lór preciso ·1'6-· N'ada. rna.ís sim-ples: - · !i UC sl'ja o me>nlo 'ro- · 

ua.ter a. ri.Ccttsação-á Cõ~mlll'tl :~ q110 Já. se re- jeitaclo. Assim cncet;u·:í. a Camar-u. um novo 
í'oriu. · · tiaballw·. · 

. A" Commissií.o rc,miu;se, nscolhou JJa.ra . ó mo ~e dove, eatrét:tnto . . colloet~r i.unu. Pc:!- . 
seu :presirlcnto o s~ndoso .colleg-:~ Sr. A .. Mil- ut·a.om cimi\ de 11m projecto. ttac rept'o- · 

.. ton e tomou · va.r•ia..,; dclibcr•a.çues pat·•~ cs~o - '' t.mta um t il.u inst~tlo trabt.iho tle Doput<l.úo~ . 
·. ::.nno (o do 1894) ü, Mtro 0.11tros, qnn os S!u.is (Allt."lrlas .) · . · ·· ·· · · 
·. xntil!lbt·os ú.>tllcb.~sem os pOl\t,os, qrte lh.es in- · -Atlmim--se do CJtHI o. Cotligo C_ivil. quo 
· cumbiam, 1ll~ru.nte o iniirn·V':dlo üu.~ s~-~si'íes , pm·a o Snn:vl ' foi rcmot.tido muito tempo 
que I)Jssem ouvülas ... s tl_~Cttltl:~ues <lo Dil·út;".- illl].>Ois, nl er·iJilc:;se to<l:lll· t' ~- U.iligullchis possi

.. o Jnstitutu dos A..tvogatlt>~, u~ 'l'r-ihun<lc> ::lu- voi~ j.mm v Slllt botn u.nrbmo11t9, MH!U>~nt.o 
por-ioces da ll.c}Htl•lic•l; . · . ·•tue. cum o üodi,;o.Pl)naf, n1i.o ~o ti VIJSSO d:\du 

No u.nno .~eguinte,- de 1005. roorüu-sn ele o mcimo. 
nov.o a commi~sfio e ttwlos os sem; momut".ts Dir ige, com o maiol' acab mc1rto; um.a.P
'tiveram ucc:~i:í.o tln <IP t'e:!Onbu· seus kaha- pollo ao ·1:\cn<ltlO, · p:w:~ t[lln l'e-.olva. a. rn-
lllOS. H:~...-h~ ·t:"~mbcm, no ~tlio u<~ (JiJmnli!;siíu. spcitu ilo Coili;ro Penal, ap_prov~~ndo-ü, nmen- · 
.a.lgnos ofllctos du corpot·<l.(lucs import:mtcs; <la1tdo-o OL\ r~jeit:~!ltl(:-o , t1tim de q11o u. Cu.- · 
·de tribnnaes c tto ro.unl•h1dcs de t.l.il•,Jit•~· qul! mu.t·t~. no ctisu tl:~ rc_j oiçiio. J:lu~u- ow::etu.r um 
J'or:.~m m:utda<lu~ imprimit• para estlldO. t\ovo tru.ba.tll tL . . . 
Apús isso com.cr;.ou a. rcnnil'-Sü w Commi8~ii.o, · ;f'u.s~:~1· :1 a. h·:J.t:u·lle outro }Jro.iecto. i•;ntte 
cliscutintlo- o oodigo,. aJ:tigÇJ -pur a.l'i.igo, ~O· lltlS houve tompo em quo ·stnl.osouvulveu, com 
cçã.o pol' secção, c;~-pitnl.o -r:ur· o.~apitulo o. li·. muii~l pt·ospol·l·.l:~tlo, a. inrl ust.l·i:~ d:~~ t•och~
nn.lmente .. em globo . . · . nu~çi'tcs aoTilo,.;uul~o, •l:r.s . iHtlllplniza.çlies, Sl\· 

IJ:1 o testemuaho ·nü.u ~ú t,le que, tlut'anto· h il\flu di:.ú•i:Lmtmtodc!l.~tL J.'GPt>l't içW.l multo~ o 
dous :Lnuos, a Commissiw se ·[·cunüt q uasi · •nu i10~ contos de l'éis! Os Pod<ll'<'-<' Legislu.ti v o. 
diarh1mentc, como -ttunbt·m da. extl·aol·tlina~ _ l~xocuti v v o Judiciu.rio, cntl'otn.nto, como ·que 
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·adot·mocr;i·:~m u.m pcnu;o, ·chi mi1do o:te a ·in- p:a• todo.~"' pn•le J ·e~ . Tn l •' ~ ~ lill'Ç<t c.la· Y<:l'· 
rlusi,J'i:t "P'I'O~)JCI'illl. . · · · · tl:.tde q nn nUIIIl ''' etic<) J~t·:~ ~ ··. : 

'l·:~t; L pJ·o;spl:ricl;ul•~ ·<:hamou 11 ati :l·:(;it" de · To< l :~ ;t ccl lJ tLIIHL quo :•c l l!vautou c.:ontr:L o 
algnJtH. tJncm J.ll'ill'IHirci .r,,·:;nt<m o ~i'ii~1 •lH ~ett pn•.;., .. l.n c..,:t;i. piJis. ~eiHlo 1'CCQllllooida. 
a.IM·m:~ coni;r•• t;\e~· il't::·ig:uL: ~ ri<l;uitl~ roi" se- "~11.:1" imnrocc~l.e:ltn. pnt·qne as 8tt:t~ di~J?O
naüo, lJitülrt Htlf!'_(,lJ li IH e1·.·~ r i i r.o perlidü l)t\lü . ..;t r/Y:~o; u:;1.:a,o srm~to '~b:-~ l!l'V:.Ltl.:ts Jl;_r, :-:: tw, lnt-LlO.l' 
no.vtlt•no. l}Ul'tJiit! .a, sHntel lt,~;~ 11!\1.1 i~lnha ·~• ~ :..i Hi.do f) a,l'l,e. · · . . - . 
tocl.q.~ ó~ .;:n ts tl':Lmi1.e.~ .. (: :L .J'a.:i.un :ltt l'u :,uc.t · . :\!'sim .- ,; l! \·.iilni!Lti <pu: :L Cimt:n::i t ()m ü n- . 
n.in<ia. não t i uh:~ la!tQ<~< io mrw!: tL<'li> l'f!l:t n·~o;; \'i:ttlo ao Sr.11:1<tu mnit.o~ p;~ojccto, , a.o p:~s.-;;o 
que lhu ·cmnpdiam . IJUO o Sen:1•lv , :-:e! u. 1·az:í.a· n ~em . motivo, 

II_,Vi;t, eut.ão.·· llt't .!'lko V()l'd:.ltlcit•:L bnlbtt(·- :te: h :tU, t\OlllO ·nwllll!l', l\;~1 1:~ <lCliher :Ll' .:L l'CS-
clia., · ·f. andO f!. ido ~ :. ~UtL n. í;tcn•~~flo dc8l)l~.d:ada.· rH~i l10. · . · . . 

pelú ·'Prucm·;tclcw I!Cl<':'l.l " " Hepnbl k :t 'I nu. i Em tn<lo ' "'•''0. o 1-i·l.'ito. tle a. l~bl'nm (JUO lc
pe;linqo .ao Ot':\clnt• tt tlt:> oxlltlill'onci:L. Lhe i ''"n to~ú i;c!m. ~ :wV'icio de mu it.u: o Poclot .T tu U:- . 
expo11 o cst<ttlú <.lcss;ls tpw~i.üo'. . ci;Lt•io pt·•~'t'l'.'YC · I'l!g-1 ·:~~ }J:Lt·<~ :Ls ex.rl~u<;.üu.~; o 

O · ill ustrn sr. S<Luino HaJ.'l'Ol'IJ. cnt átl ~li- Pod•·:r J•:wcut.ivn ·ll·i'w t~·~;!:.~ lll<Lis 'quantia,<: 
nisi;!·o .. •là l':1zcnol:~. · .C:únl iem dta.lltult :1·. :1t- em v.it'lii.Hln· :,t.; ~01lkllr;:1~ 8Cl11 que scl inicio 
t c'nçli.u 1L.1 •·1':\dOl'. tno:r.r•nt t<l.o (pt tJ c> l;nvo r·tl ll :v exl'l<>ll<,'iio. ·.<oill qrw .~~ ul.tsorv.em r.od.: ts as· 
se vht mttii<t;: " ' 'r."~ . :b~wm:lc lo · lle:~nto •lo li.H·m:diclados •. <ern qno ~n o.~got;om. t.otl•>s os 
umtt scutoil~·:1, ~em h1r os m ci···s do r~nollir ~wi~zcN : ·n ,1j " j:í. ·n." pi')<~m·:u lort'\,~ da l tepu
us q tw ]n"Cictn•:wam tlrif't·:r.ad:u· a F:lt.nntl:• bíiea t. r·;th nt il.n t:t tl1\ ;>ri r o~ l'cus <lcvercs e . 
Publica. . . . . .. · . j:i :t.~ r:x.u!:tU)t'íes •~oJt t.ra :r. .l.<'azt)nola. Naç ional 

Poi o Ol·aAm· :r.o 'l'lu,~oar·o :: :r.l.li llw lbmm otTe!'oonn1 c"r.r:t ~;:J.t':r.rlti:r.. : · · 
:l.JlL'ÓSan·~tr.tlo~ qm1si todos· ?Si:;u~ 1)1·ocossos e E:;;l;c · , 0 11 .nroj;,do · t:r.•Hbem j;í, · serviu ele 
confe~s:t. qnp ~:dttn VCl'<l :ulelt::.:.rncnl:o a!l-<0111· ba~e 11, Lttn:dúi 1'to r·~- 1~tr!o cl;1 Bál\ia . . 
b\·adl!'! i\<!~r :ta.s dczcntLS clo nu lllàt'fJS. tle con- Tem de · tr:~t;u· •in u1n uutrt>:Jll'O.iocto c, 
tos da 1-e1s lot·.:_•m onH'C;! ttC~ :r. J?'•~·.ttcn l tr.rc.~ cotii ah:u ma.~ cnrisitlom~ú)(),; .m:~is, tot·!IÜli<Lt'<i. 
sem que:\~ u.cc,ucs ttvet:~cm ~rl'lrlo t.oclo.<· o~ 0 sl!u :ipnulln _;,,) Se!l:.rlt t. . · 
;;;cus tt•:~tmtr:s, su1n q tltl se t t \'Cl.' SOil'l csgc) . uma , la~ 1·cJi,1·m;~s · c.1 1, f. iovemo Provisorio 
t:1clo todo~'"' J•o,,ul·~o~ IC:g;•c~. .. . quo m ctis cbr!ltJl' luvanto.n roL som dnvid••, 
. Aprovett:tlltlo-so [l:\ rltsetlJ;~:tO do U111 pro-. :( d:L lei rlii l l~ llcntü: ~ s,' Por. oss:• ]Clf, um no-

..JOOt<)! oll ct'l!CC I.l :"nlJsl;ttut.IVO. Pl'Ot!Ul'alllil) "Oci:~Jtté qn:llq t rt~r: l jllt.l f!~ti \'th'«l em rnàs 
. ·rcl.!_nll' o que l!:Wta usp·m;o Jn. . llo8S:\ le;n <- ~ónoli{'iío.~ uct q'un q<ti :-.•.s••'J nul'i•iilocer, at•t·:•n~ 
1;1Qa.Q. n a.o n~ o.~mo t.mnpo p:·<JS<:t'll\'<'1' <li_)! ll- ·j;L \···~ :L co .,;;.~J rl.n r.n:r$, Utira rnin·<Ltur ia i.'i<li-
mas Dll!dttla.s q Ull llHJ p;u~OCL'll'õf.ltl lll' Cl!>-'>lõtl'IIIS. .(H tl;~ o ~;ali i:~ J•ieu ([;1 lhl!OUDÍ<' , . .' . 
afim ~e t. I·:tn~:w _as pm·hs du Thc.><lllt'o " · :\. entu 1.( 1 : 1 :~ e1,11 Lrn. · i 5~ti foi ~t·:r. uüc. P1·o~ 
ess:1s tndentll_tx"•:·oos. . . . .. m uvcm.,.so.u :na rt:t.u:iiio n:t Assc:icia~:Iio Com-
N~~ sua.s dthgetHJta.s n~ The~ourp I~• J nunr.n Ptet·c·i;tL <Hllh) 11m <listi tml:o atlvo,~;;~tlo dosto 

· :l.lt:<l lt:tdO polo·_: ~CCUa.! Jl·{lllt~tro <i:\ I• :L;:oa tl:t, 1\il'O tlOZ :t li Li tõt[:t,.; ~,:a.~ . lJ;~mlalhüÍl'<LS O 
. qu~ tem _lH:csr.: l<lo. rele \·ttntc.'. sernç:vs a.o la!ll~ieir<r.s. . · · · 
pa111, eolloc:tn•l•J-~(1 ·t'O.lllo ~nnl:ltlulla l:un l.t•n. 
as iatlomni?.;t~·ücl'. . . 
· l•;ssn ~cu ~~~LJ~tll.tÜiVu lum ni:o.tn í.l· •. :mi: i'ttl:. 
cclolnn.a. · .. dus. · r Jd;t!l't!~sailo3. : .:ólunnt:l. P'·~ l: ~ . 

. qual a impt•cn:-:a, IJ II:l.~i lutl;~. ~I} cleixo wlnvat·. 
~:· 11111- monstro. (, o l'· ~:.ti JU•!ll c h, e:tlutl), é o 

sacrlilcill do -intat·us.~o pt·iva<lo ! rlizi:tnL .. 
. A i ntpt'.ltlS:L 1\li tl:!s!: t:m:1n;i .. 1'.\:r.:t·:~ . o::ml o 
lll'o,jcc:tti o p:t t'õ.l, com . u Ut'l.\<lrll' . <pte tllllu 
tln iXUll p:a:.:~ar, r):.\.l.·U. flt"ll (~ú t' !', ;L ue r ~:L~i :\Ú UH.l~-
tl'al' que não t:~zi:.L in11uv:1<:;t o alJ!I!IlVt. · · 

0 f:Cl'LU . ~~ f [I !li : ~~ SII :LS C:lll~itlm·aç:úo~ t:ll· 
l:w:r.m -no nspil'ito •la G:1Ú1:n·a tl, :L,sinr , 1\L>L' 
qnasl ullauimitla<lo tlu vú~t•s, l'oi o stm lJ.L'lJ
jouto :tppl•:w:l.'[o. . 

O SutJ.auu :o~ot':b lpt<: o :;ppt•ovc <Ht t) l:l>
jclto; colloem·, port\rn .. ~obt•l\ ollli . .tt m:; ].l:!tit':i 
1! qun euu~;tit lw mal.ivucle .i tts''' <jnd~;~ l lOl' 
:pal't.o. do OI':J.uor. · . 

Jo~>t,o sem pro,ic::l:u, nii.o olt~i;:~ ttf.n nfiu sot·. 
aintl:~ l.ei. ost:L ~llltd.u, e:wnplio tmm· puqnonu. 
]la.t•tc. pt•r lhit~1llOntL' ob.~ct·vtulo o crunpdtlo 

Vol' vn 

A t:l>lr1.1tr i·<Ki~o <lo Ccl li ~tiotii..-ií.o, ·· Lo~i~ltwtio 
u .Ju~tlç;1 ll: .~ C:1m:tr:: •. eni.icu, p t.'oJ.'iturla m.onttl 
impl't!.<:~dLJII:t l i :~.:.pi'C~;)II'tOil um flUVO ])l' qfuCt lt 
. tplc cuutinlu•·m tHiitla., t!.u g1·:cfl(l u impol't:wi
ui:L,· ma.~ ll ll t! tinh:~ rrrn 1 cc1·t:1 pa.rto- :L ox
dfl ··:'nt·d;c i u.i . .,r·,·nn•."'·o <lo.: . ptldCl:~~ p tthl icos 
n:1" i:lllon,~ia:.:-t.jU<J •l•.~"IHil"~ou tL all i rno~ltlado 
([() <ll 'ô\.J.!ll'. . 

( '()IJl h:Lt iiU 1J llt'lljOt<tO 1 1 u.,:gi~ pa.l'i~l ; f't!i·O, 
JiO·.'I:I! I,'Il lll ,·;·ul: " ]ll'll.ied.•J rui p:~t·:·•o So-. 
n:\1l u. t11.ttln tttdtl f[ll :\n t.o c lle noutwlt:\ tl.u 
hunt tl,i .i nt,nil·:~:n üar~p n~r; ft•nw.tliJ . 

A C:r.mat••t. lt•l\·i;r, o:xl'luitlo cL inliO't'Vcnç:;'Lo 
elo.• potlcl t·o:l]l'Lhli<":o:' ,., <l::.d.o cs.~u. it.r turven\:li.o 
: 1.o~ i uf;orc~~ntln~ na, !';~ ! l.rmei;L, a.o.~ cl"utlul ·e:::; 
c) SCLH\ dO n:'r.t' t'l'~t: ~IJol.t\c.lJU :L i llii!! t'VOOÇiÍ.U <l<IS 
pmlm·c·~ p nltlieos. 11 11~!:: t•di l.'tlll · uss;~ intel'· . 
rnal'ii.o do~ i rt1m•u.;.~:~'.l <l:-: 11al':1. tla l-:~ :. llllll~ 
l:i.,f.:Í tltl H llllie".; · itnoi.t'airwtJi;c u ·•l,t ·:; n l lo~ ;'; 
Dl.llunei: .~ (:, tJ.Uu pPon1u·ani. C.t\~0.~ log:it. l~u.-::-eo:uo 
Ulll[O dn ),rct.tlh~Ll.' cL ''i<.i: ~ . 
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inwtc::.~ o ot·::,ior o te -t c!i'nuulto .te C!)l!t:;!.,.S tp te.;t iiu. am•mi;t.an.tlo-se ots illcon1·ullientós ·da. 
p:tl'a 11tdfil' lllU.Qiw que li•'· .ic.quo, :1/• ,·ot r.nr mn l típliqi tbdt: d:; jusr, iç~l. . . · 
o JH'<1i ec·to do ~na:1!l o , let·MttoJt <:OHÜ·a, ;~.-~ r>cd<:, ontr~d:tnr.r ;, ;t,c,)tti.e~ot· qno ~o dG cum· 
"mc nrhJ.S do h i v. nd:.~· l,"l ':>rtd t! s u rnm". tlu ""- ·:L }'l:tb !'oJt·m:L :lo :,;, J~x. 1-, fl llC j :i. t nm :LCOH-
.1bl'"(:o ... ., Lnt•:.:.n tc tlua.s $C~~õ~,; s _ . . tnc iúo: cUida. ~· S. · !~x. n ~' :.!0,~<}1"110 do ussu•n-

Seus ''~fot·ço.~ lut'<Wl. pot'' ' lli; per·didiJs: pi:0 . n::,.o t:úgit:u:lo Jt:.t p l:ti:olbt·ilm c, ;\~si m, 
Tt:n<lu :d:lo " prnj cc.t.-; c·;,n I'I.J1' ti, i•; ~· 111 lo~ L. i iJ!ll o ,·,r•t tll; .· Je de quo llv l;o,·or'a" .u.o· S. ~;x . 

crmt r:• · cllu logo ·:,tr;pt-.~m l'()ci.~m:;c)"iu~ . su puhli<pW· o Cuúigu Civil e sn r ca.ib:e . a. 
A·~im, . urli.nurlen•iu qu.: <Lig':t lllil '(;lll!~:t ~··: lu u t!Jt'an•;tt d-.r S t' •. Xi!o ·Pu<;a.nh:~ . intlkado 
llevh Jhzc1·, nJ·g; L i ti~<.:·u · a m proj- :ct•\ di.l·i- ~ar-.~ Vicé-l ' t•os idontc d:d to.pulJ!it<l- .. 
gilltlu n:it ·tLppcll<• "o'' l ' <"ll t1 ;·tetl1Uti.!8 . <lj) !.:clio . Fc~ a lti.m<t:llClltC tllll:1 OXCitl'.>iiO <lo S .. Pa.lllO 
: L que nín;.m o:n acndill , cxt:cpto u.o;r . cons!~- ·~ o r1 ne alJi viu <1xcetle tt á ~~~~ ~ . expcc·•"tiv<t . 
l l:ei1·o li :Ll'l':tilit.-; . · . . . :.; . P<Wll.) tlc lrujc c cuu.o;a. muito dlvcl'~~~ 

Au xili<L•lo 11-.. 1' se:.t~ i:om::a:thci i 'O~ ;!e· Com- •lo llc h:• 20 ann;,~, sumlv q ue actutJ.lmcntD 
nü•~fLcl. apr·c,;Ct:i.Otl p OUCO clc:)(l j~ IUU _:ll'O,j Odn ú.> SCIL·: Sl:l'YL{!(JS pltb i [CO~ I:'St;1i) .bem (ll'g':ll'li
tlC lei . que m.:t·oue:t mnita< uruot1·la:.., o que. ;::dos, lliri:;idos o in::it<LH ·.~<kls . O hi•Spital tle · 
.:~1ln " ' · ihi n.J.l:n·ov,Ldo n l.'(!ll1Ut~~,lo p;.~t· .~ o i!;ul<tnient.l, •~ l~colu. ;-<ormal. a l.;scoia.· Poly
SctH\ilo. . ·t.cchniea., o . fnsti ti.t-tn Pas tmu·. ·,, Delcgacw. 
Poi~ bem. o pr<l.incto 1le l': ~llenlii<LS n.~t:l. Fis.~;Ll, <FIIl o·ot':1Ü01'. v isitOit, :1tte.sti1m ·~ bo<~ 

t.unl>cm . <lormi ttd(l tte :;.~ t:ao:L <lo CO:tl!l'Cs··u ! O!•ganiza.ção' ,los serviços e 1,11 ~ - P:1ulo ; ba. 
[IH.lo u 'pt ••.icc(o •lc r3l !enda8.l•:W<\ o Se: li.~\lo ,' p;;1·t\ui. o r cvct'Ro r.h~ mmlalha. - o esqued 

; ~o lliiC ihc t•.on~t- tl , ,, ,;u :;, CO!il i'I1Í&::i.•Y tio .i t:>- . l :lUIHO elo dü•cito 'c <l:.L }uRtic:L·: . . . . 
ti~:. :lllL'CSCtti-\) Ll p :tl't!(.:ci·. \' iiú lhe pa.:·euc. Viu :L Vactl ida tle tio Dir·ctts ingblladD. em 
pvl'ém, .rng-ulm' IJUC o tr::.balllo de U:lHL d;ll:' <Hna n:Lde·•L: u m !;o t1vento, cvm nm:.. billlio
Ca~<l.s tlu UJn · l'C~-<o seja ~ub.t\"tti;J ,· •i· Cl'itica. thcca' de livt·os vélllos; o :Fo1·um funcciônt~ ein · 
e á ccusm~<~. de lll.l,r r-icullu-es. .Pois loi .o q uc l! illa· n;t•tla <loir :l us.n•lua~. ; . o . Tril)luú l rliL 
$é 1lcu .; u \n•o.uct.l ro i l'O: :Jt.:tt~id l> ;;(> In~ .it:tto ltül<tç:m está. itt;!tul i;~do ein um 2" a.ildu.t·. .. 
ll_o.-:; A:lvog: ... ul.oS . e ;~ A:.OOei:~~fL .. CurúinOL'td at Tudos tH Sl'l" Y' k <)S · t't!dCl'iLCS. rn~z.ni úhw.es c . 
:par:J. •; uo <l is-cS.<>Jnl si d le or:1 bum ou s i e;;ta.ilmv•i! e.t il.o lá l>nm urg:~ni :m;fos; ajusr.iç;~ 
lll<ll'eci:L múunr.l(Ls. ·. · ·o o tiil'cltu. ]JOt•i':m. qa:•nto :~ s1:a in~t;llh~çã.o, 

i"o:tli:l. qu:, lllll"· c,,~:L •lo l~l :t: tl·n~·:o·· n;';o li:lmm cvlnQ ut;tmulite.:squoct~lo.~.(.llulto.úem; 
tem ,y dii·cito íl.c submettcr o tr:.balht'l' d:~ mtiHv ."~m. I) Ol'a(lm· J comi H:i rn<:Ht<alo . ) . 

. oütJia, it cdt ic.!. tf (" "-'ún ar r ::. tt:! (:.-:; i'.a.bt~ lnl!i- . Cnm pat·ccom ni m:1i~ os Ôl'S. 'Am•clio A mo-
mento::; pnl"l;ic_u,; M':·~ · . rim, .I til' ~ nliU1ót·aes, H~Jsa.n:mh tio Olh'e ir a., 

Qu:\i:ído o ).)l'O.I ~c to pa~sou ll;L t::.l.nl<Lt'. l. icli 1,, 1$~os !\Ül'tlnii:t . Al'titnr ·LemO';, Cal'los ·d<l 
1!Cm~ . •:. ~'!'• l\c,:eib~!"' • ~~'J .?.~Íl~ l_lle··<: i ' '. ':,l~:t ~0\'liCs . R.úgm·io do ?IHranda. Imlio r.lo Bl'azil, 
l,~~lClts;t , tendo O Oladot 1 vv? IJtrlo 10itctta- .l!u ull:t ~l:ldtad .. !)ia.~ Vinil·a , OIJl'Í!>IillO Cl'Ull, 
~u · · -

1
. . · . , , ; • · .. .. 1 . ~, . :, . I l 11 11 •dtu., . \ ln·:bl 1ch - ~. · Hcxm·l' tl Foutcnclle, 

~~n.Lnt ~ • . ~o~ ~-llu7 lOlolCJ:· .t. o a.u .•. c~l· lu·\ l•'r:Lnr:i;,cCl.l Sti • .r0;1,, Lúprs. p ,111hl o Silva., · 
fot am .Jt,,ol;.du., u:a.o . pn q.tCIIU ut.uttm o tlt. -1~. 1· ,. • ... ·to ..,. p ,1•0 1· .... lo , .. ,.1•.• lo'io \'t' •1·1 ... t ele,, ... "'t· • ' .,. t . d .- ll• . ' t··· ~ "'·"ua ~.., t • . :n\. , u ~~"' t ~ . L ..... • • , ~ ~ .. , 

,. •• m 11. . t,; pot., llll ·•0 · ' 81 0 esc .. , n., .... l' sll tCl'tL!' lin .• lund,.i\·:L H·tltm· 01·Jando Do- · 
.. p l·ttVlL(lú. nl\s .;t _ l~.~-,~;~ •lQ l_:, l:lgl'_ll~~o . ;1o.r-q:~o th . · ' . 11,. ~ .1 'r>nt•· Ivo .. · · ·\ n. ,; ,,lo · " t•'o ·J'-•,·n1' 11111[,1 . · 

quo I ' TL\"Llll lu ho·~ lt'• ú~f.'IV' llll ' 11' •10 --·~ 1111 
<>

0
'" · ·' •'

1 
" • • .. ~ '' · • • '"• . 

· p. ~ ' ·• ;,~1 .'1' ~ -~ ... , , '-.
111 

:, '
0

. 
1

'
11

'
1
, ·t· •

1
"111 :1'11

.
1 

:. , 1·.~: . 1·.:",·. ti o ~llt·: ~tllliL. ltutlrigac:s l!tn•ia. O.:tvoim Vai-
~"'. ·· ' •·"">i><''"'" ~ ~ - 1 : ' h ·' "~ ·-L·· I· tF'o C:Ü•lú • Po!•ollo Tost:1· · Fclb: l.l:.LSp:u· 

~cuct~LS pl'~~J:.~t::~tl:tS _.<~~tl!l·J ~nt apl'!!"-"'L1 a~. ' l~l~tttiHu tl~-: S.Lut.o~ .' ll.odi'i~U?-o; . Su.hl:.wht~;· 
.1ut~squ_u 0 ,;:1 L>Jec~ ,h •... ~~ _lot.._ .. , . \ktruit'!L i io t no.~ . Ga.!11iOil L-Jr .Jru, Leito l\t· 
. -~'t".' ~ '-~'_tio;" d ,J . uo.!J •L.t_l~~ · Lt.th: , ''0 on~: ·· l.oull•.; , Jlrtlhi•e>< \[tLl'ci:tl. · :\tt;;n~ro de Vttsuon-

. ··~~ t.: lii;!Jtu .. ~- -~.mu. qt~~tx .~ q Llll . • !~.111 , < l~ NL-:1 eel lct~, l•;vico (.;u~[lll), Hetl :·i<IUO lku'j.(fls , Pa.n
tlbtllll.t<J .Lilllo -' • 0 t.ttUl •> P!t.~llh ll tL tl •. L lino !11 soun Fl'aiH:'~':o Voiga 1-'~tevão Lobo 
l~:r~tt bhm• •. ~~- . ~\ 111>.11 ~11 1' n.~.~~- ~ -. l·:_x-. :1?1'<:: . 1.,:·1,\ ttl~ ; tÚit(Ji i'ü .rtmrpu,lt·:•. :l ~fi.o Luiz .t\1: 

. :s~n ~ :tl . ~:lt~~u p L,~~~· I ~· ' lll: 1_;--~~~n.t._r.t :~~ nn,ln,1 . ,-~s. Loonu l l•' il:w, A·l:t.ib(Jt•to FCl'l'lL~, LtmlilU· 
t .• t~tl., tl:•~·Ln . lu_ '~~ Got.lo. 0 : .. .. cl U·''~ .. 1~-~~" · .l, utm· ciotlu('1:0•lv, C;llogoc·:os . PtLdml . Re~cnde, 
co~ •. ~~1.~ ~m. d_ll _1! 1 ~_1•1 un:1. ·~ .1,J;~l.l~.t~l ''",','!0 !touuut;a.~ •lc i::J.J·v:dltv, .Jos<í Lobo. l"!li!Odict.:. 
o llllC>t.o t ..• 1 •• Jit.< • t ~ . L . I) •. o.ll,., ·.t.n ll ... J.ll 'e S<J " ' _. 1 t'tl·•l•llt·' S""l"' l'l i•<'ll Gtulhn t•nw 

e ~ 1 , · lI ' S [•'' 11111' n [•• \ "'' '1 ' ,.'1 11 l. l ll ' ' l':ú I fl '· l l , .. ~ . ~ 1 t ... ~ '"' 'v~ ~~ ' .. • '"' · . , 
m}t·;:t~l .tu.·:: ,._..x. ', ::~ ·•:.'· :', ;:~. <ll·.·::: :.~···L · lU m•l·.,·i:l l.\ti·r!•:c. Yint,a·ino Munteir·u, .J:.nnos 

"· Lx. •locl.t... u 1_ 1 - .~u .. d r, l-~ ~I I · l " lll~j"~ ·' .. ~ucu .1): 1 .... \' v0.,1) l>hno ilo \JlH.ÚlLWl'qlt<! 1.) Dio<ru 
C, )lll l' COUS ':.ill lJlt<l, :~p.0 1 t\gtst~l ti:L ::cta:liHl<Lc!e ,. 1 , w , ' . . 

1 
' ' . J "' 

du . . in " fjif~: iL i1:l·! ~, c:Jf,t·ot.a .. Ji;-.>, tlt:•~a.sifLo lin 1 01 &un ~ . . . . . 
~- :'::-:. m;u~il:u>;t·.~~--~~~ ~oh:·.o n )1- .lll~ :~m~"~';" .ele 1. y oi x:~·n: rh: l>Ut~!ll~~t·c~m· M il,\ e(l,Ug:~ p:wt!ci
<lu ll l·l t <l tst tilC.:W COlllj.li.l lll t•Jil'O, O J!ill~tl.'ll ' ';):t •ltl L>' ~I·~ . ,•,!ll:![J,S .;\f:ll' C!Illi, l~:Lylnll lldO· 
ostad.i~tu. 1>1•. Nilu p,,~·:; ; t lJa., IJUü l>l~.l\'t:cou j Nm•,1· . . l ... xt '• l!:usohiu, Ut·uli ltt> S:mtos, João 
u m:t rcnntã.o :~n nt rlc ~~ ~ cn"a.r:w <lu I runtc :•· W.t.~•u;o, At·Hr:tlu Nuguoira, 'l'J·intbdn, Simo5.o, 
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Lllt~.l. ... r"~'; ~J;w,a:.lli IIU, .\l~1.i .. t~q 11 '. ' '~ !··.:·":':::.! .. \'('".: .•. • 

1 

' ').l 'J0n·.: l, .;i, •}id:.e'l' '.;lilltt,t;ii .. o i::q 11!. í:;t .. i.e'JH!tl. e·.·.t;t; 
l\Ioi·en·a, Ah't~~. h~ta;~tu tA H II dn~:t. Pedrc• - l->l~1·-- !:iJdü lll'i ~eudrd:t do ·d ~~ :'~' ...r;(::JH:-:ld. 1l'i.LJHll;~;~. Jtlj:O: 

n:~: tl: .. ~~l~~~,,. UUilltll;.!"" ~~ t~ui;n~:.L·;i;.•::r, LULI'.·i;.pl.dn l..ttt:L0.-1. l id~n Cx.~_H\ 1:$.~n. d 1: JHofit} incquiYOl~o. 
F'ii_:.!tu}fJ'•.\~. J-~~ll(_~~uJ \" ri.t,i.i

1
1J -_t.; L 1 :·ü~(;. ~ F,a,l':·,i_z,}.] c~::!~llÍ ii~Ll' ~L nledit.J;~ <-~.l~~_ln:-:i\'a-nwJu.e. :!. 1~1~1a • 

.Aui-!!U:i.HJ u.~~ I· t:qtr..t..:!~ P1.n~~i.J .da,:~i-::.:~ • .J-L~l'l':_;iln; ; <.~V!t\·t~niett·.·:a tto L~.n h~·i-!'tj!:le, t ·onl o ttL-<:Hh<u' 
;,{ou:~t. .\Hli.!l'Í.cu · du .\.l.U-~qllCl~Ji t :e. Fl-~-·LJs "flPl.II.HÜ(~:LjJlu:ri.l~.- au:-; i'l'Ult!Cio~H~l·iu::; puh!ieo . ...:, 
Alve.~:. r-:e:~a1na ii . Cran.!Uu c.~·.·aicadt!.L:'l 1t)dido o . .:.-nloiu!::. JU'l'üS.,i l-l~iu~ p:u ·d. o g1á_iJ -dt~- .-;a.lnr.a
Filho. l"t·a,JH:bel) : !Cl'lW.l'diHU~- Car:i:ú -~.~ · U.t.! ~·- í ::-~irn~: l'~:pna_~•o _plty:--tieu (~ .~~~ln·n!;:;~Jo ít~L(I!I~~ .. 
1\_.f!Zü!ldO. HeJ.•Ilí.Lt·t.lo .. .; Üü l~'í u·i.·:., ,\lart:rul. 1•'al- c·tn. ~ !. U 11;·, D :t~) dt!:~qj•) dt..:- ·1;01'fULl' _ei·t~at!o 11 n1 
~en(;io, ~-~ugtu~il·~L! Liat~O !pbt l c~~.dl~bih~. tth~ .. no,·n pnH!(!,-{:-:o p::.r. u pt·<~ IJ li.al' Utl ])ltttlt· U lll~ 
gat•iu ;,rado1, \Vúnl!u.~l:to Hl·i~i'.~- .Ju~Tu:lc) Cal'- • .~n 1l11i.o~ ~Gt·vir:o.-.. 
doso~ -Al'llOlpl!D .\zi :n~lin. l~1el•J•eh~~t. !il~a. i\t:!.. . \t~'f.f.l~ 1) ... •:.:'t-:n·L ,l·üs -rnoil U_tc~~Lt'a.rn l)I•.:.J fhncla.
Loito de Sun~l\, Ctulditb l(.t.Hlr:.!.(tto~. ci.W\'etlu lnt!!l to '~ pt:uviuund;L mcnt:iun:vl:t. ·c llojc 
~I<Ll'(JUD~. lto~iulph" ':-lil'illllb, .luMjHim 'l'l~i- arlu ~,·, aito exí~Ll~ l~ llaltb.lt) na sna, :Lp1Jlí
~oíra. í :t~,t.ndft.-o. Bcrnar<LO __ Atli".on w, H e ·1nnau- ü::qr1 ll, o; H nu :t. r.:.u·n::t.1·~t,Jll Jnnhi::;~inlo {.li~i"·t~-n
gildo tlü ~iol'a,(~S~ l..!.tdDs Cav·:dt.·.:~t~ tti. .\hÜ!.lt.l cii~ll: ~ dG~ ;.;(~n-; pl·i1nii·,i\'Os iutuitos. el.it\~l!l'.
Ba.pt_ista, _ Lniit. - Un:dbot~to.· !{;l.~·ho~it, Lbn:L~- i.ida .. t~u1no· o~1;ü,. üiH tnna e::;~Jededc ini'iti'H
~1al'_ç : LI Es(.;Oh.~~·_. A!!g-t~Lo Pin~tCn·o, Cas~ia.IJ•; lHent·o dt) -~i"n-1 p!c~ l'f'CI)l'flpcnsa.- ou ea.::otig_o 
do !\ai;:., i. monto o C:.tlltpo~ C:t!'loiet·. p LI.':!. ti znlv un inc.1.n· i :~. do8.l'unt.:dun:H·rus. 

E Slllll c:m,;:L t:s s,·s .. Autunio i1astos. Allt%iO 
de Abreu. \"il•!,iiliu l>ri:;ídu, Tlwm;t;, L:;,wal
c<tllti, l<tlual'tlü SüuL:,i't,. PDretl'<t. :!ci~. Al
l,•wto :\Üil'U. tillii.o. :·:ar.c i.J io do .. l.nd.t·;tthJ, 
Eüw.n·üo Hant_os .. !o~-·~ -~ü,uj:.tr•li1Ü. [i·iiu.Ht ~\üt.
<iltiL<lo. :\'ulsotl tl l! \':kCültcullo' ' · 0 ,,\JÚ' l iu.l•.>" . 
}., t;tl.rtel:::.cu-1 :utelllu. \.il'into ~-ru .. ;ea.l·en La~, Hu·t;~ 
n;Lrtlll ,\lv: 1tC:n·u, . \ . c,;1no~o Dmt··l. C;L m illo 
Som·es Fillw, Sa! .• i::u Ji;u:,·o:::o. can1iiio l'r·.-to~. 
CoS~iL .lnuiUt·, Allltn·;,:,l CO,<OL'. :\qninci.Jl.lucit·u, 
.lU\'C~!Ul. :\Iillül', I il!l'ill<~llO Í : a:;.~'OC i tüt', lJU
llling'ü~ }.ia.Sú:u·~ah.:_~~ e .lircu1Lu Val'\~la..~ 

t):W.·:~.! iliJ JJLA 

O Sr. l~r(~~idente- lk~YlltH:o nu
nlo,·o lega!, ,.~!.O su pro(.'edul; : ~ ~ -rut.t.tt.:Ll~!::t Lltr.:; 
muiul·h:.~- C.Oll~ti \. tÜC:~- Üt~ Ul't.lü!:l <l.v di~~ C il.~~S 
qu~ ~~- i..cham ~ol.n·u a llli.i::;a .. 

A lish ll;~ purt.<~o <1ee u~"~ ti j)l'e>:elll;•tt rk !2cJ 
St·.~. UtlJ.HHarlo:;. 

Ptdú ~t.t·-c. 40~-). -do -t·:·g-uta.rne!li.O lil>:l Co 'l'ci.o:-:.: 
•h• l(.cpuJJi :t;;, (t.lO(:t·<!to n. 2.2:10,. de liJ ilc re
.vel'ilil'a ti<~- ~~~J~-~)a.s I~ !l'it.L~-~rto tL~tla .. -:; llu a.e .. __ 
l::'1~do t:orn ;w. nota.~ tle compot'o<>meH·tu do 
l'atlc·eiunariu, HO ;J,Jl! IO ím tfiE)IJi:~t:oüteu~ , : <~ 1 '-

. ú.n.'iÜl '; pelo ·c.n~t. '!JD~ do -l'~)Q'UÜLlnu.rr:o da, sci
cPe~~~~ria. di!, Vfnt~:"lo (décror.o 11. :!._17;~~ de .. ~:7 
do iltmnnht·o du 't8!)i) l) :tl't .. 5t:::. '1lo t·eguli~
n1el l .u g(!L·:d dos :.ü~ugt·c1.phu ·• (t.it:croto i1. 
-l.:,:;::. de ~; liq.itu lllll d,, lliOl) '"' rcl'itL-:clo 
:tHtto ji.i J~:·tu ~o )H'lHli.lont. au ;.wH_tO ant· 1l'ior 
umn :•o ll'"":criot·; pulo. a1·t. i.2, 1Lo. rng:tl.n.· 
lllt'.lli·.o t_l:tj ;-:~terloda- tin i:ct·t·u Central ~lo Hl·a .. 
~iJ (:tC<>l'l\ .'.L> Ú, :!,.4[7, de ·~"de diJZCilÜI.l'O d.[) 
I!:'! li;) tL< lbl'ias srio ;\e 10 dia" o n:w dt: IG, 
omnu an. . ..; dcrnaiH l.'eplú·tit;Uc:-::, I:Üú. 

i•:-<.:as d:~~i'--!'lltLlda.dus ~t! ll}ostr.-n~a.rn cnor· .. 
menlútlt,J <oc~i·cscidas em Úúmm·u, vu!t.tnu~ o 
e~llO :h!.~, ;;i rm·um ctnnp;ol'«·d<Ls todas as lli .po
:·•w~·,:,~ qHe, -H:t~ ~úCl'CtLt.l"liLS _O l•Qpa.t~ t.lÇ•Õo.~ :t.il
!lúXi:l~~ d()~ (i i \~(H'SO~ IHillb:·i,Ht'iU~, l'(~g'Olll a. ]1l:L
;, ;~l'ia, u t:Ll.l'a.l w. 1.iu Hllii\Jt·mitlatlt: !li ~ ;qiplit:<L

l•:'.lúlo -n ;itd;:arld OhJt;cf~J dn--dt~UIJ~~r·•~(~~·tc. ó ~~:·~ú do.unl~\.- rn{,)tU~ht ... tliLu_ Ha~úor.L aniJU11-n1e, -o. 
llll;i(Jl'lllOtlHlllclJ tlü~i~l, ~<'l' a.pp,lic~Ltl,<L, dü~X1L 
l!.~p;l.<W I,(I':LI'() dt![Utt.ú tlê :LltllltJll,Ü'at,'lW, 
<J,'• ·a% tli~ .tJ[ \'OI ~Co. lht::ul' tio eultf,illl m~ L'tJ<:l<t
Hla~~~t:o;o.:, eonto a qnu llc.~i;a· da·;-a ~~ pt·o~onto a 
es(;tiJ Ua:Hara •• Ulll lll)GH\lH~tt'{<.l liL'I1'l:~1.1U -por 
ll!Ltl l l'i'U<oS J'I.L1lCt~iUJl~l.L•iu.; <la i·~~: t.L1 iJ,tLt~ tlO l•'1~1·i·u 

); . :no - tuo:; 

Regutct as fdrias do.~ 'ftmcdonut·io.~ fcdcl·tws Cl\11 r.t·:il ilo Hmzi l. H 1; p:n·:IIJVil::t.l-<iqLul' <~UIH• 

t•:m l'i ile <io~oml.lt•ü llo lNN:I, 11 \liiii>~tt··~ <l:L 
lnd ustri:~r, Vütt~:·to n 01H11k.~ P ultl.lt:-~~~ i't:!:t. lni
X<J.l' ttmtt. JIDdtLl'ill m:l!tÜ;t~J d.u .q;;e, ~ent PI'D· 
juizo du ~m·vi<;O pull.li,;o, to ~CPt. tli·d.ille•,::to 
Ull ü:~t.n!!Ol'Í1~S. i',(lilnK og !'llllt't:ÍI.IIIIH'iOS il:L .~ü· 
Cl'0i~t-l-'i :'i·~ . (1 l'Op:q• i:)r: li~:o~ :!.l lJit!XtlS ({O ~~l!ll Hli
Jthr~el'io "i. i \"lJ.-s~~ 'llL p.t:Hwl~tmoJn~o 1:~~ dja,;o:; tl_n 
1\;L·i:l'''· <'ULHIIWI,i;uil•lo a.u~ tli!·t•dol'i.,: 011. "ho

_1-h:~ d.-~ H ~t:tt~ rnC~1na.~ l 1 0j_) ·.~l· .. ::k·-LJ~~~ il1 nxee:tçf~·.u· rla. 
m:;ll ida. ut·dott<<ll:L. · 

Alêm :!:o. 'lllll IHmhi. de ~ut· J.•olbl'ilb. w:c 
JlltUmtL tilllol'l~ ü~i;tt:JI\:(,. ULI .f!Dl!ÜÍI;1\.D fi)[ 

ploto <[:JIJ 

O Coll;;'l'q~~u X:l_.dunnJ J.•n.--loLvt~: 

A1•t. L" llo:~n11o de l\J:lt;, illl'ittsivc, em 
du:~ Jtr.t ! . ·:L~ J'1'1l•i:1.·: tio~ fu :Jce·iolW .. !'hl!>:l t'OÚ.tn•aO~~ 
:--:oL·fl _ _-u~ ~e:n dh.dJincl:-:·i.o do cn.to_!!'-LH'ia:,;:. do 15 
ntt:is, gm,,,tlus >\CJ.!.(IlirliLrnnni:..•., por l,ttJ.'mu.~ lJ 

Jl:t~ Ü)illl'<lo; doliJ'I'ltliiJ"d.tLS. pn!u )Jinit;kl) IJH 
<!h.~ · rn tln~ L'U!>_p:.;~ui"-iva p;~pn~rLit;i"'í.o, l!OIH-ü 1n.n.i~ 
t:ltn\'!<!1.1 1LU ~:t~t·v-~ (_·a ptlbller•· 

;\l' i .. -~.~-~- ! I l'ttilútdU1lll.dlj i!HI l'éL•hl>~. bO-lll 
conú1 11o d.n~unqmulto tk Alltdqum• e<.Jinlni.~
stlu :t, l[t\ll, ))<n· llli, 1!:'111 tl.ovn Ótl !l:'t;J pti>~a. "':. 
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l'ccusal', por- set•· do ot•d.orn a t.ot·na.l' '!)reto- · que pol·cor·ret•, ·:L]it·oscntan lo no Ministro do 
riclo o cxcrcicío do sen eargo rJII::ctívo, tcr:.L Jntur:i~lt< em i;ompo .:mrto, minucioso rn lf1to
_diroit.o '.~ todo.~ !Js. ve11ci ~n9ntos.. _ _ j l'io t~as im pt·c.~.~õC:~ o onSillr~mcrltus q ue ·t iver 

Art . .3.• As lorr:ts reicrulas .w na.o sr~rn.o w lhulo nes.~as VJ.-·iltil.S. · 
eoncedi.~~s n.os ru:lçc!on~~r.ios ~o~~itiva!lH!~t.e I At·t . f):,; Fiu:J,m cr-cados os sc,tm.irites lo- . 

. · sent;tJC.t,Ldos _ou SI\J,C1~J- .• L. ~:o<:c~ -:o tl~_I[IMl"ji:::.r·es no rn~í;ittr~o Bcn.ian~in Coust_t11t : .. 
~~~:.r Q,Ltureza. po: l·;lt,\ .';.'\J•L pen.': . ':ll~llllltL I a.) t[() leilm·, t:mn t'u itccwn:~.m c :no n:Ls ~c
lot te um m~~-ÜOt'llS;:JOn~:LO ou _maw1 •. sendo ! ceiío)S- !llas<:ulina. e .rem iniu:\. n·~~ horas de--

. q~o :> :thaol_"~?u.o, em.· ~~h~ n~.:~ 1 u~.t.i.l~ !f1a., 1'«;" ., termiJ.titll<'s pulo tc~u~amento; .. · .. · · 
sta~Jec~ . r~la o. flll~-~C?I~~·:LI ·~ o. Ulllll :0 qt.ll., I•) de mc.•ttli 'mrtclu'>Wi!a , :P,'tl'a exercer_ np 
_solu e o a..~sm~pto. ~ .. t1 '-"I ll.H-~150~?.1~?;' . I motor a vapot:z prelo mec:~mco e Jll:l.ch~nas · 

Art. 4 . . O _,ovcJ.uo mndltica!_.<J. o~ l G,..i t[.J.- de enea.<lct·n:~ .. :w escovil.s; t•Jdos os serv1ç!OS 
mcutos . ele toda~ a.s l'cpa.rt tçoes fedcracs,! d:t. r oli•s'i.o ' ' . · · · em tudo qua.uto l'UL' m!stet• <lltet•<tl-os na!'~ I . < P. - - . . 
wrna.r . (~ Jll'esente Jci uniforme monto 'ado• , AL't. G.• Sã.o d~ch~ra.(los oxtinctos os ::ieguin~ 
pta.<ht o cumprült~. · . .· · tes log~u·r:s : . . · . 

Art. ·s.• H.ovogmn-sc as · dísposicõas em · r. tltl -mes!':-c. ela. of{ic~n(J,. de ca>·tonagem ; 
· cont.ra.rio.. · ·· J{, <lo aaxtl1a1· de uscrtpta ; · . 
. · • • • · .• ~ · ::> · · • , . ~ ![I, ([e (eit9;· COH1JWCI(.lm• j _ . • 
. ~u.lu. 4as. se~sues : -~ ,donovembr o <L~ 1905.

1 
Ad. 7;" ~te:~· o .Pu;ler :~xeoutt_vo <~.utort- . 

Le•te P.1betro.-;- A·n~aco tfe .·\lbUIJ'~qv,e_.- zo.do o. a.bnr o cre<hto ncccss:n-10 pa.ra. ex
Buthue.• 11farcutL-OsCI.tr (_. oM!J .-Sti. Jí?"CmJ . oc.11~i5.a cb p 1:e.;onte · lei. o bom assim modHi-· · 
:-A'ugtlsto de Vascorwottos. cu.r o t•ogul:iinento do·institu1;o, na p:trt•~ que, 

O Sr. B:a.•icio Filho (11cla o,-dc/11\ 
r cquet• veriflc:J.{ão da. vott1çlio. · 
· Procedcmlo-so. ~~ v ol'ificttr,:!io, roconhecó-se 
terem Vlltu.do a. lavor 103 S1•s. De-puta.dos c 
contra. 4 ; tota.l 107. · 

.. o · Sr. Preliliden-te--:0 pro,jcctQ tbi 
julgn.do obje<:to de .rlclihc~·açã.o poi• 10:'1 vc1tos 

: <:ontl·a. 4. · · . . , 
. E' o projccto onvhttlo <~ Uomm is.s.'i-o ele 

Ftna.nç:1.s. · · ·. 

O . Sr. :P:x·esic:len"te ...,... o. projcct.o 
a.pl'esenta.rlo pelos Sys. Leite Ri\lairn e Ama-
rico do Albuquerque t'I o seguinte: · · · 

a.in<la. por eJfoito desta Joi, tiver· de . ser alte-
rtt.da.. . · · 

Art. 8. • O pesso:.l perc lberá os -.;encimou~ 
to~ cons1;autes d<t bllellt~ .annex<t. 

;\ t't. O. o Revog:wt~sc a.c; cli:>po~içõcs em con-
ira1'ío. · · 

s,~la rlil..~ se~õe~. 25 de no.vemln·o de 1905. · · 
-L~ile Ribei) o . -Am~rico de 1\lbuguw~ue;:. 

J~;te pwjei::.to não e.~tã. r cgimtmtu.lmollte · 
rodi !!ido ; o art. 2'• tra.u~ ele. mater·h~ a.bsnlu-
tamontl! càtru.nhl~ a.o :l.rt. 1•. . . . . 
Pfl~O ao~ !lüb1·es Ooputa.do~ que o redijam 

úe accur·tl.o com o ·llllgimou:to. · · . · 
· ~~- lido. julgl~(lO objC(>i..u· UO · delibe_l'it(~.ão C 

euvi;~uo ;J. Conmtlssõ.o de Fl!lt1Jlça.s o se-
« o cong1'esso-·Nacional '!·esól~e. : gui.uto 

PROJI~CfO 
A1•t. 1•. Fica o POder Ex·lclltivo autol'i

. ?.a. do .<t . contr·:wt<W Ulll .. mMico . opht:.ilmolo
gi.,t;t, pa.l·t~. no [n~tituto lion;jttmil.r · Uoustant, 
dosta Ca:pii~ll, excrúut· o.~ se1·vic:u.~ llfl.'-<:t cHpo-
cialidado. . · · · 

Art. 2. • O alumno du -lnstitu t.o) Benjamin Eguipa,·a . a! "'n.ntogetu cliJI con(ertmtes da 
const.:mt quo, ·polos voLí!s do c0 1.1.,,0 doennto u secçao de papel-moeda da Caia;a de Amol"-
do o.lit•ectm• desso ost:~bcl oci 11wnto, em. l'G- li.::uç(.'in . ds 1ios f•• offi~iaes da m6sma re~ 
uniio pre.<itlidtL pülo Mínistl'o do ! tttol'lor~ partição 
mclhol'CS Jlot:w t-Octnir de bóm eom]'kirt<L· Aos eoni\irorttos tla sncç,iío do p:1.pcl~moedâ.. 

· mcilto' o <~ppli caçü.o <tu.; o~ tudo~. dJU':tlttu un'l 
qtliquonnío, ter•á. tlit•eito ao p,·emio. de viayem da. C:tixa do Amortir.;t ~l iio incürobo ; · 
ú. Eut•opa 011 ;\. A mtn•lc;L do. ~urtn. . 11) :L · eonl~l'CJ'l<li:• d:~~ nota~ do 1\tb.ricaçiió 

Art; :1.-• O·)>rontio <Lciill:~ l'oferirlo, sotn)JI'O ost1·angolm: . . · · 
conlcrido no cut·~o t.l.o r.wimci ro trimostro do 1 · !J) · a vul'ificação do::~ :wultatlos'trocos ieito.s 
.anuo. sorú. quinquunn:ll, nxeoro1io u prirnuiro, lli:tl·i:ttmmt,o : . 
·(Jut' ~ lévilr:i sol·. dJilCedi~u em ISJúl\; e cOnst:o~·:'t I c\ a co?I'Ol'tlncia. · •lo~- v~lores vindos do -
•la. tmpot·t:uwm <lo cmco coul()s de r61s, , tod.os os !•,;:t•ulo;; d:~ Uma.o; . 
. moc1l:J, nn.nhm:tl. · . . · . 1 tl) : o oxttme d:t~ nota;,~ . JillStl.ll o. l.it.tsíll- · 

.>\i• f;. •l." Ao. a l iJlilllll pt·omiarJ(I :1.~sisLirü o ca;l:~.~; . 
<l<:~v fH' de, em sua viagClll, \' i~ ita.1· ot:t C;;t:Lho-. v) a Vo'l·Hica C)1í.o d.c' t odW> W> codula!i dQ;J 
IccimcHto.'>·<:ongenur·oo ClC:ht<:ntos na.;; cidu.lles j e"tiw;~ l.m,ucos omiswros . 
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Pel;L natureZ<L tles:;c~ tral>alllO~ cwrt.illlll)~. \'(l;)l IÍ, Me ,,t; é !i< lu.. ·~p0Í<LtLi, e posta. eon• 
de i'<ieonllecitla, re~pousltbilith~elc, c ,:ompre jüw.:L:LtnC;tte ern tü~cus~:i.u <L ~egttiute 
tle gmnde~risco~ p:u·<t •~ ~awle lLO>< re;l)Cllti-
vos ruilccionarios, gozaram e~tc,:, em outro.~ 

.t.l' 1·eda.c!:i'io fin-at rlo prqj1;clo · ,1, 1.~3:"5 A, 
de i!JIJ:) 

toro pu~. e· com rela.çflo a. venei meJito.~, 
maio1·ct:~ _vantagon:-;; 1lo tt.tLQ -;~s ;:Ütri ti ttiüc ~.~ ao~ 
1 "' oiliciae.> ll;~ mestt):L repat·í.i(:ilo , JLO t.:lll· 
ta,nto, act;ualmcnte, <tnc (l V!.Jlum" do sct•vi<,'ll 
~e encOlltra mtütis,;imo. augmi.•ilt<Lilo, o,; At·t. Snppl'iiH<H:(J-' com uJ·<luruttlo . 
conferente~ ost.:"Lo com t·cmuum·nçii.o inlerior Sa.L:t 1 .1:~~ sn,:süe~. '!.7 tle uovemb1;0· tlo lfl05, 
á.s dos melloion;u.lo~ L"' ot~iniao~. P?IWto -(;,'alv:io B•,ptisfr.<. 
uma. recente reforro!t a. ~~tes beneftcwu, 
tl~i~a~d? a~ue~l~s, co:n ,oll'er~sa a~~ l~Ol_l~ ~~·i~-1 o_Eh.· .. 1?' ~· es i <lm'1 t.e-0. 8r. Depuí;ado 
C!p!~S ela _cqtndatle S!Ll •. LO da m.~wr JU~tlÇ.t, Galvao B:tpttst:t m"n<lOI\ ao pro •· •I B5A 
na sltuaçao em C(Ue estavam· .. Lle L\JO:S, ct uu autllt•iza o P1·csi1Í~~:~ .t~ Ii.cnlt: 

Foi coritl·t~. is~o quo, nnst:.t itata., e t~m ollc.<t. a ctntceder :w tcnellte-coruttol.Au:;tl.~to 
documento c~t:l•i:pí;o, os colll'erentcs l't3clit· X:tvicr Garl!Oi t'O _ll". Cnulttt, coUel:toL· d"s 
maram porame. !l8ta Carn:Lm; e por >Gl' ctiSO rtmtht~ i'ud.ct·.cc~ .no muuieipio tlo Olimla. Es
credor de delerímento; t.:tú.o 1ln Per·uatnbtwo, um _ltnno de·li~etlç.: t, 

com ot•deoado, :p:cr:t h·a.tat· de ~mt ~ande on..; 
do lhe conviet· unw. emew.la de rcd:ccoio, quo O Congresso Naci_on:.t.l rcoolve; 

Al't. I.• Do cxercíci'o do 19llli (•JU dn;Lntc, 
inclusive, os conror~ntes ela ~ocQã.o !lo p:tpcl
moed<t d<L C;tixa. de Amortí~acli.o d:t Oapittl 
J?ederal, tie;tl'~O cquipar<~do,;, em. v:Lllt~t.g-tin:::, 
ao8 primei~·u~ ollich;es d:~ mesm:.t. rep;u·-
tiçã.o. · 

Art. 2." llovogam-~o a~ 1li~po~içõus om 
contrario. 

Sala cla8 ~os~õos, 2,! de nonnnllro tle 1H05. 
Leite lUiieit·n,-A-màico tle AllituJHI.!l'lf'·w.
BI'lluics Marcial .• -Sa Frei;·e, -Osca1· Uolloy. 
-A-ugusto de Vascuncc/lus · 

E' sem debate appr•ova1ÜJ. a·reillt.c<,:.'io ilnal 
do prujer:to n. ti4 C, ele 1905, partt ser en
viado (L Sttnt.:cão presiíl.encial, 

Sií.o successivarnente sem íl.ebp.te <lppt•ova
do.s a~ redacçõe,; tiilaos tlo; projuctos !Oti A, 
109 U, t:W H, ~Ol A, ~H A, ~·l:~ A e :~54 A, 
UC !000, pal'Q SCl'<l!ll OILVÍtldOS ILO Sonntlo. ·· 

São ailllllnt.ii:t,das il. discns>iLO e <t l'IJd :~e~:ã.o 
11n1l.l do pro.jocto u. 1:~5 A, do HJ05. 

O ISr, (~u.lvão J3u.pti;.Jta-'-'l'oço 11 

. palttvt·a, · 

0 !!ilr. Prúi'Ci(lún."tA-Te!lUt pn.l;~Vl'i.t 
o noln·o Do pu kt.do. 

O !'!oir. (.;.!.l.Ivi1o l:Ja,p"tlsta,.....,.. 8r. 

acabo. do ser li•IH.. · 
·S. Ex. ha~cuu-so 110 ad.l72dq.l~egimento 

q11etlispõo t[ttl) «snbmcLti.la. '' J•eJ:tcç·lo· :~ 
Un~ruJ.l•a.l ct::.tu, s~) potlcrtt, orne1 .úl~t-a si l"(':t;O ... 
nlt:'COI'.<{llU .:11vulve ·ineolturonei:t,. con1il':.tdi-
.u,.:iw ou u.l>ml'do mu.~tilo~to». ' 

Os ~onhot•cs qu,, :t.pni<~m. a emcndi.l. jll!Oi· 
ra:n lomnttH·-~e. (l"C~ustt. 1 · · 

E::t:t <tPOÜttl<t e em tiiscu:;sã.o com a ro-
d~L~~~~u . · · · 

t,;j Hingucm pede ·~ Di.IÜ\Y1':J., ()JlCCl'l't) ·~ ai~-
(Jll~~fLo. (l'"'•""t') · 

E~t<L encerr1~dt~. 

0 Stt. HttiCIO FrLllO-V. [X~ aca.lm do Cll
Cel'ml' :t diseu~si~o '! 

O Srt. Ptt8~11li>Nn-Sim, ~cnhot·. 
o St.t. I!HtCI.O F1L110- ;.;· qtt() ou Q.LIOl'Ü~ 

J':.L'i.eJ.' DL'l)VI.l.'l eousidol':t~(io~ soiH'ú a. cmuHd<t. 

O .~lt. Prtt~SUIEN'n:-. Ag-m•tt v<ul se vot:1r, 
.J<;m suguilh é p .st.a .a voto~ c appl'ovatl:t 

(s::,lvn a. ommtd:t) IL rodat:~:áu llnal n. l:lii A, 
uc Li-100> • 

~;· u.rumnci:tdn a, yoL;tt,::lll 1la omond:t elo 
St•. lial1•ií,o Haptisl,a. 

·O !i!O:o.•. 'J:!~~i_.-,;.-. .l•'ilho (p~/11 ordem) 
-'-'Sr. p,·c~idt~utc, :Leito pel'lbtl;.~ulénte t•a -. 
~u:tvois u.s puudct·:~~'t)e; ll!ita~ pJ1u iHu.tr:i.d.o 
t•ept•c,;,•ntttHW Jluulinen~u. :to aproslJutar a 
ornemL.t... · 

Prosiüoute, Hestc projecto existe urn1~ curt
-t.ra.dicçil.o,qtw t.lovo ~Ol' olilt1Ínad.a, seg-undo o 
al't. li:?, pot'IJ!la:rto lll~o m:~ailcsb ttb~:l!'d.o : 
tt'i.tt:i-sc cio am t:Ollüctot•. <[1.10 n:ln t.lJm Ol'llO· L:~! :-;1:. !Jr:t•UT.\l•n- A l)!Tiül11l:1,j:~ foi a,p-
n:t.d.o, O (o· pri,,jedo CO•lCtotl!l ( ÍCOtlÇit-CIJI 1.1 1)1'- pt'l)\'ltd i l , 

uon:t!lo. . - .· . . . . I u :-;lt. HtHUIO 1~11.110:- Niw: V<t() ~1!1' vo-
Nr.~~:lh' . <:llli!TtÇo!~-.Jll'OJ)Oil.ill!, WJL nomt; l[:t, r;;Ld:t a;!l!l'/1,; wt1,itn, \', 1·:~. n:ú, u:tvitt bctll 

Gonunissao dc Potwoos. o Putlllt'u,,, a sugutll~o~ · . · . · 
omendu- d.e l'l.'d:tCÇ~O ; .:suppl'inm-:l(l - L'UtH .· o ~lt. Pttt::SWr:l'ol'l'l> - Foi apjll'O\'IL<Ü~o " l'IJ-
I)J'dem:clo ,r> dt~c~•tw, stt.l v o <~ OfHI'.lllU/t. 
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o S1~ . . P Rl':SIUl:::\"'1'1;-:-;:l.o po ,~u· •lni :: :~r •lo · Pnu~o 111tú o pwjc:llto rf:'i ll r, alNll ut:mreatu 
cha.mr~r n. =~ttCiiC'iio . elo~ :-;'!'H, J Jcpnt~t<lu$ p:~t·;; , :ill:!l!l'l.lo ; cunccllm· lk•}nç:•· ;lo cuLJc(:t m· n<».: 
os~wf;~,do tlo ~B rU~clltl L' ;; m:Ltm·i:l iltl oct:.~~ 1' t,m'illOS cn1 ~"J IW pmlin t1l'it t:on:;;t muito jusi;<O 
~iiío ll:t sua vul,;~,:;:\u, a prol~~ ·· li<l Jn Cilt:ill"l~l- , :) l'i:.~CI~VOI; COI~tH'l.im· c<>:n m·:le11ado úl'il, 
Jdtal- .t.. · ·. · i:. I J~ tt t·. k:· . 

O S it ·. HHrmn Fll .i i<.!-Ea ·v c:ii '' pai<: VI '•' : ; .,,_~,J snnthlol 11 a omcJal:l, q•tc e~l;ü. p<:l'fo i-
, t.:tmcul .. ! tle .. l.r n do art. [i·~ :lo Il::;:fm..:mil . 

. ").1ôll'it 1!i~eu t ir t: \, 1·: ~ .. a~t,·lll·l'L\ If 1p1W ' ' L'Ia\·a · ;\ (.;;J,If lio i'IL l:l' \ o: ; •;!) jll'<~o id·i~. · 
tlllt:I!L'i'<~•lH. a tli>'l:n~siw. · · . 1·:· o qu.tl tinh:t :1 d iY.I'L' , (J!«ieo !J.mú,} 

(J :..;1:. Pl~ J·~~ J IJ i :;-.JT J·:-f· '~(~li~L·ni. lftt' ! P~.~L ~·,·~':I, JJ l',)l:nduuckl·~d :~ ''Oiiol~,úo . (~ :t).)j)l'ú V:Ld;,, :.t 
~.ilCUl'l'tVJ UJ. ÜC-p4,\i i:= di.!. ' '(HII ~~~ . O~t.Jln:~, ·1!•:). ·C!UU l'l' lb~·üi~t, C!HWnd: ~ do ~~· . ( ;a,Jvúo ha .pt L~f,:t·. 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 2710512015 15:07- Página 16 de 34 

SESSÃO El\f 27 'DE NOVE~IBHO DE 1905 

. O !~l.· . B:a:·i c:!i·i~ ·Fill.lQ') .(lu:ítt ,,,·tlt:,i1-)_l ·· "':_) =~~i·. ].-=> r ~~~ i :.l..t~tl.t.s.~ -~ O l':il~iu ,·tu 
-Ped.tfVCt·il\(tt•jt:.i\o ~ ~" YOi;:~;io ·. l.i"'.~~a. :~_ :·~' ,lj~(!ll..; . ..:à.o. - (~. - • !{~ a.t~(~:·•rl !o coit\ 

· · z, !:;;,!.d:itCnto. vaC ;.:IÜ' · ,.fo ~t.~ ;..~ l.,! n. ;1. l.!f:'H: ~ td:~t . 
Pr·o~~ c~th!_lld•r-:r-:t! :·~ , · :~l·iHe a.t: ;"i.n d~'.. ,· ui·.: ,,(.•- "'t; ~. do ~r .. H-iv·~~d.: ~o ·,· l:r .. Curl·l~;i ~ I[U t~ :.w4~·()::, ti c 

r1:con. hot:o-so .· '1111! roi :tTJ ,' >r:r,· :l<l.~ "u:1:•;: :d.:.1 i-1e 1· ::.p},H';J\'a·in,· :x,.t·r .. l::nl:-StiCtu t· p~~' ~j t :o.t.o· ü 
pot· 10:~ voto,: c~>lll.t•a oito. p::.de. · · · . · · 

6 ~1·. 1t? ' 'J: 'IJ!-.·. -~-:"-·1.-no:_.o ~ s·i· ~ l~i·_.!
SidOntc. · J?f~,:~l - H .. V . E:c ~!IH~ !h.ça._ 4~_,1l1fÚ J.;fla. :· 

· n:~ ú :tn.·qno, tüu<lfi·Yof.:1do e<i:,i:l'<L o J)J·n)Ld~.>. 
JK'l' j ul!!f~l-L> absm, lo: :: e:~lm :lo \'0t:l-l' cnnt:·:.1 

.. a. l'Cd;lcc; :>.O o·~ emo:t<b .;. ·. . 

· O Sr. ).; .... r-n-~i1-l(~Tlt.-:.~- :v . l·~x .. qnnii·a, 
ma.1Í.<l;u· po1· .n,;C'rip;.o :L ~tw; <l<:(\ ltlt''\<;.tto H.:: 
voto. · 

Vcni :J~ i ·Ic;$n. a ·;:.:t.::;nint.u 

·: llEÓI"u\·l~A('_ÃO_ 

:-:· =~nn:tnf~]a,~la a \·ut~: t-~ :rLo dn -~:e~t1 i:t_lt(! ·:·t1• 

qaeriHl Hl.U •ID St•.-; : (~l.' lll:t,llo_!-~l ~~ :; ~jJ~:w~·: p:l. l'(l, 
cpw ~0.<1 1 1 1 ·:: rtvi:•lios :.~. ç,·,:nntí.~,;w dn Ci.IIISt. i
i:J.: I<';,., e •I<! .T • t~i.i<;:~ " . . p t'uje~ ~o JL :1·~ A. • l~ 
UJ;~.-l . ; ix•-~ rH to '-'~ vCJwin lcntos üú·: llle"ild.l,'Ot> 
;k. · .11 ~St:c:a.- L~n• lnt·:d u a. Hlll:!iul a. a.o sulls~itu
tini dv m•'~lll" JH'IJ.Íl!tto . 

<::>-~~~-:-= l.-:;,;:o;:.,sid .. o.tl.t-!~. -- i\ ._,~:·:te 'pt·o- .
.i m~·!;o - ~ i l:t·:~H J ~ ;.pL·e.•.:_o td; : ~t ias- t~uiend a~· t)l.tr.• • . pu r 
l'c.n·_r;!a: dn o li.~iHJ~:l~·tio .l~ug"i_.n)Ollt~l.f , . i COJI'l . d.P·.il.· 
fi_. tA.lJltfld~...::i".p ({ D ~·'_jll·~~ ll(Ó.~ j :a.t':ll d:~ t· ])il~ l'C:I :C l' 
Bn~-'1'0 o ~t.u;.rrn;u1~to üc dus):)l"i:.r.a-; ln a~. o_.l'Cquo
·ri:nento •lo ~l'. ll(1>l HL<~<lo nent11LilO Hasslu-

Oer:ln.ro qnc. ton.:.l) Yot:~c1o contl'a o . ::w .... chul· potle p:u·:t 'I.Ln(u p1·ojL:d~•n as o:1H!Il tl:~~ 
jf~Ctó .quo concCttu. ·.'-~.rn ~.:~.nnn_· i lc l.if;cuç;t, ~::mu. v;a.o •i. t~Jil'lJHis.:-:5.o flú Cun~tituiÇ{to c .J~p::rti-ça •. 
m·J<madOJJ.<j CO!lüt1to!' ua.s l'üiHI <I~ !o•lct·:.~~ <) lll :·;· ; • • .>.:: iJII tpl\\ subittct i.ú :~ vut.._.s .o r etj\ICI'i· 
Olimla., votei i7ua lmeut.JS contra. :~ l't~ l:\cC;fLo .me:lt.o dos:· . f;::l· nt a n'u llas.,lucltcl;. · 
final e :L cmenuu. a.present;~da. · · Em scgai•h~. ü pn~~u :• ·,·nió,;.e appt'OY<\tlu o· 

&tia. dtl~ scs~v!JS. 27 tlc JIO,·emh l'O (){) 100:-i. l' :•l'ct• itl<J l'lli] IICl'ilft():ttr\ tiO S t•. r;m:llttLilO .1liLSS-
:...__pau1n R r.mtos. · · · · loch f!t•. 

Em scgt{.irla.. ,; po~to n. v•li:n~ n a~JJll'nYa•:o C> Sr. i :• l·o.;.id.cntc - l•:rn vi.,·i~~ •lu, 
em: ~~· •li~cu~são·. S<tlvo a,s enu:ntl:.t~. o so· :l.))Jll'o-.·:L<;iLt> il>.lro,1unt·im•mr., tlo Si• .. Got•tno.nü . 
g111ntc ~•.rt1go · tlo . 1I:o.,~locitm· ~•n·:i. <ll:~·i d:J,, subt·o o ~t t h&tit. Jt ti\· ,.> 

· c em"'''l"' at) ~rojec i'.> tt. :1.2 :\, tltl !!10.2; .t4 
L·r:.iut,c;-ro C,>ut·:nis.~t\o tlc C<m.,t,i~tliçfi:.o u .ru~ttiç:~l . 

-~ . 
0 Cou.!!l'!lS.>O Nn.cimlM l'CSáh·c: 

K ·J)Ol:Ú) a voto~ · e :IJ?lJl'OV:tdo c :n ~' dis
cn~ho. o sugtt fntl~ M't.i go únicodv ·· 

P fV)JJ~G1'' ' :\t;t. l. n A nclc;rac i <~. Fi~c;il em ;\'[:Lt.tu 
Gro!t<O fic:a CJ;tuipu.rall~t t1 'nt> :·::;üulo t!n P tl- N. ~tH _ .I oo;-, 
1·~n~1. · 
Post~ a vot.o~.t'• rfljt:i t.;t.<la a i>egn in i.c f.·pulH•l:l r I COH);t·e~.~; . X :~ef~nal il•wt·nt:l : 

tlo.S1' . Fn:lllol'lc·ti l;r,i·;ru~o Olil.t·n~ : · ... .\L·ti:;(l uni1:~1.' r.:ic:~ · oJl!:esitltmh.••la l.ü rpt.i-· 
Os vr)nci'mento" l;o~ :~"'' eNnri pt. llt'i.~ t·i o>; tlits l>lii:~•. illtl.,ii·l~<lrl<, :1 .<Li•rit· :to ~linisl.t•t·io · ol:1 

l>elol(:tcitt.:{ Fis••:tus d tl n .• c~UI.Il'O Ft!dt!'!':tl. ·nos l":LWilfln 11 ('l't: di f;o (!Xtl'lllll'<liii<Ll'i l.l d<! I'•'!~ 
.F;..;tados <lo ~!t1ranh:í.o. Cttlll·:í. e p,~I'MJit, ll<':Ltll 1~>:·1\J,·sn!l .i l ~< •t·u, indontltir.tn· o coi'rc de· or
equip:w:u.ln,,. a <Witlu~:u·. de l •lo j:\ tlfl il'•> >i este pltii.o" ilo ·ij.,tu:d qtt:lll í.[;t .• JJOI!e depo~ i t:ui:L ütll 
;~nno, :;os do~ J'mlet\ iOIItLl' ÍU:{ Úü ignal c l<lll.-'.C I ::i. ·tJ.c <iu~.i:n t bl'u dt\ l\11!~ c ·]:liJi·tmo;t:nt~: :i, 

A:• UclB;!tt.ci:>. Fisc•al nnt · ~! in:~~ r:m·:~.rJs . ;tltu-.· llll' tlU!' ,\ lzim l'otlll<' .. <fiUiiltia . cst.u. 11ttc fo l 
ra.<b ·n<'..SÍ·<L pa.rtc . ;~ ·I.:Lhclla e . :m niJX:~ a.o ([c- ·rt·:. ud ll h.:: rt :•uit:ní.u 1·ctit·:ul:1 .Jus co ih .% !1:1 
cl·et.o Jl . fí.:·:!IO, C[!\ 10 cln ti i'Y.l'Hfb!'t> <In L!IO:L IH·Io:,:;wi:L ' Vi~•~t.\ ti ;, Thi'>UHl'll L•'otlw•:tl. no . 

E' :t]:rpl\W:I<.I : ~ :'1 . ~u;:uinl.< J em<.' Jt<l:l ·tlo SJ•. H i- l·:sí::o.do <l:1 i ::J.It ia. pc•t' nHiiu .:.: prBcat, .'1·io 
vrvlasia _(A')l•rt·~~- : · J':!_- ls.,; l't!\·n-: ~-: ~d:"~!': n.:; "di:-:p· .~~j <iju~ (!.111 t~U i l-

Acc t·e~t: í.l rtf;c-.~ · : o:tdc •·ori •: ie1· ·: i.'J·:t.t:iu. · 

.'\1·t • . Flimm <•tpli·l"lt·•.J.du,, t>.~ \'{;.,a:inv:ntos 
•lo.> ompt·•i:<LI;<;~ d.:~ :\ll:t.uun;t:l ,;" Lii· J:•~nt<:Jt l" 
:IlM ilus ua All':tnt:og:l, .te l.'t•u;m:t,\';u·i ~o . 

A1·t. · l.i Ctll't!t'llu c': ILt ! l<.lti Y.!I<ln ·:l :t.IIJ' il.• os 
pt·e~:i~o~ c: t'c' li tos. · 

E' :t.fl!>L'uv:vlo o :iCJ-:'t dll.tn :~ l·~ . ~···: · 
Jierug;.c,Jl'l·~C ~t,..; l li:O:pt.~~i.',;iit·~ CiH '.~ ~)U~l'i'l~iO . 

~) i··.; r. :'i· h .. ·~ f J"·'i•l <min<ll- St·. Pt·u
~idP:rr.o. p!•.f:.o ::. ., .. __ t•;x. tpu:· (~r.:. : ~!L I.tf~ a < ';~~a. 
:•i L''::t~ '11111 11:~ ,;i.~jl (lll ·li <li: i.ll l(· l'~ i.ir:ir:. n ll,ll 
; l(~ ~pH· n pi'l ~jc,d.o rp ~ c· :u·ah:t, _!Lc ~_ ~nt· Ynl.:~d~J 
eHLl'e CUI : l'~ di:-lf ' ll:.:..'-'dO :1-l iHLH I Ü~I- , · 

· i.:o;t·: :fli:ada 11 C:tt!t:>,ta, ,: c•>nccditl ~~ : ~ <lis
pun~a~ liCllidtt. , 
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624: AKNAES DA CAMARA 

. Posto a. vot;Js. ú :LJ•pt·ov;Í.Ilo em :l~ 1lis.cmssfu.1 
c imvla.uo <L Goinmiss:io llo JW!lac~iiu o se-
guinte ·""'-. 

l'RO.!llCTO 

N. ~~S7 ~ 1!1115 

O 'r..ongresso Na._cion:d ·t~ocr·ot:L : .. 
A~tigo unico. Fie,; · <Lb:wÚ> ;i, rniJt'iCt\ 8' •lu 

art._. 2• •liL Lei n • . J.:nn. tio :31 do _ dc~omln·o 
de 1904; um crc1lfto s upplomentar !le 10:000$ 
á verb;t llm;tin;tJ.a á. Í:O)l\l)r:t de Li nos, · u..~s i
gnaturn. dcjoro:tes, l'éVi>::tas, cncu,del'U:1çüu~ 
para a bihliuthec:J, ti:~ <>~rnm·;~ tlcs tJcp• tt<~UllS; 
1'0 >Ogad a.s a.::> ui~puSÍ()Ü,t~~ e n1 cOil tra.l' ÍO. 

Sií.o successivalllO il ~fJ post.os <I vo~o)i· · t: ap
prov:J.(l04 em .2" tliscussão ·OS seguintes ar 
tigos ·do 

l'ltOJ!;Cl'O 

N. 2SI'i A-l!IO;> 

o Congrcs.~o Naeional1lecret:L : 
Art. l. • E' conccrliuu ao Esta.<lo ilt\ Par:~

·hyba o auxilio clc . l 50:000$p<~.ra. attendet· :w.; 
scrvtços .tle ~na . ccono'IIJ i<1 iiltcl'UlL, . ])e!·t ul'
lJa.dá pelos. efl'eit.')s 1l<~ secea q_uc .assolou o sclL 
turt'lto!'io. 

Art- .2,° Com osl;e :\itxHio •• "onsidehl.m-so 
liqnillado8 qu:te:>q uur oútrl)s q uu tenlnllll ~ido 
por lei~ :J.nt.et•i i'iJ'l!S NJi ul< ~lidó.: !lo mesmo gs-
ta.do. · ·· 

.Art. 3 .0 Revogam-se a.s diSJ:loSiçõc~ úrn con-
trario. " · · · · · 

O Sr. ízidt•o :i ... eit.e (pel1.~ m·dem)- . 
Sr. PrMi•iente, "Pe~:o.:o ·v, Jo~x. qtté Musnl.t .c 
;-, Casa. s i concede a di >pun:>:~ tla in trn•st i ui i> 

,pa.ra que o .projecto n . ~'{!) A.du Hl05, po~s;1 
eu~rar na. pr:uíüm;~ ortlcm 1lo tli(l .du~ nu_;oos 
tra balhos; .. · 

· Consulta.tiU. a C<l.m :~r·a, 6 eOÚ•!í!rliii;L · a 11 iH:... 
pensa. pedida. . · 
P.o~to :t votos, ú l~ J'Ipt'ov tLilO elll 2" !.li~uü):;~ü.o 

o seguint() artigo u nieo do 

l 1 (:.tJ.I I~f ;1't • 

N.· ~~ -IH05 
. . . 

O. cOngr esso L','ucional (l<:et•et:t ; 

pa>~"L!!mú;, aj •;d;,~ de cn~to o conn~"i issões 1lt~ 
·s•vtnr.; .5H: OOO.'j:; p<LI~L !'J•etos. tJill!<l. i xot:~."lcn t<l; 
c se;_!uros ; llna.lrncnto, :jtj:OfiO$ ll:Ll'l> · tl·a ta
rncnt.o <h'l of!icia.c.~ o jll·;~ç~~ f'<.i1·;1 d<IS onfcl'" .. 
lll:wia~ C Ol.ltl:''LS despC~ilS; l!OVOgauas as u iS-
posiçiies_ Ol'll conkal'ltJ. · 

ó :o-ir. A.le11.er~r ·Gni>na.rã es . 
(i " ' ccmlcn·io) (lie!Ú m·l/.e:u)- - ~1'. Pre.~ilicutc, 
pe•~o « 'I . · J•;x, quo coil~td te ;i CitS<\.s i concCLle 
tlispoa&L •le i11tor.<tic io l)<.Lr tt c1nc o jlrojeow 
qnc acaba. dt.! ~cr vot<L<lo ' po~sa tigutal' · n:~ . 
OrtlCIIl tiO dio.~ d;L pl' .ixlrni\ SP.S!;.'LO. . . 

GonsaH.atl<.t u. Ct~mm•tt, 6 'concedida a dis
p ons:• po1ltda . 

PGsto '' .votl•S. <'• a.pprovado em 2•· dis
cu&;ü.o o. scg'u1ntu ar~igo unico d•J 

J.>ru>.J J~c·ro 

l\' . 2!)9 - l005 

O Cciugr1l8~0 Nadou~~~ 1fecr~ta : ·. 

.htig<l unico. 1~ ' o ·f'r csitlcnte da. Ucpu
iJI.ie:• <wtorJza.ilo <~ abrir ao · Mi.ni~ürio da. 
úncrm o credito de .l.750: l(l7~<Gfi; snpplc~ 
m~ntar ao n. 10 do ;u·t .. 9° da. !oi n.· l.:llG, 
do :n de .ue~emln·o .-lo tn0-1 ; re\·ogltcta$ as 
t.l.i:3 ~Jo~iQüe; um contr<ll'io. 

O :~~ ::.·. A lellCi"L-::" C*t:li.i.nn .. rães~ 
(1" SrJcr el ewi r;) (p,lt" onlen~) ...,- St• . l'l'e:;identc;· 
nH~.~u :t V . .._.;!'\.. l l llC üoélsnltc . .:t {k~t:, ·~Í con

.SC!l ~e H: I tl i:;puns•~ Ul! ü; terstiuio, a fi m <le quo 
o Pl;Oj uutu pos~<~ OI~T.l'at· n<l o1·dem 1lo t.l.ü~ <lc 
ilnt<tll ilii.. · . . . 
cunstllt:~d ,l i\ .C<HUi.l.l'i.l,; ·é eo•we,lidct 11. dis- ·. · 

prm.:•<t po•.li,L<t, 
I'D~to ~~ ~·otos . é a.ppr:ovwlo t•m 2" di~cussiio 

o ;;c;.;•<i nta <~I· t i g-o uui c,o tio 

l'!tO.IHCTO 

N. :-:oo -1005 

n Cungrosso .N'naiuu;~l.l'll"Uive 

At'i.lgn uil ioo. Fio;• o Presidente tla'ltepu- · 
l•lie:L :tui'..l'inlln a pa.,o:taL' a<> \l t•. l•:vat•istn 

-~unes L' il·t~. ):n ·ofi.J.;:.,;<}I' <lo tJollu~io Milit:ú·, :~ 
tllt<~ntia do l{: l58:t;HIH, i m poL·t:\nch <lu ota;
P•~~ - (jUC lho .comp~t~m ; l'C:ll'ol•<)Jit t•S aCJS BXOl'• 
eit:lu~ de I SO~ a I\JOl t~ cout:•t· ,uu .. tlt~t" <i() 18 
1li1 :ol.n·il ü11 lt;!I.S, <1lirinrlo pu.r:L c~:.:o fim u Cl'l3· 

Ar tigo Ullico. l''ic:t o PL·usidtJdtl! 1l:L BI'Jlll· di to lllH: O~J't~t'llJ , l'i!IOV<ldil ljll:•lqnerpl•escl'Í· 
b l ica ILJJiOI'Í)-,!LdO ;~ iL' ·l'i l' :liJ ~fi11L•t1 •1'lo ,(,_ p t;;'Ld <'lll •; 110 t,O!<h<·l i !Ji!I II' L'iJ[IJ; l'nVo;p.~tl:l..~ iL~ 
M:u•inh<L. o ·crurlii.u _ •l o~ · :.:n:;::_: ~~,,;; J 1\, .:-:•q• :.IH· 1 •11-"f>:J.-'.i•:•:•o< , , .11 •·•·ll ~ ,·; : l'ill, . · · . 
1ncntar as ,. (!l'hl~" 1 .. 1'' · :t,, .. o ;t,h 4lo :"1·1. . ll" da,, · . . 

- lei n. t.:w; .. lltl :11 du l[eY.HIIIhi'J) . •l" I!IUl, [ · • ) :-..;1 •• '~ •·i< , i.:t i•'ilho (,w!aw·ll.::m)
~:eJHJO: •!\I:U~:,;-IW~ ·p:~J 'II lll<'tli t::.~mO i t(~J~. I :W1L· SJ•. l ' l'• '·"idli JII .u, a.~~u.lltt tl lJ 14.11' . t'!li JUOI'idu. :t 
gelll !LC l'Oll!XI; otc., c f.c;; l i7 :2111B:H'l p:Lm ill~ J.ll'fii '<L •lu ill lt!l'~ ti't•lu ' p:U'IL !H'njuctu~ tlu 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 2710512015 15:07- Página 18 de 34 
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~ .. ~ ..... , .. 
credito dl\ 300.cooto:>; c pa.ra. .o de 11lil c ·r.:~n· com m'deni1do; •~ J<"r<~.nci~co. Hoqm.!··de A7.C
tos o.:ontos; impres:sion<~.do com a.. pcquenlliJ7. vcdo •. ca.rtch•o de a" cl:1s;c da. Administração 
dc,;tc credito, t~)ICO (l.<; de. oit.o contos, dc>ti- dos coi•rcios de l'erna.m buc:~. p<~.r:J. tr<Ltar de 
na.do '' um. sirnplc,. p~·nll\,;.-;m·. Yenho pedir '' :;ua SiLudc onclc ·l he convier · l'CVO"a.clas a!l 
V. J•:x. <tUc consulte :i, C"sa si t:onscnto na t.l.is]JOSi•5.jc:; cm ·.cóutt•<Ú•io. ' · ., 
fii~pUUS:L OU intcr~tit:io ,plH'iL I[Uil O })l'Q.jclltt) .. 
po~~lL l'<~<!:ot• ptti•tu da ordelll d.u tli tL do <>~r. :1~1·iclo··: l•,-ilh•• (pvi~< •ml•;n~) 
o.Lmanhil.. ·.· ; - ~t·. l't·c~itlcntu,. ! lcs(1ja,va. r.[ue V. l~x. nw. 

C<,u8ult:~'h' ,, C:mt:~~•;t, e ,;oncctli•b. a. .li~-· ·ill foJ'Ih<t>:.•! si ··.:sb sol.11'C a.· uJt·J<:<, · " ·ri!d:L01nii.11 
pt.msa }lcditla. litml do projectâ. que ae<o.lx~ •le ·SUL' .. vott\ÍÍ()~ · 

Post.o iL vov.><, ê"· ti.ppt~).va.t lo çm l '' tli,cu~:>ão 
o~cguin.tc . . . 

I'H.OJECTO. 

. 'N. ~7.:!-l ~)05 

.-\rL L• .Fic<J.m <:ilcv;~rlo$ li .!i:!Jlfl$ a.1mn:1c~ 
os vcncimoutos •los lcitl.cs ~~athcrll'aticos e a. 
(i: I)(Jt)$ CIS dos. ·::;Úhstitnt;o,; ú pt•OI'úS>OL'OS d;L$ 
l'$col~s Polyt<!uhnica c 1lt,: !llina.s c dõt.S·l•'tt·· 

.. t:uld<ttles de Mctlit,itl:l. <lo 11-iil 1lc ·.latlfJil't> c 
da Ha.hia. c de Direito do Rl:citc · u tlu ~. J>.a.ulo 

Art .. :J." Fic;1 r\ Govc1;no · ·autt.wi:r.a.tlo :t 
a hl'Íl' os ct•cditos nuces:;m·ios p;u·;~ a c:.:ucuçií.o 
dtL presente lei. . · · · · 

Art. ::;,u Revogam'-sc <V> dispo:;io;Çies em 
contrario. 

()Sr . '!'lleivtll (pela· o1·d~ni) l'9quoi• o 
obtem diSt>ous:~ de intcl•Sticio p:~.t•a quo o 
projccto .qúe acaba. do sm· votado ontt•e ua 

·.Pl'OXÍlÜ:.i Ot•dom do ui~. . ' . 

u St~ . lliacto r'II.IIO - Ga~O .<Il:c:lpo.,t;l tlu 
V • . Ex. !'os.:c atlit'Ntt.tiv:{; e n p~dil'i:~ tli~pcn,:.;~ 

.tle illlpr•:.,..;iio, . visl~l f.rat<~t·-~c tl;í. etJ.it~•~ de 
unt" ~ímples c<.u·toit'l.). . . . 

Vo>t.o :J. ~uio>~, ü· :Í.ppl'o~·t(d~ ~Hll oli~cu~ ,;âu 
unit:m. c unYiado ;.~ Ccin.lmi~,;iio tlc Ioodact·ão o 
:.::oguintc · 

· ·: 1·1 ~~.a~C'l'O 

N. ~~ ~ L:J05 

Ó Cougt'l..">~0 N<t.eional r·c.wll'ç: 

·:\rtigo uuico. J·:' o .Pt·c~itlcittt: · il t~ RCllll~ . 
b!illa. autot·i:.:ado <t couccdcr um anuo de U
ccn~a . com · ordeua.clo," pa.ra tra.ta.mtluio de 
sua. sa.udo, t~ Brmto .Jordão de Sou1:a, pt:ati· . 
canto dt~ Administ1-ação do~ Correios do J~s
t..tdo do S. ~aulo ; rcvogad:J.~ as disposiÇões 
em contl':trto. . . . . 

Po~to ,. votos,. ó :1ppt·ovauo em tli:>otit;;;ão · 
UIÜe<~ c Onvh1do ôL Conuuis,.;ão de R(:dac•;ao 

. Posto a votos, il appi;ova.<\o .cni L" lli:Sllt!ti~iio o soguintc · · ·· · 
o .scguintc . · 

Pt:o;J::Cl'ü 

N. :!J~1Lk)5 

u UÓH.,'';l'Ó~~~ -.~~cioual t!ect·ct:L; · 

I'! ~WJ-:CTo 

A1•ti!!o uuicu. l•'lca. autu1·i:-.ado o Pt·c~ i.· 
,\t·tigo · uoico . . Os .pa.t1•oos, tnilc!Ür)i~tu~. tlonto du. lto))uiJUca .:. ·couccdct• ao Dl' . . ~ma

li>gnistus o t'éilla.dot•es das lanolms e doma.iL; t•ilio !lf'l'mês do Ya.~coooC!llo.s, iJispactot• sa.ni
embn.l'ca.~.õcs dn. Intor1dcnci:L Get•al da. Guei.'t".l. ttu·io lh~ Uit·octori:L Ue1·:~l de Sa.udo. Pu blic:L, 

· continu:wã.o a. gosa.t· das vu.ntu.gon~ do artigo ·um · anuo dé Hcunça., com · ot•drnmdci, . pa1•a. 
235 do rcgilla.mento dos M'I:Oii.acs do guet•ra., tt'<Lt<l.í' de SWI. S~•udc. onde. lhe conviet·; t•cvo-

. t..-onto goll:l.vam os m osruos quando osta.vam gadtt.s ·~ di~posiçücs em cóntt•n.rio. 
sob ·:t. .:tdministr~ão dos mes mos nt'Senacs. POI<t.o '' voto:,:,,-, approy:,do mn dist:uss:io 

Po>to u. \'Oto~:>, ,; aJ)pt•uvaclo em diHOUS~O l ltlÍC:~ fJ Cli\'Í.I\tlu :í <:•>mmi~s:1o t{(l Reua()~:Í.O o 
unica o onvi:1tlo :t Commissão rle no.lac<;.i),oo ~e~• tinte · 
~ogúinto · · · 

.. J•nO.IIlCTO 

.N. J3,t-19or, 

. O Coilgt:e~so N:winnàl t••.!Slllvo:. 
Ai·tigo unico; l:;• a.utorizado o Prositlonte 

d<J, Ropublica. ~conceder um aDDo do lic'Em~·il., 
"yc.l. 'Yfl 

l'l :tJ,If·:r;Tn 

. !\. i.l22-.l91J5 

O COJJIJl'IJ:>~o Naf:i•.~•al. ro~olru: 

Artr&.O u nico. l~' :i.utoriza.di> :o Presidente 
d :L Hopul>llca ·~ ('OIJCI!UCI' .:l AU$,."1)i:;l:o narho:>;;L 

~~· 
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------~-----------~------------~--·----~--~~--------------~~-,--~------
; Gémça.tvcs, t':lcgr:~v:i· i.,~:~ de. 4; d:tsso cltt Rc- P:.n~J,, c Sil\":~ Jutli(lt', e~Cl'IV:to do .Juizo Fo
. P,<n·ti(;5,o Gcm.tl tlrl.~ _Te!c)!ra;p1J0s. um anno ~le. clt·ú~l d:• SCúÇ(i<> llu E.~taclr) cl<JRio do .r:mciro, 
liccnÇ<t, ~c :a vctwmL~':ru.J~, em p.rorogu.~•<LCJ ü1n <UJU<Y. de · li ceu·,..~. CI) JII cwdca<.itlo, p<l!':t · 
da; que lhe toi cou~;cuida ]lclu ~.lin.i~terio tl:t tl·u.l.a.t· d:~. ~;uu. :;a ti: lu onde lhe couviot· · l'C\' tl-
Inuu~.ki:•,, Vhtç1'io e c !) IJL·.L~ Pu bl i<:<LS. ]J:t r:L g:tda ; a .~ ·dil!lK•sic.;Õ(J.~ · ()!H contt·;u·io. ' · 

' tra.t:\1' ele sou.-; intt:l'C.~:<'CS OJidtJJhc COitvHJl'; J.'u~Íitl :1, votos',,·, appl'üVU.ÜIJ o:n· 'l" . rlÍ.?C.: Il.~SàO 
revogada..-> u.~ dio,Pil::l,c;ue:l Ulll ·c:·.::ntJ'M'io . n enviado :i Cummis~fw de l':.(!(l:t·cniio o su- · 

PostO :~. votog,. é :~~p1·oli ; ~tl.i' em discu;;sào guint~:: · . . • 
unie<HJ caviu.do t~ . Ct~rlllni$i:ú tlo ltcd;~l:<;ãü n:o.tW.::l(l 

· u seguinte 
l 'J.W,JEC'l'O 

="· ~~ l - l !ll)?) 

O Con:tt·c ;~o Nacimitü 1·e~olvo. : 
.Art,igli . unioÜ·. i·~· . :J.ut'.ii'lJ.";a4lJ _o Pru:::idbutu 

d:~ Rep\lblici\ :L p~•Ol't•g••·r ptlt' Jl,m :Ltmu ·c l~OJU 
ordcuado tt· liceu c<~. tJIH c.:ujq ;;os:> .se ;w ha u 
tiJlugt•aphi~ta oic ·:;• cti~~\.';1• .ii);L\1 [•'c!,ippc 1\fOJl· 
tui.!·u •. :p.o. r~~ tra,t,;~r tia. ~tti& ~:llt o le .OJlolo. ll1o 
'(:OilViCl" ~ l'~.; \"06i.bdt 1JS :1,:-) di~:(:'u~h;:i)l~~.i t·~nt' .tOJI"' 

J:ml'io. · 

Po~to a; v<otoJ.'!, é <\ ill• ~id:.~do HJJt .tlb c;us.;úo· 
IIJlÍC<\ o .cn viado :1 Cunún i;;~itol de RctlM:•,:Õ.o o 
~é~uintc · . 

l'Jio.ll·:c'fo 

. . . . N . 2~5 - lÚO.:í . 
· ô Congl'(~~St> :'\;wiolii\1 l'e:wlvui . 
Artígó.uiüco. O Pt•li$iô.tmte cla ltopublimt 

' 6 autorita.clo a cônced"r uin anno do liceaç•~. 
com ordenado;p<i.t•a tJ•a.ta.niento de sua sautle, 
a; João Teixeira de Azcvdtlu, lnachinist;~ ·do 
la cla.sse ·da J•;stt:ttln.. tle Fort·o Ceritral do 
Bl':.~.zil ; · l'eVogadtls ;.ts di~l10Siç.i3es c:ll cou
trario. 

. Posto a votos. ti 'L.iiJlt-úv:w t.l c!u tli.~;c:u~~iio 
unic;J;c tmviaclo á Couuai~ iiio tlrJ llc:l••o~:i.ou 
:icguinte 

'X. 21G A-1 !J();, 

O Congt~c::i:;O )l:u:iuna.l tlecret.;\: 
· :\t'tigo uu!cu . . t!'!e :~ 1'0\'0t·ti•l<t em CiwUl' ·tlu 

IJ. R;~)·mwHl:b ~l:H·la t.!:L~ . lio1· i~~ HO<:h11. · ·vin1·;~ 
do' i;ci:tmtc-ctli'Ollcl. ·ht.Hi()l•(u·io •l•i oxercit•J 
H:.:1·cal:~nr1 ~[:wl;Li:s o la H,o<;ha., a uens[t.o m eu
su.l •lo · lo:-1$ tlo ttue ;.w~:w:L .em ,:·ida. ·u.quelto 
otndal , em virtu•ln do uecrt:it<• lle li") de mairJ 
ele' . I ~~~. · ~~P;Jl'O>W.l•J ]JUL' un~:L L:c.;ollt~:ào tlô\ 
j').r:;;o:.n l~ !_t)il •.. ~ ·~ Ol'U.l .Lc~i ;,[~~~tl \'i.~,: lUi~ndu,{lt-~ Cx-.. 
ocu t;:~L· l't~!.'.".l dt!Cl'cto ~l. ~t. l,~), ll.e ~tJd~·_.l ll\L.l\~n : 
tk 1 ~73· rel·o;•uclm; ·<\.~ tl is>lO::lirfu; em cOl.l.· 
·klÍ'i:J • 

0 

• e ·. . . , L • , · . 

O :\!sL·. ~eiva (I'''"'" on/o.,•)-l:il' , Pt·usi· 
<lonto, il.C itiindo:-~u ~')!irn ~~ · me~:~· :t red<~.cçilo 
li~ ;ll ue.'!Se Pl'Oj<~cto, }lO~~ ;), v. l•;x . quo COJl· 
.;u ltc~ á. ea.m;u·a ·si · consente U:l dispensa do 
impt•cs:>ão, J.lUl':.l ~Cl' l'011l()tt1<lo ao Sem\do. ' 
. Con~ulta<la (). Cam:.r:~, ü ctmc:eclidu. tt clis• 

puas;.~. pedida pdo S.r. tluputüto Joã.o Neiv;~ . . 
J~m S!J[tUilb ~ SUlll dciJatC appl'Q Va.d<~ a. SC. 

gu111tc . . · · . · · 

wmAcci\o 
. N. :Wi B-1005 

Ut;dw:çuo fiattt tÚJ · ,,.uljstiluti'oo .. ao · prrijecto 
1'1, 2.'1/i, tlc :1904, (}U6 fi.t:; 1'VVá·rte~ em (WUQI' 
1.1 f) }) • R<ty 'II!JUIIÜI JLU>'ÍII rlas JJm,es Rocha'· ' 

I'IWJI~C1'0 ·1liuoa. rl.o tenr 11ll!· co:•mtat ·twr~m·ário rlo e:t:el'· 
N; lt:J5 _ ,l!J!:l5 ciiQ Hcro'U/.a>W .l:m·lins tlti l~ocl1a·, ct p•.ft.scto 

· 'tltl.msúl de fN'i> r.lli ·quu fJOS!IVa ci111Jicltl ·aguellc o COógt•csso i\aciuuat t·c~ol v o : .offioiat . · , · · 
Artigo unico; B' O · Prc~illentc út~ ftcpublit:a 

u.utot•itu.do :~. con<icd.oi· unr.:Lun•• do !wcuç:.~. , ·O ·corigtesso ~ll.ciouat dum·ch: · ·. 
sem .vcncilnentos. ll Agóstingq Hoúl'igu~~ do Artigo llllicó . Fica l'evor t itla. om l':WOl' ilt: 
P1·ado, telegra.yhi~ta do 3A dasso dllo I·:Stt:a.d:l· ·o. R~ymnnd•~ .M~ria tll.l.:l l.J:Ji.•es Rocl.lt•. viu.va. 
de Fcrl.'OGontral · do Hrazi:, p::u·:1 t,l'lbttw olc. do. tenente-cor onel houol';u·io d.o c~ercit•> 
JlegOCiOS ·de SOU iritCl'eS~O ; 1'CYOiflLdt~s· as dis· HOl'ci.Ub110 )!Mtins tla .Hoch:1. ti pensão llÜJll~ 
posições em cOJitt·a.rio. st~l .de K4:::; de·. que goSlJ,VIL em vid:.~ :tquelle 

ollicial, om virt udo dó decl'eto de 1.'5 do maio 
· Posto :~ voto>, t' at>im:.ov:l.tlo 1:m ttixc:u<siio de IS;;t; li'PJ'l'O\'afi•> lJOl' · nnHI l'O.Solução tlt~ 

unicu. ·f! <•nrl:Ldo :í, úomJni)):lfto ·•lo litJ!I:tcção o i\ssouiblf'<L unml Legl~lu.tlvi!., ma,itl•~ctao Bl'· 

~ogni11to . · ocnt•~•· polu dccrctu n. ~.li\!> , •lo .~0 de mlll·~"' 
l•~toJ NC::1'u 

N. 2.">1\ - HIO:í 
o Conr;1·csso Na.t:iom~l rosol v c 
At•tlgo uuíco. t·;· a.utol'lz:\tlo " Pt·~.~iün<ltu 

d~ Republica. ~ coDcedel' · · ·~ F1·~uci~co 'du 

•lu I ~i!~; l'ovoga.tl•ls "as dis1wsiçtius em <:C>JL-
f.t•a.ríu. . 

Sai:L tbli C.:o111mi~~Õ<lS. 2i de nuv<imbt1) do 
l.!JIJ5 . -C~t~lljct ,JlaCJwdu. -Jlcrnardo Ho,•ttl.
h1J1tprLin Sou ti). 

w o p1·ojocto 1.1ovia\Lo a.o Sanu.dô, 
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'. Post<'J :~ . vo•o.~ • • ; <LP ÍWOV't\d~ oin I· d isou,;s[io 
o. scgnintc · 

r·rw.m·;1:•> 
·.:"~. 115 - l\~).1 

. . . 

~·rrit•cntino Hçm·iqiws úe Souz:~."· Lénte c:Lthc" 
dt·u.tico da F:Leul<l;Lclc t.le lJii;cito .lo Recife. 
pat\1 o 'l'ie :1ln·inL 11 t:ovcrno o .noccss;u·io 
Cl'Odito. . . . · 

.\rt. :~." Rcvu:,::ttll·~C ao; di~'PUSi~ÜCS . CID COll• 
tl'ill'itJ, .. O üm:;t·u.; .:o ~aciou:1 l t•e;o[\ 'll 

· ArL L. • Ficam olcvt~!li~" • .to ~·l i~ :;.J a.~ Pu; to :1 ''ot.<~<., · ,:, :ljiJH~ov:lt.lo em 
quota.' tlé gl'a.tlHc:~Ú?to a.nunal pm·;i o inspc- cu~s:Í<> v sc;{•tintc.. <H'Li:;ü u1tíc.:o do 

~·~· . ú i ~ -

ctvt· tla.· :\ll'~otleg;~ 1!<) .Por to Alegre. 
l' llOH:C1'0 . 

. ~; . lli0.;..1 005 
Art. ·2.u O gua.rd;~-múr d~~ <li ta a.lfantlcg(l. 

rcccbet~L. a ~u·til._ ti :~ 1l:üa d:1 pt·omufga.tã.o· · 
desta lei, um yco<:imeuto a.Utnl:tl . cohc~porr· 
ilcnte av do::; c:tol'es tle scc•:ã.o. a. sa.b.er : O CJvagt·u~"'·' i\'acional. tlourct;~, : 
·1:01)08 tle ot··lon<ltlO o :20 quuttl~ •lu gt·atui- AJ•I:;'.Fic:\ o c:ovutl\0 :tuilniz:.J.tln ~L;I;Ug-mcu-

. ca!)fio . . t;;u• 1.1:1 :'.'-" tlil·i~iío flO ·<J8ct•lptorio do t~afcgu 
· .At•t. :-;: '' l'tLI't l · c lllfi'Pt'Íl' a · Jlt'lJSuuk t"l!>'t>- d:1, l·:~l,l'atb lln Jo'l!l'l 'O Conr.t•al. ·do Hl'a.zil tt~ 
!açf~o u Oov.(:ruo· <lbl'ir;~ o ncCC$tll'io . ct'l.:· logJ.t'U!! de oscr_iptut•;n·ios. ~entlo dous tl.c ~ . 
dito; . rcvog;~dü.$· as .,li::;l'JOSlÇuc.~ om co'ntl'a.l'io. ·csctiptrh·:n·io e Hnt cl.c :1"; · c· bom :~ssim · :.1 

. rorluxi I' · u:~ · insp·c<.:tot'f:.~· tlu movimento il;~ 
O Sr. •J'o .at) uili1 ·.t;~lres (pi;l« t~r~· 1l'l t\~ l11U. ost1'<11l ;~ • lun,; .:lludilctuJ·e$ do .~· c!<.,;.su 

<.leJ•<) 1·eqtter o ()])tem di:<pcn:;u. du inkt·~t[t;io o 111'11 ·do teruoim . . 
p~.ra,. que o pt•oJucto 1t. ~'.)ti , uo LU05, hu,je - E' w:nuue[atbt · :~ vukLl;·fio tlo . pr.ojeeí.u 
:~pprov~~<Lü üm- l" !li~cu~~iio, cmt.i·e .tÜ~ pro- ll', tn:, A, ;lu 1!105,. cluk!'l'nillu.nuo <l'IC os uu.IHli-

. xlma. ordem do tli;~ l);>,ra . ~" tlist:r.r:i->5.(): •.latos ü ma.trical:~ nos cuJ-sos de pha.rmac(a., 
odoutolo!f.i<L, ~~~ctrici:t . hotla.s-:u•tes o agl·i
mun~ur;~ cxhrbn·a.o, na.~ esepl<~.S · l'CSJlOctivas, 
a. .cortlúflO 1.le ctut: l'ot'<Ull a.pprovados . no 
ex:trnll geral tla$ ma.tcwias quo l'llrom exigi
elas . de n.cc:urdo c~nt a~ dispo~ições desta lÕi, · 
o cl:~ outr:•~ Pt'OVIclt:ncr:ts; com voto orn se. 
p:u•a.rkJ 1\o St· . Valois elo G:L~tl'O (2" rliscus:;~o). · 

O Si· . l.!:tys~ti. <i-uilherute (J•~k 
urclem) l'Cil UlJl' c 11btcm (lispCII"<I tlll intcr
~tieio para o projccto Jt. 115 A, úo l!lflií. 
entrar ·a.iuauhã olil z• dis ·.:u.~são· • . 

Posto a. votos; ó •lppr.lYati•J o:n l" t.l.~~Cit~slJ.(• 
.o· s<'gninte · · · 

l'lti})I':C:Tll 

:"l . 2<H- l t-'O:í 

O Congi·ÍJss ·:t Naciunal l'C.,OIYe ·: . 

· Artigo uotco. E' concodicb a pea~ií.u tlo 
300$ mensaes, l'cpv.rtidamcntc, :~. viu vu. o 

. filha. solteitn . . do dosomh<\l'!.:<L<lot• Lu i;, :l.ntnnio 
.l<'crnandos Pinheiro. · 

O S].•. ::Seiv .. a; (pt:f.u ol'!leTi~J - l'O<;<I ·a 
V. J·:x . q_ue consulto a cas:~ ~i ··: ll!scntu di.<
pcn8a de intllrsticiiJ ]><Ll'a que cs~o projccto 

. 8e,ja. dado pa.l'iL 2" discussii.o. . · 
t;on~ultad<L ·~ · C<Lmiu·•.~. c c.:oncouich•. <I tli~

·· pensa tio!icH~r.ü~L pelo Sl', Kci\'a. 

Posto a. votos, c1 aptn•ovr~l.o cim :3" tliscu~são 
o enviado â Oolltmi ;~ão 110 R ut.lu.cção () SC· 
guinto · · 

l'llt}J~CTIJ 

N. ::;:)·~ - I UO~I 

· () Congt'fJ!I~O :'i:\c:iont~L rlncl'cta : 
At•li. (," ~'Íl!i~ I'UVOI'~ida Clll IÍLVCII' rlc (lottil. 

M~1·i:., :\ugtiuté•. Hcnl'iqtW:i du !iour..,;, ··.cin" 
quo.ilto solteira., a pell!l1Lo mensa.L de 83$,q ue, 
por llecroto n . I. 962, de 26 de julho de 11:!71, 
pnrcnhia ~nn flnari:L miir.i . 0 ; Gu~t.odia. Ca.t•il
Jltt•L Au~rusl.:~ rlr.l Sou;~,a •• I'ÍIII'tL olo IJt·. Ur•aJ. 

() . Sl·:· · :vu:l~•i..,. do <..'lt'~,o;;t:a.•o (pC/a 
o•·d~,.,~~>- ~"r. 'l'rfl <ulcrrt~. chamo a ttenção tl;L 
U:ituara. par:t o pt·ojccto .que ·se va.c V o tal' .; 
sr>h1·~ " qu:~L cnlitti muu tm.rcccr , que llgm·il.· 
oa ordem .do · di: L, errada. mente, corno voto 
em. sopúa.do. . 

Os oollogio~ pal'i. i~Jullu·e.;; cqnip<U•ados tucm 
o ~lirqito tlc h~tbilitat• seus :dumnos .tiara m~t· 
tt•túttl<~ . nos <:UJ'llu~ sutNH·ic.irC!! ·<lo mnrlicilm 
cngonhari:t n <lit'Cii:u. . · ·• 

Ot·a, p•~rct·o nii.o haYot· dudtl:t que· t'$.SCs 
ustaiJolecinmrrtus }lUSS<Lm i;:wa.lmoutc hafJili
ta.t• sou< alumnus :ptu•n. o~ o ursos ·. P.spct:la.cs n . 
qun ~o rllfm·o o pt·o,jer:,to c que suppõom um 
proptlt'n muit.o mono~ 11111plo. Quem Ji>'idc o 
mrti~ pllrle n menos .. ·. . · . · .. 

I•J."!ta. G:tniat•a, que teillto visto semprtJ tão 
sulicil.a. om uonnili'at·, t'l rttv quanto poSl!lvcl; · 
as vu.nt:~gonl:! •lu on~irto com os intoi'&'lles dos 
al unmu~, niLo düixar:i tJj'l·t:~lllent.e do <IUJ• sou 
VOW lllll ftt\'01' tiO IIIUil p :\l'llCCt'', QUIJ flg'uru. 
tll'l'nd:t.m()nte ~~~~ orucm do tHu., l'Cplto, como 
Yoto em sopar~ulu, ~i~to como 1 1 f~o tt·atu. do 

·t~oncc,lt~l' vanttJ.;.!ett :o) u l"tlg:~oli:L~ :tcrunllf!o,; .:!~ 1.:~
locle<:inwuto~. slnii.o <1 <: 1'\'<:0llh.llCCI' dit·cif.<> . . 

Roquoit•o tit•efal'cnci:~ · n~ vo~a.o r•u·:~ o 
mett voto ·om sepa.ra.do. 
· 0 si:. Pm~~mr·::-;1'1': ·~ \'. Rx. · u:ío~ art~l· 

llt::tltou ~ul•sl.iiaii vn. · 
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u S1:. v.~LoJs m; c.~~'J'R.'J - .\J.lrc,;llat,ci 
cnwmla. 

0 Srt. Prti·;Si!>l,::s·n:- A lll:LÍül'Í<t 1h Com
missfio !lUtt p:ucec1' !li. ;·o1·a vel au projeci;., <.lo 
Sr. Allon~o Co~ta c Y. · K•;. ~<!tl<trju-~o .da 
·nl:~iot•h' tl:J, Unnniis~fio. Si V. 'Ex. tiYcs~u 
apresent:..do ~uh~titntiru, u.,i.tJ · tel'Í<~ JJl'.!fc·. 
l'tJnci:t 11:1 vot:.t.e[~u. \'. I·;~. ;:,p;·e:;ent<)ll unw 
eHlU:ltln. a.o .~.n·L :~~) o uutt·:t· .~npp1·e~siva a~~..t 
ar L t::, rt' •tuac~ ~lllHIU1t:m·()i <I· vo!.os .em 
occ:t~lfio com 1icien te. 

0 COll.!l'C:i~O :\;tcioÍBl l'il~uln}: 
A t'l;. I." Q~ canu ítl :!.tos â. ma.tL•ici.lla no~ 

<'Ul'S').~ •lo. plta.rm<tcia, ndolttologi:o, obste
trici<t. bcll<~s-:~1·tes e "gt•imcn~ura. exhihirào, 
~~~ ~ cscoht~, rc.~po;cti>·:.~s, :~ cu:·~idã.o 1Le <l uu 
JOi':_mt :t pj)t'OY:I<l0,: HO CX1~1lll) 1-;Cl'<.Ü d<tS lll!l.
Wl'm~ quo, pa.i·éJ. .c:L<b. u·nuk·~8eô <:1n·so~.-·~io 
<tct'•I:LLIHcnte · ·~xigi<Las, <lc a.c.cúruo com. as 
rli~p:..~i(,•Ü~~ tlcst:~ lei.. . . · 

Po;;_t:t :o. voto~ .. é :tp.pt'O\'atl<t 11 sc;,ruiut.t: 
cmciHl;t <lu i:il'. V:.tlois ·!lo C;~sti-u ·,,,o <Ll't ~· 

o Sr. Atl'Onso costa. (p•:ltt m·rl~);t) do pt·o,jecto 11, lü5 A , de HJO.): · · 
~Sr. Pt•sciunur.e, ü proj<.icto,' euja votaci'i.o HGdUa.-sw n~~irn: .. 
V. "x. <LC:al!a olc :~nnnnciar, crü:t um c útnw c Art.- :t." u cx:omo •tuíi tem por lim YO· 
dcconjuu•;to p:tr:J. o>l c:tllllil.htto; a.o's c•irs•J.; ri.Hca.r ~i o c:llhlid<tto iLrlqui t·ia a cultura 
o;-;.pt.!~ia.Cs de plu.trllltt.chr~. o1lun~ologia~ ob~tu~ uuce:::~~u·ia. }n.t•:t iuicin.t• ''~ estú<l ·~·- - :-. (JUU·. 
tl'icia., lmUa:;-:u·tc:< e <L~l·imeltSUl\1, mai nào. st: }n·opii::, l:e:Lli%tH·-du-ha. na C;.tpitttl Fc
l'Ul'JHittc LJIIü c;ses cxa.ute.; :;c rctdi;:cm sinào dcl•al, pet·tt•H.C n . t;,l'il\ilttsiu Naeiorúil, t:, 
ucr<mtu o Gvmnn:;iu 2\a.uhma.l u in~tit1ttos em uutt•as loealiJ:tdc; ,[o ll:;i%, pt::t·aúk os 
ullkiil.cs. • c~t<Lhclet:lmcuto.~ it ellc cquil)<Lt'atlos ![Ue 

O llllll! prucnt!itucnt'.t, n:t !lll<tlhlat.le de. a.hi exist.,tm, coHiurmt: ·o qtw di:sp0c pwra. 
n.utot• ·!lo pt·u.iccto, não pcrmitli•HLO "• todos o ~"a.me·<lc madtu·cza o dc~t·uto tlO l !lc jtA.- · 
o~ ()lfUipa.t"J.UOH, ólliciaod ou nfi.u. a realização n.mro rle I!IJ I; 
d•·SS!!.; r.:xa.mc~. l~·i, 1ligo com Jhmqucz•1. · Exi~tinuu w1 mesma li>e<tlithtdc. equi]llml.-
1ilht•. tlas cousta.ntc8 reclam:tr.'ü~~. qnu.kt lüt'<i do~ <~o Gymna~io \'u,cional, in~tituto~ esta
c <J..(ui ~c tecm le\·antailo cuntl'<t o~ cqnip;~- dual c ])artieular • .: nopriml:!i1·o ftuc St) deve 
l'<ILIO~. l't::tfizr.~l' <.i (JXltlll!l. . 

Niio sou em absoluto contl'ario ·~ m:tnUtcu~ § 1." A~ u:.lmmis~ucs cxu.minadoru.s sOL·ilo 
çiio ·dos equip:~pa(los, JÚU.~ <L prn.ticu. qtiu úonstituida~ ~cgu1úlo a.s l'ugl'<~S vig·(~nto~ pa.t•rt 
ucllcs temo~, o JllO<lO porque tcem Clll\l]ll'ido O~ ex;; me~ U(l madurez<L, Ctltn M. limita.ÇÕOS 
;u;;n:1 mis;ão. t) til dc:mstr•0s:> tllte <t c,ml; decorrente> d<L pl·csontc l\)i, visto que o cJ>n• 
mi~sKo-du lnst.ruc('ão Publica jul(;Oll tlc Silll me pu;· esta, institui<lo \'Ct's;u•;t sobre as ma
dcY\lt' a.con.~elh~~r ;t Cantu.t•;t :t ttll<Jp•;:i.u Jo tet'h~~ Oltlllite~·;vla~.. que não :.tbmngQm i:J 
pro,jecio como lui-rouigi!lu, bto ü, H~Lo pm•- cm•su ~.I'Ulllib~t<ll compluto. 
~nittindo a pro~ta.~•ií.u 1lt:~,;e~ c~~.1ntJ~ u.~;.mciaOS· l;i ~.· I•:; tu tJX<Lme clledmtt'·m-lm na Jllc;ntt~ 
siufil ptll':lllitJ o~ lltu•s!Js om,,h,,e<. . · úpoc<~· dos cxanws dD mttllm·c..::L .. 

O nobt·•.r Deputado •lu ~- .P;utlo n<io :Lpl;!l· 1-:' consi<lm·atlo prejudicado o l'cli:t•ido 
sontou :mb . .;titutivu, m:tisc\JltJlHh e~l••ntlnndo at.'t. :!J' d(> Jll'OjtJeto n. lü5 .'\.;de J!JU5, })llhL 
·:L todos O~ cquipat·:Ltl-J~ l~ lllt'ditl:l Cllll~C<LIIttl app!'OY<~ÇitL> .Li<t Ull!Clltht do St•. Vtlloi . .; du 
tio -pro,jc•~to. . G:i~t.ro. 

A i\•mmü~i.t·• ''L' ln~l;1•tteo;:i,u. Puuliea un· S:'i.u ,.;Jwt:e~sii-"<LUIOIII.o. ·]x'.;to,, :L voto.' ~'· ''·ll· . 
.. tn11rlc tlu í)luLio ctmk:L.t'iu c L'lltlJntlcu Jnuito lJl'llvtltlos os ~cguiutc~ u.rtigo~ d() pt•o,jedo 
lJUm. u. W5. tlc 1!!05. · 

JÇ motlitla lll1Jt':~lit:atlum -l.unuu·um u i'io- Al'l;. :!." 1't:nhum J:allili(L,~to potlet•ú. iHti<a·o-
YllL'Illl e o .CongL·es;o provülcnci:ts wal.r.t o:.: vur-lilo ~t:lll lli'Onl.t' •1 suw habilitw~•ã.o nas 
es~.;Mda.so~. tlc q110 siiu <ll!I\UtJt~du~ u~ uquipu.- di~dplinuH :!Obl'c que tlovo sct• oxal,Jinu(lo, 
r:t,los; pui~ uf(o ü pu:s.~i vcl c:çrt':lt' 011 l'iuu~ iL exltibiútlo, ]JM'a. i~w. <ttt,ost;tuo de pt•ofussor, 
Juct:1 qu:tatlo .~o tem !lil;u, com J'uuda.mon !;o !lu t:onhccio.l:t id'.lllcitl<tde, ou <h' tllt'l:llltor do 
t\ I'azit.o. · · irtstit.uto d.e cn~iuo ~ceumlu.riu, l!lll.ci:~l 011 
Tnt:t-~0 d!l Hlll'~ tWI'<t fürnHL de t!XitiiW IH1l'tieul:u· etl,Uiptlt'1.Ldo .. 

qtw <L CommissiLo entml(lu nf~n <leve SIH' colt" At·t. 4." A~ prova.s ~e:r1io u.:>ct•ipta.s c ot'i1CS 
li : ~th <tos oquip:u•atló: nf11• olltci:Lcó : ó u \')ttt·:~ a.:; lllrg-u:t~ o Stimoutí! ot•acs 'l)n.t'lL ti~ 

. principio, o iuic;io . da~ J:ll'OI'ídenci:l~ qnc :1 ~cionci:t~. n5.o pouuudo llXcod01• de 1 l/.2 hot•:t 
Uomrni~sfi.·l, nm hl'CI"o, tüt'â. ccc:1siiio de o tom:p[) concetlido p:tra c:1.dt1 IJl'Ont csc1•ipta. 
r.·1mplotn1' •. Art. ;:;,n .A l'l'OViL csct•ipttt con~br(L : 

O St~. JoXo L\11~ Ar,n~$ ~ Nií.o ap:li:ulo ; tt) :1 t.Lo portugucr.: 
Sll'Pfll'im~m-sc. Bnt.i(C!. n;; cq ttip:tt'a.<lo~. llo 1Wi traha.lho tlo t•mlac~;~io o tle o.m~lysCl 

Po~to a voto~. ,; "·Pl'l'(•V:ttlo um .2" ttis· ln~icologioa o Jogica do um tl'ccho, tira.do a. 
(11l~s'ü) ,, StJ!;Liint.o:tt·t.l" do p:~\jc!o:ton. w;; A, ~ortu , om pt·o~: t oa verso, llo livro ri.uopt:tdo 
clll I !JO~>; . p:ll'!l. I) ()tl$irlO .JW u~·mn:•.~io N;~ciona.l; 
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h) :a. .d.o outt~a .. ~ Ji"ngu:ts: . E' pn.-:1~ : t l' ulu~ ,. r··~l!il.:t&la :t i~mniul :\ •I"· 
ile t.r:Liluc1;ão. ·- ~mil auxHi í ,,,; ··,liccion:wio, ~r. V:d•Ji~ •l•l t::~~trf) pórltnrlo :t supprcs...',u •lo 

. de um tl'OCh O 1lO .~ I Jin ha;;, pi'i.l~:~ Üll ViJL'S{), :ti' f •. [: : elo pt·ojc~c:t,o ti • 11;~, A • do HJ(I7, • · . 
i:tmoom· · ~·.wtc·.~tlo, üc mm~ d:t~ ol.u·al:' aélo- ·!-;' appt';J~"-'• fv c-1. -~·~'!uiai:;; art. 1:: elo pr•o- · 
pt:tdas p:u·;~ us e~anw~ no mesmo est· :~ hr.l1'~ :i0111·0 : · · · 
dnHmt.o.. . . · Ltc1·ug-:tm~~n =~~ . ·,_lls_.io.•i<)i'ii!,. nn1 . ···oni:ml' in • 

.. ,}'m•a.gr:tphn lli!Ít"l.l!:t;ln~'>'nrnin!\li•lo .)"k'illm•:i (.) ·~H· • . :p:L•o . ...:l<IGn.t.r' -O~ ~!\ llllf>l'O~ 
p!>ilit• :i. r:.~mmís~:·;u. r:m t;.,ll~:t •In p:tpol p<l.l' ·1Jim ·:1ppr·uy:tm mn :~" ol i".'"~<T•• :~~;im úiHC\11 · 
(!IJ:trn brl•~ada·. ·os ~lv,ni1h·;ulns tl (t •1111' e:tt'O~ d:\( lü .. o p.·.~jn.-· t.o n. 11~::í : :\ . dn - l~~o;l 9 .qno.lr~Lnl 
cr.~· p:wa. ·I\Oill)>lct.at• a ~Uit pt•ov:~. l~\·:.mta1·-~r!; (Pit>W<. ) . . .. 

· Art.; r.. • A ·P I'Ol":t ur.d · eon"f.~J·:í. : ·. foi':ti)TJI'O\':I.IIo. O )ll'ü.Í•"ii:.to r ao :i. Cómmi.~~ 
~•l p;Lt·;~ l'l'oli:til-:o pr~t·a :L :!> ci i>c'!I~:O::tll , tiA 

"·) :~ de p:.~rtu:;u i'Y. : ac:coiJ•du ,;oríl o rnno·itln, 
]k'. toi it.Ul':L l:&j l'l'C11l.tf• ohl. u:in ;:,.~dau cl ro Jll'<l· 

~:LdOt' 011 p0(\f,;,., dti:;[~Jt:uJo ] ).,J:L ,_;,l'tl1, l'f!· 
~llffii) .tltl SIHI (•Mitno'ulol, r•xplio··:~.l:iiü. ol ll ·t. eon·mâ~ 
'' a.nalyso : . · · · · 

7•) :~ clri o attt•:i. ~ lin~nas: 
Dl'l lcif. u~;,~ .. ta•:uhw1;fít~ ,;o:n •lil:c:ion:u·io. C1 

:tnalyse ·elo nm t.t·nchn MJ•I:~:..cl.>. m·.:~s:t ou 
verso, contb1•mn a lot.t.r:t a clo-:tri;. "" ;,. fm• .. 

· · ·<) S•·. J .'Ct•i l .•i...O l •' ilh•.•'-J'n,':•l :t ·pala- ·· 
vt·:~ ~lni.:L oll'•l: •m ." 

O ~r .. ] .->r:··,:'<itiPnt . ., .... ' f'nm n. T1;1iwh \ 
11 nolorf' lli>:JIII-a.do1; · 

O !'";~·. l.~ ... i~io Filho /)>dll •miem)·"" 
Pcr:IJ a. \' . Jo:x . . "fi cl i):r•W. pr·a..:eMJ• :l ·VI\I' ili•·:\· . 
~,'i,t} tia yni.it(':'"tll. · 

Art . :-:. ' As pt'O\·as 01'.11'!: da.<~ . .;eioncias 
vcrs;uão, 1).'\t':tc:lcl:t ·l::uulill:tt n. ~ahl'Cl o pnnw o· SL~ . J ." t·e,;oitlC'n.tc · ~-Xiícl ~11.>!1.-:<) :d
-sortca.clo llonc.t•c os . <1HCl :L Nllllnti~~ã.o tiYHL' ·t.r.nrlm• :Lo 'pt"Hiiolu olu noht•r. !lc•pui~t.t ,; . )XIl'f! llll 
org;tni?.a.<lo, :tnt:n.<: do·n.,a:mn alo c:Ltl:dau•m:l, j;i. !ic;;:l:awii .,111" cl · proj o!c~ l.d p:t>.~:~\' i~ :i. :t" tlb· 
tltWCOrlO l1Cl' COIII!ll'()heli&Jiclas IIOS ))OIIf.O~ <IS Cll>lil,\.•>, olnpói,< 1lll I"ÜII \'I!J!ÍIHIÍ·I'IllCntll l'l'tlígi<Ju 
'l'tcstõc,q pt·lnoi!J:~~s <lo 1):\d:~ cli~·,iplin.a.- . pü!:L Co)mmi.,;.<f~ ~ . · · 

Al•t , 8.~ Tel';ltinaala:s as 'pr 1\'0.S OSCJ•iptas O St:. BltlCJO l•'ll,li'O-' Y. Ex. cuusulton a" 
no mesmo •Ira. Olt en1 dias suacosslvo;, con· Callll~l':~ s:liJt'C! si o pr(•.kcto tlBYÜ~uu 11fi.ó lJ:!.·>· 
i'orme · o· múnc'ru· <las matcl·i:l..~ · <lHO consti- ~:u· :t :J" •liB~U~-~fi.o: 0 ,·., 
tnirem:o oxame, a commis.~iíó · julgal-:L~·iln. ·O~~~. P ttl·~" II IJ·::-:·n:~;J:i. ,Jni .:~ . Yc.kv.•iíA~ ,~001,, 
do conjn nc~o. não po<lent.lo Ml' <t•lniif.t.i•to :t 
ót•:\J··o .c:Ln<lidato t(ll!'. a jatizo d:1 l1l:\l01'ia •lns fhi 1-:L n rLc~~f.,ttl:l. · 
o~:unin:ulm'l'$, ti•t•julg:ulu iuhahil ii,atlu. · .o ~J:;IIm ~;u Fll.lltl ..;._ ; . . ,·. •lrsf~ \·ot:u;:i il 

. .Art. n.• No mmmn o11'<\l •1 :1.!1 llnl!n :~" o cl:~>~ •Juo tJ •:If.. >. 
scíenci;\s, cs tl:lnclid:Lto~ ' erãor :u'!,:tli•lo~, r:rula . · ,) !'I ~ • Pait~~IDI·: ST~:-Van 1<() Ylli.:LI' n PNii l'ldo 
11m ·de ]>Ol'I!Í, p!!lu JllOIIlbt·o d:~ C<lffitni~.<ií.O 11. :lOli, tl l\ I!K):í, I'Clat iYu ·,;,., titnMci:L"' .tÜL C:~· 
f!llO o preshlllnt<l tlosi;:.•u:u·. no.mlbt·mo a.~ s•ta~ · ruar:~ •los· llupnt.; lilo~ au projlict.v n. ~:~r., 4!C 
Jmhilit.a~õn~, nfi,o po<lnnclo · :~ :~rgulç~cJ. IJXcn· LUOI, tlrr s~n:ui•J, c<plip:~r•~:irlu us ronei- · 
dm·. dn 20 minutos. ·· · · rítcmto~ elos ntúpr<!ga.ws i.las Administrac,•ues . 

At;t, 10; l''inila~ ns provu.s · or•ilos. :1 c.um· do . .: cort't!ÍliS do lHo Gt·:Lnuo du Sul, PM·:i , 
mi8sã.u, . combinando ostas cora :1s · eilct•ipti~s. Ptwna.lltouco, ·ll:tlri:1 u ele ~liuas Got•i.IIJ.~. :ws. 
clti.r:t; p;lt' m:\iot•ia tlo votc.s, u sou .Ju.l:;:1• dui~t~<•l c:~town•i:. cl« .. olo E.~t:Ldo oliJ S.- Ptwlq; . 
mcnto sobt·e ll.~ h:1hilita.ç<ics dos oxnmimwos, :1..; '111<11~~ n · ~m~:ulo ww •l•lll o ~cu '""'~mltl: 
roprovan•lo-os. ou :LpJil'O\':L!ldo-tJs- simples- mcnt!l . · · 
mente, plcn:Lmtmte ou éom tlist.incC)ill•; lro- ,_. · 0. . : . • ·1::. . d 1 1 1 ,.o.· xü.o-Pr•Nl 
gnnolo o mcrecimnnt.o tlo r-'ldla um. . . ·. l'"it: • · , . ., · 0 P .' 0 · ~ • , 

: ... · , . · · 11. p:Ll:L\' I'IL "J)ôLI'ôL Cllllltllll!li.I:Ll' 11 . .\'01-a~•Ml . . . 
Arf;. 11. A ~~~rtad~,} du qnc w:Lt:; o rn·t. 1" · · · · · · · 

seno:\. pa~sildn. pO.Io socrcta!'iu tto ,•sbht! lOI,i- os.-. l.,.-.l.•t•""i{l••n.t~-'1'•11li a p:tl:•v~·:.. · 
.lllftnto ·om qn:o o üx:~mo s~ th'<lt' pt·o~t•ulo, tlc o w•lm: !tnpul;:ltlri. · 
aeet'lrclo eom as Jnls vlgeul,n~ lmm l'O!:tc:ia.u :1 
~l~llns o !\tnolurncntcs. · · 

Al''t •• I;!., A l'llSpoít.o tl:t C~JlOP.tl f1 n.~(•:Liit.: u:Tio 
olo~ · r.i:t:J.me~ (l 111:\is olot.et•min:\c;iir.~ nii<i I!Spl!
e.> illc:ul:1.~ no~t:• _lei. :•pplio•:lt•-~r•.-ltfw :1~ I'P.KI':t.s 
do Cot.tisco do· .tJnllino 1.• onwt\.~ <lispo>:i~v r•!l rn-

. fm'Ontos a nxamc~ clt' ut:\ilnr·•i:t.:L nn fly mma,<io 
Naduu:tl. · · 

<>-S•·· l.~o<lolpho l?a.i~úo ( ]1111'11 
t'rH'flolinlrtn· ''· . .,,,,~tf'i" ) (•}- ~tl·~ PJ• CH.:. hloni~•. 
1.nmc. :\ lihllJ'Il:Ltln <ln l'll:l,llJ!Il'· :t n.t.c.nnr:-:io •h·. 
t.:;•m:\l'tt !):l,i~\ . ll::l t•t.< ••mnncl:t; :LJII'I'Sf!!ltaoht< •~ 
ll[)pl'I.I\!Ul:t~ !1.1]11 i, 
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éao ... ·. 

Si· não, é opportllno decretar as nicclicl.a.s ri. Ca.m:Lra _já rei;olvci'a.m q~c devem scl; cqui- ·. 
constantes 4esSl\$ emendas que !!C referem p<~.raclos os vencimentos dos . emprC!ga.dos das · . 

·:~. sub-a.dministraçlies, cuja.s renda~ · sao . ~ · 1-. Aclministr:>cões dos Corr·cioo 1lo !tio !Jran.cte do · 
·per iores ás de a.l?:tttnas admlolsti•a<-.ões, si Sttl; Pat•;L, Pern<~.mhuco, Bah ia.'e Ouro Pre.to 
ist.o não é. oppo1•tuno, t;mtbem não devm:ia MS 1lé igual categoriil. da. AclminisLrm~li.o de 
S!ll' oppo1·tuoa ·~~ dec;·eta~.ão d:Ls medid:.\s con- S. Paulo; como i~to J<l est.á. re~olvido defini. 
sta.ntes do proje~to. ._ . · . · tivamente J)elas duas casas do ConJti•esso, a. 

Peço a Camam . que mantenha as suas COm.missãopronu'nciou-se unica.mentt:J sobi.·c 
emendas, porquanto clla~ enoerru.m 1ücc!.idas as emendas, n, entiio, dis8c : «Sem .se pt<o
(la ve1·da!leira C(lUidadc. : . · · nunçia'r sobre o pro,jecto •. que já: (l, :r,l~J.tr.rin. 
· Façi>.oste pedido: nem só com ·rclaoão ·ás vencida.;~ a Commis~ão tle parecer que .~s ·. 

emendas qu~ se relet·em ás sub-a(lrliitliS'tL•a- emcmla.s sc,i&m rejeitaditS. ngn~wd.àn!)o-..~ ''· 
ç!le~ ~e Diama.qtina, CU.mpanh:). ·c · Ubét'tiba., ~·eforma. 11ara, que o Governo está; . a.utot•í-

. "'l!m Minas Geraes, mõlis u.indn. com relação za.do,:. · . .· · · , . . . . 
áqticlla.s que se l'el'ct•em <~ · Santa C'l.tha.rioa., A Camal'll. tem de se-pronunciar só menta 

·Alagoas, Gea.rá, MarllonhãO e Pa.rt\. · · · · · · · · 11 •::. · 
· · ·rra.ta.oo de um caso qua.si que geral,, que sobre as emendas. St .as a.pprovar .e as wrão 

·' de volta.r ap Senado; para. que este .d'eliberl3, 
não ue\•e. a.bsolut.a.mcnte ser 1·esp~i~t~do em .uo caso contrario, 0 proiec_··to_· sub_ irá. imme-
beneficio \ã.o súmente da. med:id<o conskmte • do pro,jecto. · di~ta.mente (L sanCQão. . · . · · . 

Sr. PresidentQ, eu tinh<~ · neceS~ida.!le de 
·. O Sr.: P~esiJ.e:ute- Ao peo,jacto dar es~c; esolat ecitneiltm<, p.1.ra_ quo a. Ca.-

. do Senado-. cquipar<Hlcio os ''cnoimcnto.~ dos ma.~a ficasse l.a.bilit ada a vot.\r conyenjc tl· " 
. empregados da.s Adm-inistrações dos Col'reios tej'll~nta. 

do Rio Grazüle 1lo Sul, Pari~. Pe1·na.mbuco. 
Bahia c Onro Preto, em Minas Gera'es, aos à Sx-. P1•esià.eute...:.. Os senhot•es 
ile igual catégoria. <lo Estado de S. Paulo, qu!J. a.~prqvatn a emsuda queira111 icvatl-

. f,m~m apr~sl!nta.dn;s n;~ C:truat·a; emer1das que . ~\~r .. se. (Pausa.) . . · .. 
. 'O Senado não ll.CCCJtou. . . ~'oi rejeitatla a eme!ld<t . 

Yo~tando á CamiLI'U. c~sas entcmla.~ •. vlto 
Ol!a,$ ser submcttidas á Yotação ; Q íl!ir. ~i·~o~o FHl10 (pelaa!·dem)7"" 

S1• . Presida[.lte, pei•gnntii.rill. a .v. Jo;x. si. na. 
. O .Sr. Tostâ. ·~ PCQO a pn.l :wra pela. ~ypot!lesli, .ha..sta. ~implesment~ ~ decbJ•a.- ·· 

ordem. · ~ão de que foi rej~itada a .emenda, 011 si 6 
· · · · · · · · · ·. · prncisó quti o numet·n do votqs fique pei•rl) i~ 

. Q S1• • .Pt•e~~tideiu.o - T•;m :i )lah~ tam~Jntc a.s..~gll<tla.do. · . . . 
n:a. pnla OI'<IAill ... St:. Tostn.. . . . :; . 'l'I•a.i;t,sn rio emcu(la.o; lia. Comtnis.~ão · ri. 'ttm 

.. · · · · · · pl•ó.jccto v.inilu ;Lei S<ma.tlo. temlo -~i!<tl~ nmon-
. · O Sa·. To~õ;~ tu. lpel« 01'1/em) '{') - .Sr . !las cnin •• p1•ojccfu volL~Io _a.o ~mvlo. ·O 
P.I'Csi!lentc. como ·1•nta.tor ,Jo. pa.1·cc.or. yenho ·' · 1 · ·1 ·· •t 1 · · 

. d~t· nllpliea~.üei; <i. Ct~m<u':\ , !;(!monto. p:n·~ · 0 W.n..,o á. ~~ · o ·NIJOl :\1 as; p.'l.rlll·,o gno.- . ila. 
tlm !lo oriontu.l-a n_:~ vota,,fl.n. · hypothasn,. o~ rl<>IHI · tarços d:L ,.~l.:!~.;~o pt·n-

. ' cisa.m tlc<~.l' porlhitfmlllnto tJSS!g~a.l"dOll • . 
· · O SR. PR.Esi~ENTE- Ch:-~mo n. a.ttcnç.ão !los · Nestas · condiçi'ies não .ba.~tA a simples 

Srs. Dçputados . ·. · · . · 'docla.J•ação da Mesa do que a emondil. fQi 
· O Sa. TosT.\ - TritO:,.sc de. u m JH'O.)ecto. rojeita.du. ou u.ppl'ova.da; é prooiso qnc u. 
approvado no sen:ulo e na Ca.m:u-a e de Mo><~ dccl:~.re que a r.o,joiçlto oti tLpprovaçlo 
flmendas que, a.cceit<\~ pol:t Ctm1a.r:1. thmm . ~o <lott pelo nutilm•o do·yotos p~rfeita.m9nte 
J•cjcita.da.s pelo Scn:Ldú. voltando agora u.o f\otel'minado i J.lOI'Illll~nto i~'to. na hy.po'thosr., 
no~.w .eonhetlimento. Si o Nila.tot• \ iv ru."li!o tio t om tn1lo ca.b1ment.o. No caso vorteotc. p:Ll'll 

. Sí! .pronunciar ~ob1•c ;~ m:\tl.ll' iit errr gera l li() s01• aJ>prov;lllll on i·ejeit.atla. <_t omc,ld.a, Jl'io 
pt•oject.o, isto . Co. ~olll'n et.ltlip:wat~a~. ~11s- · b:~.~t:c, n simples maioria ; 6 1.Jt•eciso · 11ue a 
t entaria sna opirJ il~o • .i<~ flxpt•nssa.no p!U'e<llll' cit:Sn ~e ma.nill')sta por 1Ious tal'(I!>S do vote~ . 

<t respeito do Ot·~nmcnto · •h~ [udustl'la.. t> · Nest:ts . cootliçõos o ::L$Sígn:1laniqnto do~ ·. 
Yia.çao,- quc <•mnpre :~g.tta.t•da.r n. l'otbt•mn. votqs ó índi,:ponsa.vol. pórquo ~~ comUc1to. 
para :t q ua.l o Gover110 e,f.<i, n.utorizaclo. impre~cindi v e!, essencial, o numero de votos. 

Conw. porém. o rch~tt>t' não so .. tinha. do . Pot·t:l.nto, St•. Prosideoto, a minha. adve1;_ 
pronitncia.r m:'üs sol>rJ o pro.jec.to, · que ji'~ . ê tencia., neste momento,' tem tod.Q cllibimeuto, 
ma teria. Vf!UCida:pm•qne t:tnto () Seoftl iO c<:\mo o. pDl' i~i!b; l'!lqueiro >'Cl'iftmtçií.o 113. vot~:~.Çr~q. 

plWà qi\(1 seja. PI'I:'Cnchid:~ CS!Il~ ({!J•mali<lttt!~ .• . 
(!~fui lo be•11.) 
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. SESSl\0 EM 27 DE NOVE!\rsno úE i905 

O S1.-. Px•estdeu:t~- Sini ; sanhoi· ; . o Sr _ Presid.en. te~ [~CS}XIndera.in·. 
V, t•:x . tem rii7Zío. ·. : : ·· .. á t:hama.d:~ 102,Sr$; Depltfudo~. .. ·.· · 

v:iie so vot:~ot·. Para se niautcrcm as, nmcn- · Nrw ha. iiiunet·o. . · 
•l~s do. Ca.rriara. a. <!llC ·o Sem~do !Íã.Q · dCLl ~~},~ . Fica a,!ia.da :~. votaçií.p _ , 
annuencia, ~líp prúCisos clou,; te1·1;'0~- · · ,. P;tss~sc ~~ ma.t/Jl•i<i em dis:!m;sã.o . 
. J?tocorlonrlo-se :i. vot1v;il.o, t': J'Qieita.tla n 1•:• anilUucí<l(ia a :>,• rlisl:.n~~ão <lo projcoto 
primeira. omenda)lOl' i~l "Votos, conka. 3:~ ; n. 21<1 B, rlc 1005, que fix:\ t\ tlcspeza do Mi~ 
com o yoto do pl'eSidente, 107. . . . nlsooJ·io tio\ Just il)a e Ncgodos lôtedores 

· Procerlend()-sc :l. votação tla se g u n·d a. pci.r..t. o cxeréido dt) 1 \)QU. : · . · 
11mcnda, é . e !la ·re.ioi til.rh~ ; tendo a pena.~. · · · ·· 
obtido ::)4' votos fb.Y()l•a.veís. . . v_cr.m ;l n\asa. .• s1i.r) I_id:t$, ~poia.tla.s. e_IJORti\S 
· .E' 1;e_jeitada. a terce ira .cm:!lnrla.,. Qtlf"l .scJ con,ptnct•~ment.c 11m U.t~cns.~~o as se_g•untr,fl 
obtove 2:fvotos t~vor<weis. : . 
. j~' rejeitada a ([ lla.i•t:L C01en1bt, f.l Ufl SÔ 

obtoYo:':!<J. votos fclVOl'a.veis. M Jirojecto n. zt4 B, de f90~ . 
o s~-· P.t.•es;;i<lente.-l!'ora.m rojeit.1.- · · · · · · 

l t~·' •. C · ( Archi vo Pttblic,) ·«:Ma.t ct•inh · Onde -diz _ c 
( a.s vuas as emendas <les ... , a.mara. ) pro-: · p(l.1·:~ ·compra ·e cúpia de dueúment()s; etc.·-
jecto vae ~er envi:t<l.n :.i ~a.nCt)ão r.resi<leneia.l, 1.. .,c . . ' , ['n", '~o· mor~ e "' ·p··· d" · í · " d rc' •P·-"" ;~,;;;u,1 : ·•·'-'• ..: • " . ~o 1:.. ., . _olHe nndo-se ;~o Sena(lo sobro OQ!lOl'l'i o. · . · documcmtos importantes perteaccntos a. p:w-

E' annncia.da. a. votac;."'i.o do projecto n. :339, ticn lares e <'.on"iiuuaçiio ú<) "9Ubllc~.õ(\S úe 
rb 1004, ;~ que Sl3 1:e~crc o impresso n. ;304, docümentus lli~torico<, rle catalogo$ e indic~:~ 
•leste ;J.nno. · u.utori~anclo o Presidente da. já. o1·gani.J.!I-do; e t1o5 que o Jin•em ·seudo, 
H,c-publica a abril• a.o i\finistcdo du. In!lttstria, iuclusivn · gt•;J;iific:LÇã•J ao · :~J·chivista-secl'c
Viltção o "Ob1':1.<; Pnbl!ca.s· o ct•edito extra.- ta.rin n a dn~ .çoDiSt<tS e :Lux.iliM'CS nece.."-' . 
ordinario. -te ~O:Ôí)()$, · p;Lrà. paga.r ;i Com- sn.rio;. · · · 
p..'t.nhi<L Bra.zileirr. Tot·L·eps a intlemnizaçãp 
fisada no termo de 19 de dczpnibro de 1901, 
l"esCisorío do 'conkacto· tlc ' lR de· .i ulho ·de 
18!lO: com pa.rari~1; .·da ç·ommissãn rle cm1~ 
stituição c .Justiça., em ;rirtnrte de rcq_~teri
Jn.onto clo S1'. Mar('âl Escobar. 

o Sr. PreSÚle~te---,0 Sr.M;Lrça1 
Escobar,· em .1:1 clé junho de 1905. 1·equm·Oil 
qn"e-~óbro •> )Jr.:.jecto fos..<e Qnvida . <( C-om-· 
mis.~ão tle C'.onstitu·içli.o e Jnstiç_:~. :i q tl:l.l, em 
ltí de no>:cmibr·.:i.IM··róu parecot· t. ·wmiou.nil(l 
da segniute rllrma. :. · . . . . . . 

~~ De accõrctu com l\~~··s elenléni.u~ n •i:.ulos 
. . omciaes, r. a. Co:n1his.•:ii.o do constii.uié:io o 

. !u~;tir;"o. tle opinü.o qo1e -tudci s·e ])l'ilce;"!)u l'e
gnlarmr.nte, u.•.lopta.ndo. }.loi~. o :p:wo.cm· da 
<Jomn1issfio ·de Orr:amonto. ~ (l~ausa.) 
Y~c se Y~ial' ,O Pl'Ojecto em 3~ diséussi(o. 
Yot:i.1•:t,m a. fn. \·o1• (''' S1~~. f1ílpntado~. Mntra. 

14; total;HO. ·. · .. 
·· m o ll:>. nu moro·; ·vn.c se prOI'.oclr.r á cha
mada. . 

Pr•ocellemlo-se :l dt:1.mn.•!:1, vúr-Hh.:a-sil te
·mm se n.ns!lntarlo os St·s. F'J•cd!il'ieo Borge~. 
. loU.ó Lopes, "Eioy •lo · Souzu. • .. Teixeira. do &~ • 
Poreirn. de Lyra; .lol:"~ Vieiru.", · Esmel".lblino 
Bn.nrloira., M•t•oitellas frli!Yão, .Eugenio Tou
rinho, S:L"Crro Dia&. Rotirigue.s -Lima., Uerediu. 
(lo S:í., Col'l't\.1\ Dut1·a, l~uihões ~fa;i.;ci~l. · Au
gusto de Vasconc.-ellos, ·· Sã Freiro, El·ico 
éoclbo, ,Joã.o .Baptista, Heli.l;iquo · Borg,~s; 
Mam·ido·- de· ·'Abreu; .ro:9~ Bonifacio, .Toft.o 
Lni~: • . iOftnilho J.Ubail'(); · FraitcisCQ Ma.!~"' ·e 
c ,m,Jído. dQ · Abr~m. . · 

· Sa.la das scssú.es. fti dtl ttOvcnnbt·~ tlc ·100G, 
-Gl:u-ecf./.u (:rrvaf.cm~ti _ · 

A' rn!Jrlc<~ .S·;· Sttb~i.itnarn.-sc a~ palaYl'D.$ · 
·-C a seiS t))fltinUO~ ~ p<:J;~;: .~ognirit!>-S: . tiO 
aj tulanto tlo llOt·t e l! 'O c :L citlCO tmnt ínuos • . 
. S:tlii da .. ~ sessõc.~ . ~n tlo n(lve_mbl'(l de 1g05 . . 
- Affo·nso CMta.- Pel">'ei>"'l . .Q,·apa .• - ·.P,od·ri-
fJ1 tt:s L_~qta : -:- )(iVÜ~Ít({l'J Ca,:.t'':'(bo· . .' · 

A" rubt'ic;i ':·r • DiJ•ed.OJ'i:t. i:;~,-.tl ti!' Saude 
PulJliC<L : · · · ·· · 

. Na. çQn~igmL~::to . ~- ~htteJ·i~l » chi R-ep:t.l'• . 
li\•ií.o· Cent.t•n.l. lir,j :~ tl~·iltacatla da sub.Cqnsi- . 
·gn;tÇn() " ·M;~tnd:ll, con!'tl.•Hcc:ües o <Jvontnao.~ 
-pu. r !I- o sorviço geral ,. (\ i mpo1·~anch1 <lo 
00.0::: p;.u•tt t~iug-ur.l tlo u1t,;.1. do pu1•tawp.. . 

·Sa.i>l das !iC!-•Jsõos, :~i tlil no.vom.lil' ·' de !9.Q5·. · 
- Il!t/Mcs "ilfto·ciM. · 

Ao il. 37 ~;Obt'il.!l », Destaque-.so a. · qnan~ 
ti~i r~e :20:000~. p~n-;L rr·p~ros m~(llttr.s· e cou-
~e.n'<tQ~o •(li I-Io~p i.t•\l.Pa.1ll:\ Çandirlo. .· 
· Sala !las sc;sõ<l~. 2i elo novombro '1le iH05 • 
....:. S i&-oa Oas&>·o.-:.t:àl·O!.iif Baptista.-Hc:lwiq1A~ 
Bot'[JP..<.- .f. C. 1'ei.m:ira. Brm~túio. 

Ao§ 3i do a.rt. 1•.: 
Substitua·se ·o tlnal, dl)_pois d& palavra. 

cCijn~wucção» pelo "Seguinte: . ~ . . . compe· 
tindo tts Mesa~ dó Seüado .e da Cama.ra dar . 
cuni.priménto a. est:i resoluçii.o, abrindo em · 
Jt~tinil'tj d~· J 006 a con~11rt•nncll\ :J>ar..t. ·a· ~lt!iítii- . 
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A~NAll,S PA .. "CAl\lAHA 

. sii)ão uc um pro,iecto e. detcrmimtndo no l'e
spectivo edital o prazo ma.Ximo para. a ter
minação das obras, o .seu cüst.o c o seu local. 
As referidas Mesas podePão se ontendm· com 
a Pretbitura. du Di~tt•icto Federal, que, de 
acoord.o com o que ellas det.e:rmínarem, ·. fic<i. 
autorizada a de~apropria1· po1· conh de~ta 
vcrb.:t. o terreno necessario. o concurso sel'á 
encm•J•adó a 31 de maio (le 1\JOô, mibondo ,ás 
Mesas do Congresso l'esolvcr sobre a cxccn('.ão 
das obrM.~Ihico Coelho'-Medelros e Atbu
'1'",-iJ""'~~. A. Ncivfl.~Bclism•io <lc S~u.::-a; 
-Affonso Cosia. -.JMJte$. Da.·cy. 

Continúa em vigor a. disposiçfL!> (lo :trt.. :le 
. n. l, da lei n. l.::Jl6, de 31 d.e dcr.cmhl'O' d0 

. Hl04 (01\'Mnento vigen.tl•).;. . .. 

S:J.la das l$cssões, 24 de no,·emhro !le 1D05.~ 
Pm·anlws JllóJitli;zey;·o. · · 

Ao art. 2>, II, Jott.r:1. d, t•edi,ja.-gc como 
segue: 
. A despendiJr até ;: : 000$, ouro, para. impri
mir no paiz ou no r.stz•angüiro a. tl•adueC)ilo 
1las ob1·as completas do D1•. Pctor Wilhelm 

· J,nnd, relat.ivas a.o Brazil, íhita. pelo Dr.Loo
nidas Damasio, si este fizer eeiisttó g1•atuit~ 
1!11 seu direito do traductor, 1lepoia .de verifi-
cada a. ntilidado das mesmas obr:w, · 

Sala das sessões, 27 de novomhro de 1905. 
-Calogeras. · · 

Considerando ([Ue a :wto dá. musica ~; t.una 
d:L~ qne ma.i~ devem mm•ocrw rt prot.oeolío 

. do~ podoros publi11os ein no!'.qo pai~.· qn11 
tem.<t gloria de contar, cnt.rc IL)< l'ln:is eelll
bridadnR, o nomn rio ú:n•los Uon1e~. o rtnc •' 
p!H':t nús motivu rio ju>~t.o clo~vauoei!ucutn·;. 
· Considcrruulo 1\llC som C88:.L_ p1•oteeção 
níio 1l :pogsiveL dosoovolvm'-~a. ·:~ medirl:t do~ 
nos~o~ ardentes .o _ptttt•iot.i<!o~ rle~e:o~. o. i>:~
lon~o nlllSicaJ, Uln!t VOZ qlll!, no estádo actna.\ 
da. :Ll'tG, no Hra.~il, os que flll IM dodiC'.tUll,, 

. nem <to meno~. 1oem certos · ns moi os de 
s n bsiBtBncia ; 

. Cónsidera.ndo, porl1m, quo, si é ut(\ e nobre 
·o intuito do !egisfndor, · snhvencion:1nJlo eom 

· 60:000$ a. lmmpa.nhia Jyr.ic:1 quA vier· :t í'l\
pital d;t Ropablimt fl .levar á ~cnn:t, pelo 
menos, trn.~ ope1·a.~ de n.utores nMionM~s, ~~ 
iuju~t.o 111io )li'OpOI'Ciona.t• t:tmbflm r.~se li:IYor 

· U.OS l~stn.do;s, !lUO, pela. ~Ua pDSição I{OOgl'<I
Jll\ic:L,·!)OpitlD.Q:ÍO e impo1•tan<~iu. polii:ic:,., ~f(o 
igu:•.hmmt.n dignos riAILe · . · 

. Con~iderando qtm li~oii•:t dr.mora. rla, tml· 
.Jlrezu. subyoneionmla, em .· Pm•na.mbtwn n n:t 
l!abia uão lhe acai·retnl'(~ pr~.inizo, poi~ é 
l:.t.tal n. pa.~~u.gom pelos rofel'ido~ l!:~tndO>!, 
convindo a.ccrescont~tl'QHP. o pnblico, n~.qnP.l-

. Jas <'apit:w~, anhP.b.nllo, c~om Pllthu~iasll\o 

" 
aS 11St:l.ÇÕ!JS lyJ•iÓ!i.~, nlí.o rogatoará fL COll1prl.• 
nhi<L que <tlli fõ1· o seu valiosO auxilio ; 

Considerando que :.s emprezas lyrieas quo 
fullccionu.m ucsfu- cidade vão cxllibh'-se 
tà.mooro em S. Paulo, ondo sempre ,;ã.o oone
vob~mente recebidas, não podendo. ser co"nsi
tlcratlo um pesado. onus a obrigaçiío q1113 se 
irupuzer <i. compa.nhi:J. S\lbvcncíonu.da. de 
da1· oito esp~ctaculo~ naqueUa. capital ;. 

Conside1•a.nrlo, fi Oalinon te, Q. uc é de v a n
iagom inoootést:w'cl . ~strmdor o 1i1vot• con
cedido pelos cofres d:t União aos- ti•os Es
t<tdos referid(~~. tirando-.<ll da. disposiçã:o ](!

giillativ:t, conto está _redigi<la, o. cM•a.eter 
odioso de ilxclu.~ivismo, matu;ndo-se, <tt) 

mesmo tempo, ·,L cons1u·a .qua, do.futut•o,·se 
possa fazer - pa~rarem-se com a.s remht~ d.o 
pá.il.l intoh·o o~ $;pcetaculos quo vão. HOJ' 
dadO~! aqui, ].)a1·a g;turlio somente da c:tpital 
da RepLtb!ica. : · · 

Pt•oponho a seguint!l emenda ao art. 3• do 
projo~to u. 2L4 B, destoarmo. (Orça.mon<•.l 
do Interior): · 

Depois ilas pahvra.s.:.... compaulün ly1•ic:t 
quc-accl•esoente-se: dando uma. sorie de oito 
aspectaculos no Recife, na Bahia. e em Si'i,o 
Paulo, Jnvat· :t s.eena nesta capital, polo 
meno~. rluas opora.s nlo exocut:l.(Las ainda ; · 
mantendo-se o mais, com() o~tft no pi'O-
,jecto. · · · 

Sa.ln. das Commissões, 2i de novembr" 1lcr 
1 905': ~Aif'o.,So Costa. · 

ConsideJ.•amlo ({lln o intuito do .Jegisladm•, 
SllbYI1ncionnn(lo n. compn.nhia l)'l'icn l[llO yil'l· 
a. E1sta Cupit1.l G lov:tt• :i, ~cena. tJ.•(tl: opnras, 
a.ilHlanfto !'Xfleuta.du..~. cln compo~itcu'<l~ llra
z!leiru:,, ri 1ll.vorecm· :L :u•iil• mn8ica.l, n.~l,imn
la.ndo o t:tlen.tti nal!ionrü a. no,'Oll omprehou
dlml.mtos, o que não 111lLcil ubt;i>J• som o JlO· 
dero~o n.poio Lio porlm· prtblh:u ·o t\ conscion
cio.~a prot,ocção tl:t. lrliclat.lv:' Jl!U't,ionln.l'.; 

Co.nsiclei~a.nlló quo do mmlo polo qua.l ost:t 
l'odi gitlo o ar·t. :~" do pt•o.iocto, fica 11.0 m•bi· 
trio 1la oompa.ullia IL e~olh~~ das opems nn
cionaes, pois· a nnnhumi.l. o•ttru. entidade se 
comrnettou· o i;;o,;~tme .tlu merecimento dns 
compo~içõn~ qur. r\eV('.ln, ·-ser exm.•.t\tadai<i ; 
Stõlvn ~i, nflSStL omí~~r,,o,ofl Jll'~I.()Jl!lo dar (1ft~o 
eil.cal•go ;~o !:hoio <ln Policia., a quom caho a 
fisoa.Li~ao5.o.dos IJw:r.tt·o~. ttrvorando-so a.ssiril 
n.~sit tLntm•it!Mie úm l~l'it.icu musiCltl ; 

Consitlemrúlo qnn, nn'!t,e .1~n.sn, p(ufr>. impc-
1'1:11', mrtita vcz,o lltvoriti~mo,de~prez:\.ndo-se 
o l'Oill merecimento lle dllodo~ art.i~ta.~.quo.ndo 
o Imttu't\1 f!J(Igico t!. qno. a ar.t~.seojn.julgad:l. 
pela arte, . u~utdo-se"lh~. ·' .i!ll?l ·.Jp~pa.r~il\1 fl 
~ompe1:en1~. tle IDQ(lo ;r, mits:re'iri-~<~ .Jilst:t~ 
t•ocla.ma.~·iíos c u:·,o ~1\1• lml'ln.du o pon~:tmcmtrl 
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tia Gamara,I!UO ' li estimula.!' O ta.l'into, pr~ 
mlan<lo o mcrito : 

-PropOnho a seg11into omcnda.: 
Ao :wL!l'', a.cerc~cente-se o seguinte : ·· 
§ 0~ c.Jm:po~itOI'e~ ll<l.clonaes Qllf! l)l;~tm\

clÓrcm gosar do f.Lvor a.cimtt i·et'et·iJo t·c
. motterã.o, o in tt>mpo o.pportuno, a.o <lit•cctor 
do Jn::<titntt.~ N<tcional de M1t::<icil, os cxempla.· 

. 1'<'-'' do sú:ts · opm·a.~. :ttim tlo serem :~s .d_1it1s 
mríi~ . nut.ivc:is indi~<tda8, pelo ,·ot(> •lit cJn
gJ ogat-iío, ao !llini>~!t•o d:L Ju~t!ça, :~ _quom 
COJi1.pi1t.n d;ti' CX(lCti('ILO a e~ta..'l dtS)>OSI')tll!.', · 

SakL dn .. 'l se.~~-'' .s7 do novembro tlo I 0.1:;; . 
-Afrnaso Cost11. 

. . 
. Soja peta. Gomniis.~'io _do Fina;i:u:as previa· . · 
mente ftu,to O lllll!lCl'O !lc flXCI!lph~rcd da.~ 
obr3.s. cuja pubJicaçií.o e.:t:i. autorizada pela~ 
d ispá~i!')ÕilS tlas lett.-a..~ h e c do art. 2. • 

S•Lla.Ja::: sos~õcs , 2i ele novcmbr<> do 1905. 
·-ll 1·icio li'ltho.· · 

Ao n. 1$ tlo. a~·t. L.·~ A Ci1inmíss1í.o do Fi· 
m.linça.~ tix<tr<í d.a q1r.utti<t de :1:Hou,;; a somma 
·p;w:t :~ l'flffilllll•r<~çiLo :~''· ~l·ip~tu·a.rio, p;u·~t 
ILC(}Ili~i<:'ã j dn 11\0\'lliS (1 OÕ.JOCt.O~ llll OXp<\(ll· 
fintn. 

Sa.I•Hln< - ~ll<~jj() :, ~i ·elo ttO\'omhro clP. J!l(l!}, 
-flrir:io/<'{t/IA. · · 

. · ltc;h;r.,\·>r. a. vm•b;~ :dn W:OÓO$ (sul,v~n~f..o' . 
A'r1tlwic:\ ~:ii .«Obra.>,.: ~~ cornpa.nhi;~ lyrica. ·q:Uc ie\·;~r:~ . sccna. ope-:- · 

t' l\.'< n:~r. inll<ltl~)-<t Ui :OIJO$,-· dest mi\dos· a ;tu· 
De.'!t:l.qun-so -dlt ' con~igJi:\r::io lSO:O:l·'>*· xili<lr :~ _(uJt•laçio do Thc:\tl•a Lyl;'iÇ•l . Bra.:~.i-

para. a.<~ oh.t•a.s 1la PoHclinic:~ do · R.io do J:t- loit•o. 
nciro, a. quanti:t 11<'; :-m:OOO$, -p.õra. ol)ras, rc- ·Sal3. ú.M se~~üo.;. ?:i 1le novemht•o de 1003. 
llal'U3, piatm:<~ no ·cdineio clo Ly®o 1lc Al'WS .-ltm~e.< Dàn;,

1
,.:_1_ A. Ndt'"'·~'- c . . Tci

li Olllcio3, t\cqni$ÍI,I.'ío de modnlo.'l p:wn. . a.ul:~s ~-;,·_a lli·an~taõ • .:.....-rratod;) Bnp!ista. -llelll'i'Jw! 
tio . d<'.'lonho ·o c~culutur:t, mc)\'cis I' ontra.s ~~ 
dc~po?.a.il no mc~mo ildillcio: fica.ndo recln-. Rai·gc.~ . .,...Oq,rorlt/,o llrittf) • . · . .. . 

· zilla aquelllt con;~ign:u;iio lt J;)(}:000$0i)l). 0 · S~·, .-\..ft"QU.I"O Oculta-0 m·t .• . ~· 
·So.h~ da~ ~e.~<iíl'-~. 2i de nüvombN de 19\J:í. do · pt~jc::to quo orça a dospez;fdo Ministerio 

. -'-. AfT.IIIW> Cú;".rt!!.- Gt1ltlitw I.rwettJ.· · do I11teriot• ,; o t•c;u!bdo ria. emond!L . do va
z·iO.~ Srs. Deputailos mandando subvonéio-

Ao at•t, lo, n. 4S: nar · 3. Mmpanltia lyric:~ quo, trá.balhanclo 
ntl~ta. Cil.IIita.1, Jeva.t• li. s<:c~a t1•cs opera.s, pc}o 

Desta vot•ba. .sn.ia, nu vlgoncia ·dcsia ·lili, mlllios, -de autot·os. tH~uwnaa~ c r1uc nr..o 
il. qua.ntia dn 3: . .20,l'ii pil.rt~ o lUtblltituto llti tc.nlmin ~ido ain;h m:c~uh•las nos'. uo.~so1 
la iiOO~ií.o d:t r'ILCU(dtt.llO «lo ~(cclicinlL da thMtt•os .. ·. ·. . . 

· llahlÍL, <JÜO o.~t;~ (lnb~tituiutlo o cat.hrtrlmtieo . ·O OJ•~dot,'· apphntliu n.. illM 'l'ta.nd(l f.owo . 
. . dn ~mttomvL deljtwipi.i V li, iiii. 1\ii'inl~ tlo :1-l't, :~o ,,..:JnhP.l!ÍillC\ni.Q ollllla pol;\ I(Jitur;~ !lO mm·i·• ,{,, 

•lo tlfl1~1·nto n. :~.H\"11), _..,, 1 •lo ;i:melro do,l!~)J. Conqr•!~.~o 0 não lho r~:\tOOil · u ~mt vot.o, 
s . . n .. ··;m ~~:í IIU llfiVOmhm.de JOO:l,- J . jJOis não· MmllrllhéÍldo o aiJ~DIIOno :1. QUI\ . 

A • • 71ld,,,. · íll'! f.oom yot:~c o no p:tiz · certas arte~. qu~._. 
iofolizmoatn. nrw potlom ter ·~to.,;l\nyoln· 
monto 1;31l\ :utdlio 1lo.; pot.lct••w publtM>~ tl 
o amparo "on~llionciu.so o J'orto da inicia.ti'l"<~ . 

Rllptlrlll)"",:o· R. •lis-po~il:í1.0 -ns.~im r.oncohioh\: 

~o r.~tÀ.Ilo snbvcnclonr1ríi. com :\ q~n.ntin. 
•lo GO:OOO . .O: o. compn.nbia. lyrit'.a que, duran~ 
:~ ~IUI estl~ção nll~tn . Ca.pít.1ol, oi:ecutnr pelo 

. menos tres opi:was niu~iml.O,~ inédita.~. do. 
. :~.rtist<ts nMionaes. sondo-lhe paga css1~ sub
vnnçlio em . tres :p1·a~tadie~ •. depois. tl<t nx
ocuQã.o.fi•Y êa1la. uma. d::v; oper:~o.;: . » . ·,. 

Sala áas so~<ui~~. :!..7 1lr. nnvnmlwo dr. i !lO:;; 
- Jlrii:io Jii/.lw. 

S11pprtmn.·so :\ sngnintn <Lilt.OI'i1-it~~lt~: 
«A :ll!.<prmrlcl' a.~ qn:.~ntia .. ~ nncm~s:wia~ 'J)~t•a 

r.~tll.blliPcoi• nn Lallortlt.ot•io clr~ Mtlngnittho~ 
. um serviço dll.~tilltttlo n.o. o~tucio do mCJll'~tiM 
opi~.ootion.s o d:t!< rnlbrniid~de.~ 'I"P.t;l1tM.•.,. ·· 

Rfila tll\!! ~ll~~õe.~. 27 dll IIOV'Ilffihl'O 4IP. 190,) . 
..:...tl?-i<:ia FiMu, -Onrcia f'it·,•.•. 

V oi• -VIL · 

particular. .- .- . · · 
Nos gmnclr.~ C\Olltt•os o nrLo; ~r.\ndo.i ~tdn.!lc~. 

a. M'to, •!:mllo glorl:L .. d:~ hm!Nmt -a.og q~10 se 
lho. dr.votR"m hon•:~to.~ . c, !UI ve:~:m1,- fM'tol:l 
mo3ios-rlo vida; 110 nosso p:i.i.z, cutt·e~'nto; . 
tódas .as :u•te;~ 1\elinh;t!ll, <1 pl'itlcip:LI!nente tL 
mns!M.l, a.po;mr tlo g1)st~' · prouunct:L1lo doN 
nosros pn.tri<:ios p~>I :L . mnsica. n polo. 1:a.n~n. 

c.~i·Io~ Gomf!~. o. no!lsa gJ•an•lo rnaost.l'O, 
esj;rel!~ ' brilii>Lill.iS~imiL DO~ f:l;OH J)IU~is~imos 
d.:l ~.t·tn, (, rt'p!'-t!dariu:Iltu a<x:1t>a1lo de pow~o · 
p:~ 'i;r iot;~. porc1uo vb·lt~ som pt•o ~o ~~i.t'i\t~
gl!h•u, muJo, ll.L~<'l'l!sconl.:~rom.o~ nu.~ .• . r.amat.~ 
~ll o.~<luoc_ ou tln :ma pa.h•ta, . tmmort!~hz:uul• • 
:\~' pr mltiY~~~ t.ra.dii~ÜI!R do sr\11 pa.tz ne~~~~ 
c:~nto unt.lm~ia.stl\ 1)11(! a.ind~ _hajA_ :l.T'I't\lJ:~t:~ 
:~"' mnUldiiP.il" lt\1. a aclmil'it•~:~•J dós pr·oprlo~ 
rulll!trl'.'l,· · 
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. N_ão lhe m•a ·J)oss\vd ;iver n:qui, onde o cscdllla quem tem cornpctench\ úid{~~~tivei 
tn~io .ilão lho pe1•mitth~ . · ahr p:u:a. a glol'i•~·. pat·:,t ra.zel-o. .. .. . · · . . . · 
!lomfl fsz, o nem lho !'avot•ecia. o !le;euvolvi- P;msa .ta.ml:!em o oraqor QI!O a disposíç:Lo · 
1~outo rlo próprio talento, tão fcrtl( c pro_dl- tlu ar ~. 3", a. qUe se. tem . rcfcddo, n,i,tdo~ ca.-

. gtoso semp1·e. · · ,._ · · · · t·ece de um reto<J.ue; e· n!l.\l~e sentid<>. vae·-
Não é ·oppol'tuna; a. oee.asi:í.o p:~.r<~ fa7.0l'·lhe a!Jre~ent.ar 111Ti11. e.menola. · . · .. · . · 

:t défes:1, nem della. crt.recc lllil.is a. mcmorin. . E' Ju~tó o C-ÍIÍI;eniolltt) su[)ve:tCÍQllS.l' .. (L 

·do hnmol'tal. · . . . comp<lnhia.ly!'ica. que viet· . . <t.· n~t:I_C<tpit:~.l o 
A tfillposicão do.art. 3», :pois, C: um csti- .exocutat·, pelo. menos, dua..'l op3t·a~ tle auto--

.. mulo aos·nossos <iomP!Jsitot•es; um :tcenó de .res u;~cioMcS ·i ;J.S.~im tar-sc-lt•~ estabelecido 
çspera.~c;-<l. a.ors". no11sos a.r_ ti~t:l.s 1 qlte, ;<Cnt u üni ostiri\ulo ao~ que · se tlodica.m. :l . :~rte. 
:~mdllo dit·octo elo Gr,rorJto llão porloriío tlrw ch~ndo-sc-Liuis en>~io de tovi:lhw os ]~t~imorcs 
~ccucã.!l .Mfi seu~ tl't\haL!Jos;e toilo· o mnn1lo do ~cu tn.lcnl;o o os vôos 110· .slla insph•i\Qã.O, 

. :ru.bo qul' ~om publicidade não h a. o i.•l'a pl'im:~ ?<l<ts n.ã.o é mono;; justo, oon vcnicttte o. equl
que a.pparcca, nem rcpuú.l<'.ão que s ul']á, se t:ltivoproporciona.r :loukos.I::stadosomesmo 
desenvolva O Se fortiftqu·e. · . . f<WO!', 11m i\ VC7. que sã.o C!lC.~ . digOOS diSSO, 

Quantos talentos,' tão bcnt fadados U. 1'nu- ·pola. sua. · }>osição .geogJ.·a.:phic:l , -populn-oão c 
sict\ e a.o canto, se perdem nas obscm·:~~ oi" ma.is r·a.r.õe;; qttc I>or brevidade ·não desen" 

. •lades elos nossos Estados; o masmo nesta. \' .h·c,· Os l•;stados de P ernambuco; .B11hia. c 
Ca.p,lt :lt; ·igllOl'ados e de$conheci<loo,e a quetn S, P~u!o cs~ã.o nessas coitdições; n ã.<r h:~.v.cndo 
sl) i\ làlt.a. <le estimulo, :\_nchum;t esi)ct•a.nÇ!l no.nilttlll vr~juir.o em demor :n·-se a.lguos dias . 
•lo '!\tt11ro . l'(lmunera~Ol', fa.z desMtlm<.u' no <t compn.nhh sL,bvericiolu~do. t\:J.s .ctl:pitan~ 
inicio _ de. iunn. ca.neh·•~ que · scl'ia bt•i- dos referi<lo~ J.;stados, on,lo cs cspcct:~culos 
11tante? . . . . ·. · . · . lyricos .são . concot•ridissimos .- e o publico 

· · E', pois, com desvánccimcrito quo o oradJr ajuda . v::~lios:unento a.s compa.nhia .. o;; que se . 
a.ppln;ude o vot)> legisla.tlvo, ,julgaudo, ontrc- tot·nam ·digna.;s de. s1ia pt•otocçã.o. . · · 
t:tuto; <J.UC.o art. 3• caL'.Jce de seL' emendado; A cmetfü:t, tem, pois, ·~ · v<\nta.gem · incon• 
no séntillo de esta.belecet'-se chtra.mente o tt)~tavel de esteador o ra.vo1•. con()edido pelos 
modo por. q U:c deva ser e:.:ecntaelo. · · · oof1-es da t;nião il. t1•cs ~~ta.(los daFedor11cã.o, 
. Quem oscolhera as -qperas a serom ·ll'- .tirn.ndo.-:se . 1la. 'lisposiçã.O log~la.tiva., como 
,.,\<las :i. scena., dada. :1 hypothaso de .app;u•e- ãsttl. t•edigi<l.a. o cn.raGteí:· de ·cxc!ush'ismo, c 
t·or~nwa.rios co.mposittYrcs mociona(ls, tlese-, matand~:l ·:t ccnsm•:.~, quo, dP. rntltro. ~~ 
.i ;u\do gov.:n• . dos~a. t•ogall<\ quo a. _lei cqn-' po;:sa. fi.L?.Cl', de nia.itih.Lr · pag<\t• a. Cu.ma.I;,~~ 
JiWO 1 . . . . . . . . co.m as rr:i:ulas c:)lltidas ao pa.i7. inteiro, OS 

. Nao parece ra.zoa.vel doi:;;a.r ao ;n•bitrio . dll. o.<;p~ctMulós · que se vão d<~t· ·a.cLili, parn. 
orilprmm subvencionada 1111 do chel'e ele po- g.ltulin ~~ímr.nt~ rla ·ca;pital ·~[i~ rtepnhlica. · 
licia, on mr.~mo do Ministro d:t .lu~tka~ a. 
O:lcolba. mos·m•i ·]ÚI'qJIO itflo (• lll'uJ)I'iO cló ~U:L..<; · O Sr.•. G~~.;Ú:ht. Ph~e>'~ silinnt<t que 
J'uncçüt'ls ' tot•narom-~o crit.icvll m•l~iC.'\!lS, po1· nii.l• vom 1lispo;;to •~ r.,_r.~i· Llm ~liscncso, mes
multo gosto a Jmhilita~üris itue. porv<mtn1'.1. mo .pot'!tlln· lam.!ut<t tlií. l s:tl.ler fazol-o. e . 
l>Os>am ter essas :\ut, Jl·Ma.dcs. ·· . · · . . tu.mb~m porque m·ge yohw o -Ot•ça'melito d1a 

O. intttlto do lcgisln.r!Ol' li:liostiinu!n.J• o ía- !Jttet•ioJ• ~~ .~~tsti(•~ · - . . · · , · 
lentt> nu.clour.l; doson,·olVcr o gMto artístico, A· ütlm:~t·:L r.Moi'da.-s~ n.inch, d.omiJlU.ll:1 · 
o osso intuito olovadissimo. o..i;sa. preoccupa- por· na.turi1l pwot•, da. . úec!M'Miío do Sr: 
ç1iQ piltt•iotie:L,.não t!Crá colima.da ·si o tà.vor F1·ancisco SIL, nobt•e t•ehltor da. ~~eceita., "d(} 

.\!n; .lei se: transll>l'lllU.l' em instt'Limento de q_ue provtwelmeote o tleficit orça!ilotlt~rio 
Mpotismo, u.o cnvoz do protiliD .<LO merito M,tlngb·tí n. 4.0.000:000~. Ora., si n.nt(3s de 
tlos nos8o$ a.rtlst.1.s~ ·. · ·· · . · someHu\Ítte elpeetativn, o·. 9r<'1l9r .it~. er~~ 

·· A úama.ril. oã.o pôtt~ quril'ill' i~so. A a.rto pai•eo · na. vot.'\Q:i.O rla.s clo.<;pezas,_ <lOW,!S !!C~ . 
dcvn ser ,iulgn.<l:~ -· peh1 ill'to. polQ:\; seus j uizes .soh'Cll, t.rwminantom<::nto, como 1levm· rtc· 
!Jl:l.i~ compotcntes o :tutori7.túlrJS, o t\ ppr p:~irirrt.lsmo, n·;io m:1is cont.vihnir eom n :;:c\tt 
1s~o. que o ,ot•ador· lornhr:\ qno o Instit.1tto. vuto :p<tr;l :'Lngm~nta.l-aN.. · · · . · 
ll<! Mu~ic11 tlo~t:~ Capitu.l soja, o ,itti ;.~ da. <'!Xci:Jl· .M:al!, dcpar:~nllú a Gmenda, dosSrg. Calogc
lr.ncia e prima:r.ü\ li:IS '!XlQaS ·a sarem 'lova!IM t•il.s· ci Victorino Monteiro croando ·a. dcspeza 
·;t scen:~. , . - · · do 200:000$ p::~.m :t · t'Unuar,lio ela tun insti-

Os compositol•es naoiom~os, ori) tempo •>P. tuto stlrotlü!l~a.pico U.Llll<lXO ·~o <ic Mo.ngui
pot•t•mo, remottériío :.\0 director do::~.so esl'i-1- nhos, vorH1cou ·que a Cêlmmissão de Orça.
hclecirnonto !1S SUM opGt•:t,S,. e a. .C()llgregaQ.Iio monto, il.CIJCJitando· i~ iolõ:t, comtudo Sllb>ti
llo profo.."SS!'<IS in1licat•:t, pelo seu,voto. n.s quo tuiu :~ li.Utori?.açlío ·quo ora limltll.da.· :por 
dovom sc1• .exooutt\lla..~. · · ·· · um[l. t\ut.m•i7.D.cii.o de rl~\rMter !limita.d.o. 

Assin\.·nito -havcr:L quoi:tas, n1m1 di!'r~iÚ)S Poi~ qn:11ulo n ominonto t•olu.tot• rla Rec~it:L 
olf<llltlidos.ncm rncrimJnllçõos. •!oci<liarlo 1'1:' no pmprio Ho~orno ·[Jrovocm u. edstenci~. 
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dé .tamanho· de{u;il~ . como substituir am;~ votar <t 2" parte, que dizia.: c 3!2{)():;; pa.t'tÍ. 
a.utorÍ)(O.Çâo resíí•icta por Uffi(!. a.utÔl'Í)(a.Cão O S1Íbstit.ut9 da P !!<~CÇâ:(l . llllO cSt ti. 'snbsti
ampla. 1 ·· tuiuúo o cathedr:Ltico : tle. anatomia~ dc<cri-

Lcvado, porúm; .pot· um•~ cut•io~ida.de ptiva. mt l'órma tlo . :ú•t. 30 do doci·cto 
muito con>entanea.cim'l o lntercsse de 1~ n . a.H90, de I dcjan~iro. de 1001, ora.· no to, 
gislú com a certo, pr~urou o ora<l(ll! conhc-. ora. .. no !?:> :..nnci, o illu-stre Deputado, ta.nibcm 
cm· otl~ciltltue!ltc.o Instituto tlc 1l<tng.uiJlhos, Pt·:[o Rio. ua .J11aciro, S1• .. Dr. Maurício lle 
r. para. solução. tlc$sc desejo fol(lcou· ioto- Abreu, pronunciou · :ts seguintes palavra.~ 
gt•almonte JJS g ·l'L>S ;os Yol11mes do · relatol·io pela ordem o ·pura. 0ocaminllu.r a. vot:,çã:ó i 
tiO Ministet•io do Io,terior, omle uma vu.ri~'-- <eSr. ·Presidente, ~~emenda. quo vae 8:!1· vo:. 

. daue de asshmptos se 'lhe clepa.l'<>ti, ri. ponto ta.da. é ropt•ouucçâi! d~ucU•~ quo o· mcu'illus
ilc· cla.ssific;~l-o .- Lectr~r•~ ·l?otw lous· .. B 'lllC t1•e companheiro d() .ba.ucaua• · Sr . . Julio· t.los 
encontrou sohre .M;~riguüthos ~ · Sruitos <tpi'es~utoitn:t sessão do a. uno p<1.ssa.uo . 
. .Bin relação t1 despéza. n:L pt•opQstu. d.o or- . A:. ca'ma.ra. ·appt·ovoú . cntã.o . t:~l <im~uda., 

ça.me.l\to, ·a.penas enco'okou · 0 ora.do: p:\r a mas nã.o a.ssim o sena.io, que. a.. rejeitou por 
I)Ustéio do Instituto d.c :Ma.qguitlhos 120:000$, motivos improoedi.mtes, pois quo . c:mtr.a.di-
e a mesma co(t:;a t:tmbcm· eneontr·ou !ltts, · · .•. · - d I · 
tabe.llas e.· xpit'.c·,•tt·v:•s· tbt Or•· •. a.mento .do lnb- zem expt•cSSt\ utS'flOSt~a.o · a. et '1'1e regula. ·o 

' ,, v ea.so-:-0 Codigo do Ensino. : . . . 
!'iot• •. ·E, coills i~ii> nã.u l he sati~tlzésse pro- A$ ra.zões do Geua.do !'undam-~e no regula~ 
curou .~abei• como et•a g:loSto ~s.e dinlleil>o, m()n~. que, como se sa~:l. nlí.o poüem pt~ 
qm~l o numero · de empregados que o instic va.lecc_r co~tra. 1~s w.doi. · · · · 
tu to tem, a sua oi•g:útiz::~.Çã.o · e. a su(l. iles-
de;~za.. e no relatorio do Tl'ibuna.) de Couta.!l . Diz o <iO<ligo, no art. Zí : «O~ lentos t•cgom 
:ti;IL<*!ma. cousa a.p~na.S depn.rou.cousa: alguma. ca.deiras e o.~ ~ ubstitnto~ aula.~». o, DCI art.3(k 
1leseohriu, . ·pqrtauto, ·CXcla.ma .- o· oradoi•; (Lê.) · · ··. . .: . . · · ' 
sinã.~ apena.~ u·m · ollicio ·magris:>im~ do AsSi m, ·dO accôl'tlo Ctlm o Codi~J do l'~nsino 
Dr . . O.swa.ldo .Orur., tL Cl\j tt leitura procctlo o suh.ititntciqtle cxet•ce a.s funcQ()es <lclente 

. e pelo qu:tl se verifica ques ~~se estab~leci- .no impedimenb deste terjl dü:oito · ;\. su:t 
rnento aiD,tllL :çJão ~ act1~ organizado Ue gratillca.çã.i>. . 
fu.cto. . · . . . . · O ensinQ de .ana.iom-ia e . do pbysiologii~ 
. Dea.ntc. pois, tt<l. · decla.rfi.Ção d() Dr, os,va..ldo se.mpro foi tH vidido ctJi 1ln\~ W1rtes, l.eéç.io- . · 
Cruz, o orador nega. o seu seu voto â. eme.nda, .1\:l.Rtlo·o Jonte uma om um a.nno·.o :~ ontra ·no 
dos Srs. Ca.logora..i e Victo.i·ino ~tuutciro , . segninte, O Cudigo do ~;nsin,n. em H\Z d(l coi·
porque entende quQ' ni\Q se lho deva atine~a.r ••ígir .CJSS~ inconveuiencia, ma.:odo'tt · .qtie tu!l 
1:9.usa.. alguma. emquillí.w elle -não ostiver substrtuw, pormanenoo, lcelllon~«se · a. pr!
t'unccion.arido l 'Oiflllarliwnto, de Jl\a.ncira · t\ meira. p:J.l't() cll\ an:~tom i:1 n:outl'O a primcil'a 
.~a.tislazor "~ nQcCJs~it!o.il cs tia.· su1L Cl'O<~Qií.o •. ·ptll'te da. i'hr~iologia.. · . · 
1·;, poi· pt•incipiu·e pu!' iudolo, u Ol'a,(l0L'',jâm~i~ . As~im f> ~ul.l..~t itu to 1':11. . o papel d;~ lt1\LÜ~ • • 
Yotou ou. votará. atttOl'ÍZat;õe.l· ampla;~, · ~~lhtS poi:-njiu\ .tl·;\b:\lha di:J.l'Í:\lUCIItc; scndn, Ull.~ 
sã:o um clnb:irao;:o pM~\ :t o1•ganizu.t;>io Je segunda~. qu:trta .. ~ o ~xt:u~;por· m(lio· ·l•~ pl'e
u m · or<;a.mcnto • . jmpeditul•t CJtW· su (!Qil~ig:\· leoçõf>-3, ll\:l.cndo u~ e~~~~rcícios pt-atiéos· na.s .. 
Pl'Cll1l:>a.t' a tlespozR. pnblimL,· · · t~r·Qas. qulnto.s o ~a,ht.:ulus . · .· · 

Sento O ora.dol• (iUO il\ilOI'Ill!l(){IO~ d(l Stllltit• · i\ .ca.tloirlt, po:·t1~nt.o . !lr.via .~ or• tli\'idilla 
~ho priva.ssOm di!lcutir, como ()211. son tlo,;ojo, em duu .. o; pat•tcs,lta.·;ottdo um 'lento ptu•a. cl\dt~ 
o 1!0rÇlloment-o . tio luterior. ?.ltliti · tlnh:~. a. uma dellai!. . ·. . . · · · 

. tliWI', mas tlcarií. cotitoríte si o.s P~'!>P<).;içõc.~ As;im, o Codigo· <lo · l~nsino 9 fez quando · 
que a. c~ba. do ·a.prosontal' ti c"ma.ra. coodu- Sillxlividiu a cadetra de clínica. medica. . om. 
zirem esttt. Casa. (),o P:.t.t•bmetl'to. a. <LCOClita.r a <111:~~ !l:u·te~. Cltuft;~ntlo o onsiuo.tlc cada pll.l'te 
.mnentl:'~ q no va.e · sor tlentt'O em :pouco on-· ·:L nm lont.e. o · t:un b!\m ü .. •Jilim u dP. clinlc:.t. 
vi:Lda :l Mosa.pelo,.St·. 1:\riciu Fflho. na ipt:\1 oittuogica,. . . . · . · 
~ubsct·V<1n . (Mt.<ilo .br.m ;· ""'ito IJe»i.) . ·0 . !iub~t.i. tulo da . cn..l.oit·.L rl<1 pl,ty3iologia. 

lo,~ciotutndq 'ttlllos os a.nno i toda. n pt•i moh•;\ 
o Sr. Nei·va. Clll'llC<)a. citando l\ Plll'll..~O PILr to,. l'~~lUIJl' o pago. monto tl;t rmdifieação 

. b\blica. !JUe diz, · sL ·nã.o se onga. : tcmpus cli- e ti Sl~ttsleito., .Cillltll:t.tl to ,quo o d() ana.tomi<L .. 
çend.i ou ~qtWilfli o . tcm1ít~s lt•gendi . Si o lu- req uct' e. não sa lhe pa.ga., porque o r~gula.
get~àl nl!.o tem ·agora UH.\ita· 1·ar.io de ser, mcnto di~ quc ·n. l•ogonciu. tloss.L mate da. f• 
porque· ta.mbem u;s CJUSil,s nã.o slí.o a.indn pu.m umn. tie·suas obt•iga.Qi:ítls !\ s~m !llr.eit.o rl.· rc
cbot·L~r. touó o cabimen4t te~n . o lege)l(ti: nlto m.uncra.c~o alguma. · . , : . · 
.r('m rnllu.t·~ Yom ler, po1• o1•a.; · Tt·t~t<J.-11() de 1;epu.mr essa. lllJ ust1çt~ c, }>OI'• 

.Nr~ ho1-a. dn. Yotl\~.ã.o du cmont.La. tlo illustre t anto, niio ·'lia proeodcntes, no:n ·~ razõ.es 
poput.r~IIO ·lJOlOUiode ,Jalleiro Dr. Julio •los <io Scmttlo, nom ... :\8 ··lo illastt;e rcln.tot•, 
S~uto~, .ucp()i~ olell~ tliridlliu. quaut.lo '!bi ~e (Apoicldo~,.) 
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'O illu.~tre :rdator _rc lpóndcu o. o .rtuc 6 Não p6clo :ipr<>..sontar erne1i_h :~.ngmen- · 
·cer•to é q uc, vcrillcatl:1 a ·vot:u;ão, roi ·est:~ tando, m ·1s dti ·um r emcdio: que é p:,rlar
sel!unda. parte da: emenda. approvotda. pot• 79 menta r, o ;L )lo ;;~ n:to : peide recu~a.r sna. 
votos contra.. ;!O. . . . · · . . · cmeada.; p1n•q ue cna nfi:o t.r·a.z a.ugmento 11 e 
. Lembra. q'ue ··o anno p~do lo i a.prC$en- déllpeza., · pois m:~nda ~implesmente que se . 

t.'lda ·pelo mesmo Dcput:~.do omumhL ' pouco tire par·a. t1quclle 1im d1t Yerba-J•;,·on+.ua.es . 
. mais ott menos idcJltic:L; Tendo.o orador re- :N'estr1s assnmpt;os t\ <'.athcdl·<~:tico. (ilftiit<?~ 

Mbido uma. rccla.ma.<:ão do di;mo sub~'tituto apoiados.) . . . ·. ·. . 
. 1l:1 Faculda.d.e. da. Ba.hia, .o Jír. Affonso de o· que é doloroso 1!· quo pcr manf'Ç<\ a llcs· 

· c:~.Halho, _a.ppl'Oximou-~c - do ~n pres:uto iglla.ltla.dc '!llC qum• ob,·iar, f;mn p1;t!judic:n· 
collcga rcla.t.or .1!0 . OJ'('n.men~.o •la. Ju~tl~a e a. ningnem. O pt\ir. -\odo. va.e prote;:.ta.ndo 
OIIYin dó s: J~x~ :'qnQ não em mais tempo de eohti·a. a. suprom:wia dP..~tA \' lll'!t;t Côl'tc, qui'! · 
·:t.ee~itar a emenda~ Appcllou cntlí.o ]>ara. o ·todo~ •levc1ú. •!oÚ\b;ttf'r, porque. como. icm 
fS611afio. que . l'l!~ll~Ott aJ1lba~ ·n,~ .propo-'tas. dito c repete • . "n }lrincip:ll !)hjectivo d;~ · 
tomlo s ido à 'medida :.Ui t'nndamentaful. pelo .llcpuhlica foi' aca.ba.1·' c.nn a cnnt.l'ali;>:l\ção, 

:·digno · Senador Sr. Yii·gilio lJ.1ornazio, mni~ ma.s· <lst.'l. nnnc.~ to i tão g1•ando r:omo actrw.l-
corripetentc 110 assumpto. · · · .mentn! . · · . .. · 

Desta ver. o or.ador l'ntc.ndc!t.-se a tempo O S1~. R!ucro .1-' :r;uo- AP,ohtfla.· 
com .o illustre rélator-, · •lizellllo-4he que · 0 s N 1: • 1 t to ·l 
achava. 'lUO niio se p()(lit~ pr()Ccder de um - '· ~;' t: t\'.-1.-r;' pt•ectso ol:'l ares m:t e 

l d · 1 · 1 t pÔI'·lhci um pa.ra<lciro . · ·· 
mor o com ·a Aca em la < 0 Rto e ·< 0 0·11 ro Fcllzmcate o r~là.tor ·,1"' Cot)lmi!ll!ito r, um: . cam a. Academia da llahia, })f)l'QIIO ·a.s duas 1 
s.'i.o. em tudo iguacs. Bem i!abo quo cst.a :\qt.íi Deputado córrcc~. c· ha. ·t e colwil• quo o 
fi n. . ~h Córte~;. desculpe-me, dn. Ç;Lpita.l .Fe- Ol'a.llor foz bom . em <Lpre~ent.ar omuruh 
,Jcral, mas a outm é do ·um lO:.Sl;.'tllo impvr- nestes tot•rnos. · . . . · · · 

._tanto, c e a ti! .mais' antiga. Pedi;\, portllnto, }}lle é ipsi.~ 'VCI'IIis, .Mt\' yirgulil. de .menos, 

.quo, ~>i. d11ssc p:1rceer ravora.-el· a uina; thsse a o monda do D()'i>N · Pcputado paJo· J~lo d t!-

1 .• t b t . .la!lcit•o o t1•ansportou apenas, -(!a. verha. 24-:-: 
' n.uo am em a ou m; · · Jo'aculdadú de l\Icidicina. do Rio- pal'n. o ~ :1~- · 

· ·S. 1<:'<, talvez. par:que deu .p:\reccr· con· J~volituaes - c il!sO porque ·nao .pútlc a.n
t r•ario, pcn;.'\ndo que ollc preponderasse, nli.o gment:L1• ncstt\ . ga discussão n dcspoz:L. J:;i!~:t . 
tratou da. out-ra. e, com gt•u.no.l.e surpreza sua, aqui. (Lii,) · . · . . · 
viu quo foiella appt·ova.,la.! ora, w ha ·um ·lito fOi -o quo 11-· ca.ma1'à aJ)pt"ovou em rc· 
meio. de . samLl' o m;~; Bem sahe 11 ul) nã.o se la~MI ;ll<'acu1e<J.dc da Modicina •l~ Rio e ha 
pôde angJl)llnta.r u. <lespev.1L; ma.s havendo no dc .~er .o:mrJSmo dniLccur<lo com a Faenltl:iil(l 
'Or~am:ento · do tntcl'ior. q\le cstkelll ::• di~- dti l'olodicln:~ <hL'l~ahia, pori1u•~ nlí.o p•'ulc per-. 
cus.-liío. uma ' wtt•ba _ relrLtiva. :t.· oventuao~, nJ:t.naccr de;úgu:\ldá!.l6 t'\o lla,grantn d('~\e · 
devo declart~t· que nao t•onhecc n~./1:1. de mau~ que não lta supremacia inte llctJtu:Ll elo uma. 

_flventual <lo que isto. (Ri.•o.) _ · . sobre outra, cónrorJllc p::.,lcm· :Lttr.star. 
A vei·~a c\ 'do cem contos; propuc, pms, qu:l :t.queUc.~ qtle s..'i.o formados · p!Jr aq•tella. fa."

(to~ll\ s:uam o~ t1-cs.ennto:,; e tln~ntos mil ·('.ttltlfl.dc c .:~qu:ellC!; qtto a .conlwoom, rnultoe 
r~l!i p:.t.l"a ,o .Pt·o1'<!s~.o~·~ n~ C\'P;Dttmhdude_ tl~ do~ quo to~m a.s:-:ento nesta (~mat•a • . · · 

. vmgar _';Jold~a do St .• Tnl10 do, ~antos! qu~ ~ Póde hem ser que ta.nto esta cmL~ndt~ cotnu 
· !le }ntetra t•aza.o. np . quo Oitã !le 1nten-o a outra· não · ving11cm . no Sunado ; m;1s, a 

:~ccordo c~m seu colleg:t, . bem como. com o Gamara é itue cão .pódc concm·t•or par:~ esta. 
Sl', l\J~m·tclo;de Abt·~u. <}Ue enc;\mmllon a dosigualdad.o, não pód~ ser incohcronte, 
vo\açQ.O, e il.lllÚ<~ ma.1s com u Ca,ma.r<~., que pot'J)IlC cll<L nã.o póde tó1• dous·po:;ol! o dn~ll 
votou a. emenda. mcilid:IS, soi•ia tÚn<'liÍIIoon:seqneocia. ab,urtla. ! 

O c:i.so é do coherencia.; cquidil.<le o ju ;iiça.; . Este sou modo ti~ pensar qua.uto á rctir•a
pódo garantir liet• edrilordinnrio .o l;r :_tiJn.lho rln.. da Yerbn., iol p[l.r<~ mellioi· gal'<~ntit· ~~ o:t-
•tne tem o· illustro Dr. Alfonso d!l Ca.x·n~llto . . ccu~.il,o . . , . · 

De liua.s uma.: ott Jtã.u tom .dit•olto o sub- Tornando i1· óllt.t•o ponto, rlecla.ra. q••o t i1ihi\ 
'stitnto d<LqnL 'ou t~m; e neste -caso teem teuçii.o 'de aprílscnt~~or nmn emenda t'tllat iv:t-
. :unbo:'l. · As condi'!tic~ sii.o. \tlentic.•;s e cxcusa. m<ll'IW n c· s:x•.oorros p11bhcos ». Kào (; nm:~ · 
de accre., centa r quo.lqnel· cousn. :l loltnl';l. emenda. d11 :1ugmento, mas . nnic:t.mentc de 
que .fez das correct.as p;\l.n.vras (lo St·. ~1<\ll- ·CCil'l"CcQã.o, ·p<n·quanto holtvn ltiil tJertnono c . 
l·ieiti dê Abreu~ · · . · ligcit·o migano. ' · . · · . 

. Yllrn, p.:>rtanio,'solicitar do· illu~tr.e relato1• ,\cha, p~rúm, .que na. C'..ommiS~~íio fie : lte-
d :L Comm i~~ao ·c da · Camar•a . osto ~1cto de da.c~ii.o se podl'r:~ S<bfi1\l' t'iltfl pcq ueno. erro, il 
éqUid:~.de, porque· o lente .. substitnto dt4 Fa- nõ.r) sei·lt~ 111-to dA·admlr:i.r, porr1ull n.in1l~ ll~ic 
<mldadP. d() ·m o est(~ em condi!!ÕllSjJBtamcnte V!lt.õ;moiluma nmondn. n~t 'vot~~l\ó •h 1·ml:~. 
idouticas o.o da Faculdadn d:tBahia. cçã.u final do llrn projcctó, 
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· . o engano a que so t·elct·c t1 na. Yerb~ :~n·- torto, com~ o sr .·_:Ocpi;tado ria.; id Campista, 
So~cort·o~ publico~. · · · . · 011 o Sr. Joio Luiz Ah·es, paladino e~tt•<Jfl.110 

Angmcntad:1 de. :33:000~, son•lo 12:000$ do proteecionismo, como o é do livro cambio 
JllU'<L u l>i8pcu~ario de . S. Vicente de . Paulo, o illW!tro Deputado por Sergipe o Sr. Folig. 
H:OOOS p:n··~ a Santa. Ca~:.~ do :Mu;oricordia. da bcllo-Ft•cii•e, 'lile nTLO teve a.· lin·tuoa d~ so 

.. Parahyl.m, .1:!:000:<;; pa.t·:~ o ;\t;ylo de Mcntl_i, l'a.r.c1· ouvit•, . clle tito competente nc;~es . 
cidade tio Cua.rá e ·5:000$ Jlat·:t auxilio ..tns assumptos. financeiros. 
ulJras de coJL~ot~va~•u.u tio Hospital. do Mi.Sot•i- Nc$;;o momimto. ttue sct•ena. -- y :1:.! que ~i-
cordia. de !l!ara.gugipo. lcnllio 1\grautwel ! -o orador di li que pôdu· 
· Ora, l:t c O são 18 c lt-lllzcm 30 o 5 ~ão falbr solfo vocce-que ainda as.~im seria pu•·

. ~5 c . n·a.o :~:J; ·c, portanto. o tota.l tlcve ~el' lcifu.mentc· ;~panhado pelo tat:hygrapho. K~t:.~ 
11:1/:000$ c não l85:00úlSOOO; ··· . ce••to de qtUJ os poucos que tão .:litcm.:íosa-

. · Cha.ma. a attcn~,.;.o. do digno relator -llat•a. monte o esctit:un hão de vot:u· pela. su;~ just:l 
t_}>ttc engano e co::tà certo do que a · emcntl~ emenda; p:it".l. os qu:., e<tão auseotos aguartla 
nc~til :sentido :lel'OÍ. feita, · P"rque coufln uo e;;- o momento p&ycholo)!ico ·da ...-otaçii.o para. 
pirito do. coherencia. _da. Ca.mat'iL, o -que bc111 cncamiuha.l-a. e !oval-os .. :Lo canlinlto, 
uiituralmontc h;~. tlc . prcdomii1a.r. nas w .. conto soc sót• o (tUc trillmm o:; Qi!c -logem · 
tu.o;.õe:;; · rios abt•olhos . da incon;;cqucncia., tia. coutril.-

0 SJt. BIUCit.,.-l''ll,IIO- Esta: e' que t} vct·da. .. di~!ã.o. da. dC$igualtladc • . · . . . . ·: 
tlctt~.lmcntc uma.cmend:\ ·de· rcda.CQi.i.O. o quo Pede t,lcseulpa. '~ S • .l!:;c de :;c ha.vcr de· 
nrr.o :se d<L com <l quvtoi a.pt-e;cntada. . hoje. !~~~:~ tt~'\~~i~~~~}'1s~111t2~:~ k~~~;:~~l: 

.O-·sit. :S~::t, .• \ ~abo que ~ eorrcerSo ~;~rã. da.d.e llc tloinonstr:.u a peculíat• ouut;gia., nem . 
acccit.i., ·O nã.o t1 porpuc receie da ca.ma.i-a, se iilu(}mmo.:dou ·a. tàzet• · soa.t· os tympa.tio~. 
nem doSena.do, ma.~ porque tem medo\loquc n.ftnt \lo manter a ordem, qila.ndo a. ba.l-· 
o Tbesouro, ·com o ~cu espírito de ocononiia. hut•tlia. se · cst<~belocu, a. dc.sordem rumor~•~ 

.. ~c.i<L. c~-pa:~; do dizer quo fa.ltu.m os dous contos em -torii<J do::; ora.dot;oJ nota.voi$, (Huitv be111 i 
·.e ~(ral-os, nã.o do Cl!a.rá, que é a. terra da. muito bem).. · · 
lüz, do S •. V1ccnte de Paulo, que ~ . santo m!- · 
Ia;gl'Oso e está aqui', nem da. Pal·a.hyba., m:~s. O S~· . . Pt·e~idente- Contimiu. •~ 
da pobre .Maragogipe. . .. · . .. : 3"·dis.cussão do pro_jecto n. 214 B, de 1905, 

Ncsta.s condições pede. ao illuske c ioca.n,.. .quc ' tix<~ <L dcs~eza. d•> lllinisterio d:1 .Tu~tiça o . 
savcl relator l(UO J'aça. saoa.r esta. l'!Wt!l., por-. ·Negoclo.> Jntot•ioro_s pa.t·u.o ell:el'cieio de.l\JOll. 
q).la.nto· é apena.s uma questão de som~a. .sr nã.o ha. quem queira. usar ma.is da. po.-. 
quo poll.er:i. ~er 1\lita. immcdiat.a.mcntc< auúi lavi.'a, 'you tluula.i•;.t.l' 011\llll;l'll.d<l. a. discus~ão; 
.mt~smo. · . · · (I ) · · 

Passat·:i. :1 ,·crba. ~- . . .· . · · · . ~art~<t • 
. . c Dh•cctorla Glll'a.l ilo Saucie Pulllica :..._ 0 si·. Bi--icio F'ill1.o- Poço a. pa-_ · 
500:000$ par:~ a.cgui~içSo du l"uc.hW:I e a.ppa- l!~~·t·<~. · 
J•alhu~ aptwfuiç'oado~ pal~d. o sol'VÍ~'O . do ilus• . _ 

' inrcc·~iii.o ••• 110s portos de-l:'cl'IIUntbúco, Ma.- o s.a~. P1•coddonte-1'cm a llal<\\'l'a. 
ranlúi.o. Ala.~; Ama.zonas o 'Pumuâ.: " b L) ta 1 · · 

A Bahia n~ 't:s\á.: iilclUld:~. ·uüul n'z ;~ jus~ o llO 1'1-l . Cllll . ( o. . . . 
Lil,'a tlo aci'Odital'. quo, !li não Cl>tá., ó po~'lJUt.: o .S 1·, Dt•lc.slo J.;iuào~•·· p~_;,;i: 
jii. tom Yorba p;u•a L'll!lll IIm. il<llltt!, lôel'OI l"'.lpido; a ruiu~ prcson~a n••· 

O 8&. -Coma;r,Jo n . ..: 1-'Q~SBC,\.....:.Ton) 3i:OOO$ tribuna sorà. cxelu:dva.mente para. _;~pl'ClJClltal• 
p:\ra. ~ des~za,. _ · . _ . _ qu:~tro omcndn.s. . . · · ·_ · . . · 

.-\ pt•imeil·a ·ê reftit'Ontc li. omc·nda. u.pt'Cl!Cn-
0 Stt. ·Nuv.\-0 .nob1;c Deputado Ycm con- ta.da )1010 St•. Leito IUbe_iro e quo ttgu1~a tto 

fit•ma.l' o quc o o1•a.dor pen11a.va; .mas. toma n . 1~ do.' art; 1", po1· esta fõrma.: -. · · 
-a. !ibet·diLdede inquel·ir si nã.o é wuco~! ·. . . « ln" lut'd· .. _.-;qu·,111.i_a de -::_._.600' .• •• tlcstinadt~ 

Sabe que cstã. inscripto p<~t'a ora1· distincto " w ~ • ~ "' 
or:ttlor. 0 , pol't:mto. vac deixar a .tr.ibuna .:.i ti.cquisição de mobiliaria p:m~ a sala du. . 
para tet• 0 pra.zel' de Oltvir :~ s. B~. Come-. Praça. do Commercio onde devo ful!ccionur a 
.ÇOU uizcndo que foi tempo tio ~cgendij lendo Juntn dos Cort•ctOI•es d:J. Capital Fellwa.l, 
é melbo:r, realmente, porque ~e manda logo 0 p_:i.ra objcctos _de upooient~ c gt•atiflcação 
discurso á Mesa. como v. to:x. vü, 0 .,tú. iltl- i1o um auxiliar doei!CripW.da mesma junta.)> 
la.ndo · pa.t•a poucos Deputados, o que nã.o · 011 :i.ccl\t'lio c~m a~ considerações qt~o fiz 
admira, depoil! de 3 hot·as da. ta.rdc; o <Jile em.2a discuss5.o, desejo que se faça a discri
uiío deve acontecer quando fall:un or!tdorcll, min:~çã.o ..ta vei'l~.t.; de modo que fique consi
quc pu~suum pala.Vl'U. oloqueutn, ~et•oia.:~ mi .. gnu.do qualtto deve tocar pa.ra. a. a.cquisiçã.o 
oolr:~o,;, quo toem o tll)ln du ot:ca.uta.l' o audl~ ·de moveis c ob.jectos ele u;:~;pcdionto e quant!> 
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.p;i;l'i.- ·a l'Ctituner~~o tle um · àuxili .. r . do da~, com O Competente p:H'CCer, clé vol.ta. da.. 
Commíssiio de Finança~. !'ín·em ~ubruettidas 

e~~~rf:.~ condi~ties apresentO~ niinba o.tnen· Mi cotihccinwpto 1l:~ Casa • . _é m\tural (iuc eu 
da que está COt'tcebida em termos amplOS, ienlú~ do dizer l,llt(ÍS alguma COUS.'l .. -,". 
delx:mdo á Commi:1sã.o de Orç<~mont(,l; m~ll10r · · p1)r• oi.•:~ é só, ·e. :wab:.li· pm· inusica, (••iso), 

·. · ot•lontada. natura.lmoute do qtw eu.<~ · hl:/cl·~ ·0 i8so tciu .todo v ca.hinamto; porque mu~ 
da.de da fazer a discriminu.çliu. · . . si<:u.l e cacan:tadorél. va.e ·ser a_ palavr& du 

A outi•a cínendu., Sr .. Pl•csidclitc; l'~fere-se or·a.do1• que dc\'Ct'ú.. _mo suc_ccder ua. tribuna. 
.á.:; leth·ad b c c. uo a.t•t. s•. .. ·- · p<ira:. nti.tura.~mcnte, tra.t:~l' do mesmo aS·:. 
· Foram :_approva.clas pe~ C~mmissa~ tl'~~ sumpto. (.Vut!o bem~ _) _ · 
a.utorizaçues para. a Jlllbllc:~çao . ((e ·bvrp •. 
uma t;eferen\6 a.O li no cAygiene Ali~entarlt · o si~: .Ta ine03 Du.i~cy (') c- St• • . 

. do ór. Edua.t~o i\Ia.gulhã.es, ~ outr:~ rol~tivn. Pre5i<Lentc, jâ. que se cónsíderll. este debate 
ao - <~Uiéeiona.t-io Cl;lorogt·~phlCo, · .Hts:tot•tco _e níli~lca.l, t endo ·a oppol'tuilülo.dc de .dlzol' 

· Erta.U~t_ico do .P.erna.mbuéo:o. e a -ontt'<• uth: que, :;obre :~et· a. ~~inlta; ~oll<ÜHJ ~·ação ~ t.Qda. · 
·ncntC ,_:1 o lira. do A. Set'g!pc ··"A nova. lur. ell:~. :t sut•dm;~, e~n uma · doce mtlmtdade, 
:;obt•e_· o .P.~o». . . : .:. · ·, : . aiutlfl coristaí.•a de um inter.,.e.;;;o muito rc-

A primcir-<-~ autotna.t;.a.o_!txa. o u~m~ro ~e. duzldo-dua.i;_ ou tre:; pa.~a.vt.-a.s, · aJ!OOas. . 
e~omp~arcs; as duas 1tlttm:1.S, t>orórn, uao .. A-'ininha. pt-esençif, aq~; na. tr1buna; ~_!n 

. Jiuütam. . . , · . . · . ~u:~ r<~zã.O de se1··no ~egul!ltc ; por . OC~tao 
. D~ej\HlUti este: Í!lCOJlVC:ll~l~tc ~eJ'!o ·VUVH\(IQ. do vota.i·-.íc, em 2~ tli:;:aiilão, 0 - Orçament-o 

. Nlio :Lp~·~p.tareiemcl!-du. Ji.m~~~~<lo ~ .J!n;- <Lu· Interiot·, tive opportdli:ida.deuu Jb.llar •~ 
lll61'0' . 1101~0 ~-~0 aO _ crltllrt~ da. tllu~tra~,\ ru::uhg ~O~leltdi! Í!O sentido de i:la.~·;m . O SGU 

. Comr~i~, . m~~ru.udo assim a. coufiança votó .a: uma. emenda de que eu J?.ao hnba. a. . 
que ella me tnsptra. · . honrà.d~ set~ signat;J.rio, e subocrtptos, entre 
o SR . CORNEr;lo ]IA. F~NSEc.~ .:-Pt·w~d( outros, pelo Sr. Abdhn Mllancz, Gerrnano 

assim, porqlJ:e n. . Col_nrnidsa.o l'CJettou essas Ha.~!i!ocher o pelo illilstra Deputado que me 
hónl'iHóm á. sua ii.ttenÇão, o Si•. Neivn., 

dua.s om4i!ndu.s. · Fa.llei a.os cóllegris riesjtJ. ~cca.sião. pedindo· _. 
o sR:. BRIC!O Fu.iw- Não . estou C~llSU• lhes o voto pa,ra aqucll_a. emenda., 80b Q com~ 

·1·aodo a_ bomm~~São. ·. . ,. . .. · · .. · . l'_r ~>_ m_,·.sso qu_c _a.ssllm_i a_ e, m_ ais ._brde, . nesta.·· 
.· A minha, étnenda éstâ. assun. reiJ.igHlo.: S~ a._ opporturlidade, untca. que se me deparava, 
p~là. bommissã.o de . Fi~a.aça$ prevtOime.:Jte tl~ attendet• M tlíli prima.cia.t que; naquel\a. 
xa.do o numero de exem.pl:u~es da.~ . obr~s.. horà, j:.i um tn.nto tardia, uie filzla ~om~r 
eÜjii. pitbliea.Qão se achn. mttorizu.du. pola.. dts~ pn.rte na. discussão de um a.ssumpto que na.o 

. posiça.o d"s lettra.slJ·e c.· . · . . .nie havia p1•eoccupado desde o começo. · 
A tcrceh·a. cme~da., Sr. J>L•ostdo.n~,m.tnda ·A mihlH~ !déa.ca.pital é esta: dotar~ Thea.

suppririJ.ir a. a.utori~aç~o sobre o !nstmdo de tro Lyrico Br::.zilolro, em Ol'f!"l.niza.Qii;l, com 
Man.,.uinhos ll.UtOrlza~a.o, qu~ dct~OU !lC ser uintl quantia que jl03~ 1!-U:dliar, , que seja. 
iuc!Üida.-na. reCa.tia~. no momento · compe~ subsidiariu.imintc um fomellto no que, . som 

· tente, IJ6l? rj,ue tevàõ ~ciJate deste projcc~ ·duvida. os t\rtist:i.S que tOmaram il. si a. flin· 
·de ~r.ad1ado p:wa hoJu. · .. . ~ da~!Õ.O d:l.illSt.ltuição,. hfrO dO conso·gnir JlOl.' 

A mq~ha. emenda., q~e tem tambom u..~i meio da.~ :l..~i"Dll.turi\8 ·par:• dous cspecia.
gnat~a. ,do St' _ Garcia _Pires, está. rod•glda cul08 do opor&S ií:\lllona.es ine!litas; que pre-

. nos sngurntci termos : . . . · _ · . - . . tendem da.r-dontt·o em _p.,uoos mezos. 
, cSupprimtWc .a. a.~tor~aça.o P6r.ll\l~lnd? · Nooessida.<lcs pul".~;mente technic~, 1·cqui· 

. ao Pod_el{ ~ecutlvo U. :d.C!3ponder ;I. t qu.t:!t\'" sitos de ordem rc;,!lmentaLme obrtga.ril.m a. 
. n~:J:L'~· para. . est..~ool~er. -no Ins I tu.. r e us<\r deste· pr~oosou, se~ o que;,. Cf?m to.da a 

.. Ma.ngumll~s um ~erv190 destwado ao ~studo segurança, naó _ logr:ma cpnsegiur .do _Con· 
de _molest~as eplZootrcas c de enfermidades g1•esso, este a.nno, uma. vci'bt\ que 1!-UX)lia.sse· 
vegcto.~s.i> . -- . · 'd t . · ~ . o no~r~ e a.levarita•lo ··tentamen do.s artistas 

A ulttma emenda, Sr. Prest en e, re_,er~ bi•aztletros. _ . __ .· . . · 
se a.o :u•t. 3°-do projecto,aq~teUe que dlS~~e · Sendo u.ssini, ninguem ~c espa.nto curo a . 

. que.«o Estado subvenc~ona.r~ com "quanna eni'cnda qile apl'esénto na 3a _dis~tl~.sã;o do 
de 60:000$ a colllpanbu1 ~yr1oa. quo . durante Qri,)amento pedindo :t reducc;:ã.o da. verba. ·de 
a. sua. e;tação nesta Cal!lt-al, ~xeouta.r, . pel~ 60:000$, subvenção :1 compa.!lhia lyi•ica qu~ 
!J?-!lD9S,, t)\~s .operas mus1cae. •~e~ltu.s ~le :. a1· levo t~ sceaa. opim.\s na.cion<~o~~; a. 15:000:::; 
tt-\\tlls ilaClOnaos, .sendo~~h c p,lg;t - .~s~u. sulr destinados a ulixíliar a f'unda.çao do Tbea.tro 

· . vê,D.çKo om tl'Qs, prestaçoc,s .... depOIS da. ex- L1'rico Br~.zilcit•o. . . 
CCUÇãO .de cada. Utnill dl~S li'p_Or:l.S » .. . . 

Mo. Si·~ Presicleiit~. é o <tn.B tonho :\ (li,ze-t· , 
por omqita.nto. Mais t.arila, ·quando a.s omon·. · (•) E•t• di•curoo 11ii.o toi r~•i•t o polo ordÓr, 
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.· AcolnJ)~llltcí . coin t<Hlo o in~ere~se · '·' quu · i.:m ta.l- ~Úxilio, <L~si;n pl'estado, •<lii'Ccm- · 
.·all!llOS jot•ua.e~. o,;crtiverant <~< re~peit<> da tnentc, a.·clemcntos n:Lcionôl.us, pM•ccc dever · 

V(ll'b.._ .de 00:00(}.; proposh, e 111anífe~to-mo . mot•emn•; :.Lnt.e~ do qnc <Jual•tuur outi·o, :L 
íntcir amcnb uc :tccúrtlo Nlln t) qúó, onti•o bo:L vouta.tlo th~ C:1m:u•:•.. · .. 

. outi'OS, c~crcvcu o illns~t·e po(lt:L Olitvci Hila.e, . nevo .'inlht·m-.;· :~ C:1nl:u·a que, :1 tc~t..1o da. 
.dizllndo qllll l\ . verba ct·u. .Vl!l'•lacl(!it•a nw;ttc orgaJll7.ttt;11.o üu Thc:1tro LVl'ico . Bl'll:i.ilciro 
i I)SigniftcaUt ) p:u·a trn~ os:wctaculo;;. cstã.o. lllltl·o 'outi'u,, os nuicstros Fl'lmLli~C(} ' 
·. Si a~ nos,a.s condiçiu!~ flnanceh·:t~ !'ossom Ht':Lg:.t, Hcnriltti.c O.iw:t.ldo, bolg:t.•lo · il.c c'tw-· 
outt'lls, si nií.o tived,cmo~ de J:.~;.ot·, t~nto,; tl~ ·va.lho c r, illus;t·~ homcnl de lcttra.s, o tam
.tnuo, :~qui «lcn.tl'o, obra de' :prutiiJOtcs: Si HãO bom tletlic:~do :tCOIJ.S:ISÜIUSÍcae.~. o St·. o~o-· 
·tivcssemos. gm vcs l'C >ponsahilida.lles ; ~i em l'io· Dtiquc Estl;Mlt~; : CJUC, e m . ollkio tilUito 

· . llit~s q nu niio viio longe, e, Je_pois de&ltt:·occtl· lisongeii•o, e em termos im niercciuos lllll'a 
Sifw, de . então para cti., . suücc~sr,·:lment •, cotmuigo, · pediram a miul;a iitt!l.l'VC!l~~o 
iti\b s~ .h :mvo.;sc tlito. :litüi, d.;L · t1•ilmn:1 ·da. nc~tc sontitlo. 
G~L·rma·<o, ··u :pelo:> oi~giírn m:tis :;ntót·ir.:Ldo; · lli~sura.iu~J.li!J :•,i;ula <liiÚcllcs' al'tb!;i,~ ·qllé 
c oowpetcntA..>:,:, . IJIIe tinit:1mos Üt);tntc ele confmu ubtlll' ont _g t:<llltloniuiwi·u :~~i:,:na.~r. · 
nos:sos p~so~ u .e~'Jlcctru de ttin tf.;.'{it;it consr- te,~ l~<IJ'<I dou;; cspcctt~.Cu·lus ·que dtúiW niuito 
cler,wol- eu uão aclun·ia úe;Ha.is pr::Jpol', c ~m bt'Cvc; iniciàndo ciú tlczetftbi·o o~ én
,;em duvitla tcl-o--hi~~ l'oito mh tcthpo oppol'" i;;~iliti p:wa nma tla,; uperas; ciitretantó, pa.ra. 
LllllO; llffiil ·· V<!r b iL nlil.ÍOI' OOI!W StlbVcri~,f~ <L a.s prilllt~Í l'<._;'S tlc~fle:i.~, ÚU illOiltt~gull\ lk\.~ 
«~mp;uthías IYl'i e<~-:: · csir:J.n!-{cit·a.:: Qtll\ .qtt i~.co- OJK!l'tl.'i, ett<>a..iOl> é tn!lo tW~is. cs:;e só ;mxilio 
sem c:.t.nr.a.t· upút·as )nedi~ ·,!ti . :u•iist.as bt·t~.- ~~u~ . P<lrLicutai·cs e t·J. absoltitiunénto insum
r.ilcir·os, p;>l'(!U!.l uii.o lta. ([Ucm <lL'SCOnhc•;•~ qtLC ciouto.. c pl'C<:L'<O·· ~e toi·uava. <tire itttCryics
<1 qul),nti(.l, ti in~lg-a i firun•e pi1r;~ u numet·o llc ~.umo~ ttü:> "ot<~ntl~ itrti;1 ~i-t<~ qua.ntit1. ptl.t'<~ 
upcr;l.:í. De 1\tcto. Hão haveri:L q ue m vii!S.o;c ivme nta.t• :1 tontattV<L mus&ctü. · · · .-
aqni :m ori t.:w upct'<L~. far.et· cousa. iuteit·<L· .-.0 i:iJt.- fii~ ICJO 1~1;,w~ . u;t nm <LP<Lrtu. 
numtc nova. com o r·edu'li<lo <tuxilio p~ounhl-
l'ÍO que se dã., · tenllo de p1;ocedci· a luligi.is · u ::>~~; hMt:s D~\.ttcY-Eu pu!! ia. citttl' :.i Vu-

. ensaio~. e, em summu.. a.rca.udo com . ttaba· mar•~. nos~~ doce palestra., uous cxelllp!o~ . 
lhoire com i•esporisi~hilidades que não sei-iam cvusid(it•u.veis do iusuccesso ila sú iilicitttlva · 

. !)revistaS pé}a~ compu.lihÍ<~S ao ot·ganiú i.i•cl)) pt•iY:tdtl. e:ttrc IIÔS .: 0:1 conl.:·m•tos cham<LdUS 
~u elenco, .:w oontrm,tarern seus tt.l'ti~tas, d.o. Jl!l[.inlui-o;, os conc61;tos syinplturiiéos, do 
fa~orcm seus calculas de rocei to. o despe~-~- · 1891:1, llil'Ígi([Os pelo mttei'tt·o Nepon1uceno, c 

Sr. P residente, :~iLldt1. quando nà•J me hou- os do 18!)7, do Cyclo Mi;woz com que todos 
. vésse cornpromettítlo com os illustro5 col· nos ue!lcii!.mos .nesta Ut,pitt\1. 
lega~~ 9uo·, .. na. 2" disüns. são, i~pp.rova.r<un o~ O J.itaestt·o Nepm-imcmto conseglliu vut•. 11s · 
'60:00QS, ~~ rodu~il-os, para. o 11m do u.ttcmlor sa.las do The"tr•o Lyrioo llhoilis, o obtm• uma.. 
:\o escopo prima.cial e nnico com J1UO tinha. . r~eeita, qno dou par:1 .supprh· 1111 despeza~ 
intervindo Jio caso; aiudu. . i.J.lU~Itrlo não bou- l.Citn.s . · . · 
vc55o leito istQ, a.nte a.s _<lúndiçõeiJ do Th&- ~:m IS!Ji, J.llll'~l~. tencionou novt~melito 
liOuro·, .um:\ .vez · que nã.o está. de todo cs· ol':ra.nizn.t• o~ .concm·t.os ; ontretunto niíu o 
clnrecido si o dc{icit é t·c;\J ·ou n1\o-e ba81~~ cons~uiu. 
a supposiçã.o, bMta que se a.Ueg~Jc--.:-uu , mui- E nio hu. lillliio tcm}lO cu H, ·penso quo 

·to tl'anquilllo o muito satislilitamcnw, vil•iu, n:L Rt!rJi.dit. ·JI,·a::iteil·a. :~ explic~v;ã.o. db~o. , 
· como ,·enho, 1•eduút• a. vel'ba. dlMI:~ por. illustro jol-ilalistu.,dNllca.do o. oou~~~-

A Cama1~~ mo IJ9l'm1ttir:i quo . om dw1s musicn.os, o St•. Roclrigucs Barbosa . · . . 
tmlhota.das eu lho digu. quo,. si ttvesse nu:s- . Asstgnal:ln quo, um ·li:IU{i, não t ivemos 
mo de éscolhar entre um<t . ·e outl!a modida. compa.nhildyrlci~, e em 1807, o ·llú facto do· 
pt•efe;·íi·ia est;L: pároco-mo do 1nai!l va.uta.- est&waqui umtl comp:Luhia Jyríc.1., fez desde 
gem o auxilio. qne pt·es~a.m -s :i..nobl'e tenta, logo a concm•t•eJwi:L conecntra.:r-se nas salas 

. •iv<L (\a i:ll·gau i~açfio llo Thetth•o · Lyi•ico tio . rc~pectivo tboatl'i>, onde .a. compautli:.1 ... 
. Br t\zileil-o . . · · · · ca.ntava sna.s. o'[lCI'a.s, dcsel.'tn.ntlo t!os t;:on-. 

Por.eSSlt fórm <.t, Ulíla vez .q_ue vaJilos;iu~ certos. . · 
xiliar a, elcm:ento.> pummonte nti.cionne.>, · Leopoldo · Miguez con~egnililliva.i·, a. termo 

· tlosd() . os rn:testros âmores .da.s operas; quo n. tentativ:1 . . dos. sens a.tlmiraveis concertos'; 
:i.~ ver fi:o canin.clu.s , atr:wés <lo todo o elenco' porem, mn.is t:~t'(le, Yct·iticou7so qllc oUe t inha. 
que, e3tou aútorizu.do :L dizer, é iuteir!l.-' t:ra.do de seu bolso :dgtmms dezenas de 
mente organizado com pessoal bt·a~ilciro,-. contos·, para. só assim, nio deixar niorret• 

·. a.tr<Wús (los ea.ntorcs, cios qJIC t eow p:1rte aquclla. mo.logl•aua., porquo não. se ·repetiu , 
pl'incipa.l. itt:'• os . ultimes execu ta.11~~.. . as teuta.ti v;úlc e tlu c.a.çlio do no&>o bom go~to 
'm:1t~ -ap:tgrvl:l~ flgH l '<l~ «lo g1·a.ndo _conr.ol'· tnusicnl, revelação inoiluivoet~. á t) mc~nw
!.<~lltt:l. . . tempo da quej:t est:tlllOS UÍU }lOUcii alúill da. 
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ínspíracão bebida nn· c;~nna;vCI'dc~nos ~ogcs E' · anàunciada a :~ dL~ctJS:;ão . do projccto 
c lundus, o t;\ntan moQotono dos a.fl•ictt!IOS; n. 192 A, de 1905 (1lo Senado), com.:cdcndo 
.oqQc,ha m.uitotcn~po, a1guem·, mllit Q in- apensãoa.nnna1 .de 1:BQO$a. D. Theodora 

. tcs.~a.ntc que cscrcvm sob1·e o IW;..zil, acho.- A!Yal'og de Azevedo Macedo. Soa.J•c.4. viuva . 
va. quo earac~riza.va._m as notõA.s prodomí· do Dr . . Antonio Joaguirn de Ma.c•~lo Soa.l'c.;, 
na.ot~ na .mus10a nu.cional. . . · ·. ex~jui?. do Supremo ... Trilmoal FederaL · . 
. NM vou entra.x:, a.quf em . demoostra~~o.~ Nili."nen.t nutl. ind. 0 <L pa.l"vr;~.· ,i .... uc,1.1.:, ·"·'' 
ac~rcada. prollucça.o . da obl'a. de tu~tc.ma..~ tli- ., .. .. ~v - wlh 

· go JL ,cantara. que éumphenumeuo complexo. a discii.Ssli.b c adh~da. a Yiltu.çii.o. · · ·· , · 
. Alem do factor pessoal, gue ti g1'allde, · n ão ~· a.nnuuciU:da. .l\ 3• ·di:;cús.>w; tio projectu 
.8tJ pótlo esquecei' o meio. r:nt t•o nós.-o tlupltf n. 27il, do 191)5 :(do Scm~•lo), conccdendo. . ao 
cu.~<? (los concct•tol:l symphonicos, que l'elem- 2" sargerrto-a.JIIdantc gt·aduado Pompil!o Dan· 
bt•et, demonstl·ou e l'C\'elou 11ue temos uma ta~ B:Lcollat· a. pons~o <lo 30$ mcnsu.cs. 
meia duzía. de · dedicados a. estas cousas do · Nínguoni podindo a. pa.l:wru.; é eneerr••<la. . 

. arte ;·mal! o grande numero não conoorre... a discuS!iã.o.·. c adiada.. a. vota.•~. · 
com o prestigio do ~inhoil'O. · · ' 

,\s~im o auxilio do · Esta.do c~t:i. mai:; M I~' .a.unurtciada. . a .J& _disc•t><:i"Lo · d o pi·o,iccto 
· i:~uo cxplh:u.do. c nüJ.i~ moderado do quo n. 2SR •. do. l905, ~a.u~or1z~r~do o_Pt·esldente da 
· I•t•opoliho, ~ impossívcr. Acredito que a. C;r,;; R.cpu~hca. a.a.~ru· M MtrusLol'lO du. .Ju~tiç<Jo c . 

mal"do o approva.rã. (.Jl-uito l11:m; 11trtito· b~:m.) . Negooros ·~':tertQl'O.' o ci'<Jdit.o exti'<i.ot<din:..t·io. 
. · . · . dn 4: !l878500 :pa.t"<L l la.t;<Lma.uto cl!J vcuui~ 
.9 Sr. i ... re.;~idou:to ..,... Si neui1um. ~cntos devidos a.o nr . J<:ugctiio Manoel. de 

·outt•o Sr. DepUtado quer· usar. da. p;r,bivra. ~ol~do, pl'oteSl:IOl~ .substituto u.vulso uo ex" . 
dclO.l'? cncet•tp.ld<~ a discussão. (PC11!Sf;' . ) . , ttnClO c Ul'SO ann~XC) lif·· Faculdu.~o d~ LJit•eito 

Bst:~ ence1Tada. de S .. . Pa.ulo, uo penodo de . W de JUnho d.c.f 
o pt•ojecto·. volh. .ã C~rumi.si>â;o Pll~':l. dai· 1900 .a :)1 dtl dezembro du Hl05. . . 

.JlU.t•ccer sobtoe as em~nda8. . . Nitiguem pedindo o. pUolU.vl'~. li enccrra(h 
· ·.a. · disc. u.;;>ao· c u.dm. da i.L. vota..· •'.ã.o •. · 

Declaroqueda.s .emcndas apresentadas não • 
pôde ser a.cceita.. a tio Sr. I<'rooet:ico . Borge:;-: O Sr. P1·e&idente- ESgotadas. a.s 

· ~Oode se diz-dous escripturil.t•ios a 3:600$, ma.teria'S . d<l. ordem do dia, designo parti.' 
.diga-se: dous. escripturM•ios .·a 4:800$000.• amanhã a seguinte ordem do dia: . 
. Como se sa.be; nã.o podem ser a.ugruontados . eontinua.çã.o 4à.votaci'io do projecto n. 33\l, 
0$ seus Yencimeutus nas. leis · do Orç&]Uenw; de 19()4., a que 80 refere 0 impt•o,:so 1). 304, 
.. ]<;' anuunci:~d<~o a :~· discui!sãô do p!'Ojecto de 190~. autoriza.ndo o Pt'eeidento. du. Repu
li. 209 C, de 1905, que mantém o diroit!) .::t blica. ~ abt•ir · ao Ministct·io da Industri:L, · 
promoção do glla.rdas-ma.rinha a.lumnos · a. Viação e. Obt'a..•( Publica.s o credito oxtt·a.ot·" 
todo:s os aspiranies ma.trku1a.do~ dw-ante · a. dina.rio .de 200:000$ pa t•a. p;~ga.l· .:i. COinpa
vlgcncia. tlo actual rogola.mcnto ~a. Escola. nllia. Br-&zileiru. Torrens a indolllllízação 

. Na.Yu.l, de contbrmida.de com o . di::.-posto nó. tb:a.da 110 tormo de 19 de dciembrlJ de 1001, 
a.t•t. BO do decreto 11. 3.1352, de 2 ·de maio . de t•cscisol'io ·do contt•a.cto. do . Hl de· j 1lllto de 
l 003. 1800, com pa1•cct• da Conuui~são , du Cousti- . 
. Niugmnn pBdiitdo a. palan;<l, é cncel'l'a.da.a. tuição . o .Justiç", Ulll vil·tudc . de l'~uel'i-

dlscussão 6 a.dia.dá a votu.ção. . . . . l}lento do Sr. ?tlarçal &co bar (3a discu:,siio); · 

w annuncln.da. a 3• discussão . do projecto Voti~ç3.o do Pl'Ojectó n. 209 c. de 1905, que 
n . . 2ltl, de 1005, que ftx:l o subsidio ão. Pl'Cl!\- mantem o direito á, promoção de gua.I•da.s
deute e Ylce-Pl'C!fidcnte da. nepublica. no pe- ma.rínhas a.lumnos ·~todos ·os a.sp.ira otes ma~ 
riodo do 15 de novembro da 1900 a. 15 de no- triculados dul".t.nte a vigencia. do aetuall'C
..,.embro de 1~10. :gulamento da. Escola Na,·a.J, .· de confot•mi-

da.de com o dil!pooto no at•\. BO do dect•ato · 
. ·Ninguem:pedím\oa.palavra., éenccna.da.a. n. ~.652, de 2 do maio de 1900 (3• !lis-
discussi.o c · a.niada a. Yota.çã.o~ · · · cu.;sao) ; · .. ·. . . 

E' :mnunclada. à. 3" discusSão~ do projecto Vot."\Ç:W do projecto n . 218, ue. I005; que 
n.l6GA,de 1905,manda.ndo pa.ga:r pelos catres fixá o subsid io do P rcoidcnte o VicG-Presi
da União a. gra.titlcaçii.o •lcvida. aos profis- dentà dn; Rcpublica rio período de 15 de no. 
siona.esincuru.bidos da. ftsca.lizaçã.o do serviço vembro de .1.905 a 15 de nov.embro do 1910 
de assístencia. a. a.licoados nos cstabelocimen• (3- discu . .<lsão); · 
tos pu blicos dos .Estados- · . Votação do projecto n . · 16G A, de 1903, 

Ninguam pedindo .a. pa.Ia.vra;·c encerrada. mandando.pagar pelos. cofres da. ·uniã.o a. 
di.scussíío o ttdin.d;l. a. vota.çào. . · gra.tifiçaoão devida. aos pl'otlssionacs .tncuúl

. :~ 
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. 'bidos d á. fi se:Llizaçã.odo.serviçO de as:;i~tcn.cia. a~ ·discus~ã.o do.p1•ojcct:. n. -~<u; A; de HJO;;, 
a. aliedn;dos nos cst::~be1ecinient0s publi!lOS dos (Lln.Senado), COllÇ~rleuuo u ;mxiliu do 150:000$ 
Estados J3• discussfíoj ; · .. . .· · · a<i Estado da P:.~r:~hr!•:~; · 
Vo~o do lll'Qjecto · n. 273, de 1!)05 (do 3" (liscur.são do }JJ ojnet.o n: :-lOO • . de !905, 

Senado), cof\cudendo :w 2• sa.t•gento-a:juclánte ~~utorizan•to . o Pt·c~idento d:\ . Ropubl.ica. :\ · 
gradua do Pompilio II:Lntas BMelltLt· l\ pensão pag!tr :10 Dr. l~viwi~í;o Nunes Pin:~~. ·p•·olllssor 
rle 30$ m~nsaes (3~ discnssão) ; .. .do Golleglo Mll.itnt~ . :L tttmnti" rlr! t!: I-58s2(i! , 

Votaç5.o do pro.jecto n: 288, Je 1!105, auto- imnottanci:L .· dn etü.]):L~ •ti H! Ih() <'.Oll!pnteni., 
l'iza.ndo o Pl•esidcnte da Rcpu'blic:\ · :\ :~brir 1•eferente~ ·ao.> ex~rctclo". de .Ik!l~ ~~ 1001, a. 
ao Mínísterici da J11sti~~" c Negocios Interio· <:onttn; de 18 !lo ;\IJril de l S!l~. o dando outras 
res o . credito cxtt·aoi'tlin<n-io · lle. 4:987$900 pruv'iüenclas · · · 
para pagamento de vencimenios devidos ao . 3' dL<icu ss.'í.~ elo p rojccto n .- :w B, de l!l05; 
D1·. ·Euge nio Manoel de Toledo,p1·ofessor su~ redacçã.o pa.ra :~4 · •liscttssã.rJ do · sti.bstltniivo . 
stituto .avulso do ·ex ti neto · cmiio aUllexo :.í. ·a.u projecto n. :-:0. c! este· õi.!IUO. q ne: :fh::\ o~ 
F:liCuldadc de Direito de S: Pauio no :Perio!lo ve.ncim cJrto:; dos coutlli·cnt~s das ca:pa.t:l.r.io..<: 
-de lO de julho de liJO<l'a. :31 .de de~é~oro dQ '!l:.t·AW1nde):;.t. •.lo Rio olc J:tnciro; · · . 
1905 (3' discussão); . . · · . · · :~a discnssiio llo projndo n. 2:'18 B. dl) l-HOS, 

Votação do pt•ojecto n. 192 A, . do 1 001'\ (elo qne m:\ncl:~ n.bcn:u· aos ompre.gn.dus <I•>.; Cor
Senado'), concmlenclo :1 petis1io a.nnnn.l de reio~ de MinM Get';lu~. " i.itúio ctl, t\illu:~ do 
18:!:100$ a D. ThP.odora. Alva.re8 t1o Azm'llllo custo. um;~. qu:tnth; col·t·cspotlLlcutcJ :~os rc
Macedo So'llrcs, viu v;~ _ !lo D1·. Anto'nio .To;t- S[lectivo~ .vCll\lirnontos _: !lll l't'();< TIIC1. ll~ •. :~ llm 
quim de Ma~cedo Smucs, ex.:..julz do su-pt·emo de mud<li'I:Hll·Se .tio Ouro Pl'otu par:t Hellô 
Tribun:tl Federal (3•-discussão); . Horizonte ; . · . . · 

Discussão · uuica do p a.t•ccer n. 277 A, de .i!." di~cussft.O tlo Pl'O.ieoto li. ~!i4 A. Ju 1905, 
1905, sobre eme.ndas orrerccidas na 2" di..-::-· concedi:mdo a. pcns;"í.o de . :~(l(t):. J·np:J.l•tida.
.cussão do Jll'Ojecto ·n . 217 , deste anno, .que mente it vi uva. e fi!h:~ solteim 1!0 ·llesem
·11x'a.. a. despeza. do Ministo1·io da l<'a.zc11da. pai·a. b .. rgador Lu i;: Alltoniti. . Fe.rriiuute.~ Piuhoiro ; . 
o exercício de 1906; . · . . 2!' discussão do p~jecto n, ~72 A, de'1905, 

2~ dis.cu ssão do project<' .. u. 302, de 100.'5, elevando. a. ~; 00.0$ ;.mnu:~os o~ v tmcimentos 
:fixando a óespeza. do Ministerio da.Iudustria., dos l entes cathc.,d:r:tticos e :1 li: OOO$ os .<los 
Viação eObi·as Publicas, párn. ó exercício substitufu. -~ e .proress•n.·es elas E .• ~col:~s Poly
de 1906 ;· · . . .: ... · . . technica e '· de Minas e da~ Faculda.lles de 
· 3•. disou~são do projecto n. 298, . de 1~5, Medicina. tlo Rio t.le Janeito e da Bahia e 
a utorízando o Presidente . da. Republica a de DireitO do .Recite e rle S ~ Patilo ; .com 

·a brh• ao Ministerio da Mar inha o credito de parecer · e emenda. d<~. Commis:;5.o i.l.e Fi-.. 
306:315$il6, · supplementar ás verbaS l5a, na.ll~"'-~ ; · . . · . . . 
26• e 3i" dó art. 6° da lei D. 1.316, de 3hlc ·2a discusSão dll .. Pl'Ojccto 11:· 20G, de 1905, . 
dezembro de 1004; ·determinaui.l.o que os pa.troo::;, ma.cllinistas , 

2• discussão do .projecio n. ·. 299, de HJ05, fug.iüstaS ~ . rema•lore.; t'fas la.nclt:is c demais 
autorizando o Pr€3ident.C da. Republica a emba.rca{"i\CS da. !ntendencia Gera l d<l Guerra 
abrix· ao Ministerio <la Gucrr:~ o cred-ito de contittuM·ã.o . a.· go&<t' <las va.Hii;lgtms !lo · 

·l;i56:167$S5fi, snpplement:•r ao . .'ll . J O do art. 2:~5 do .l'<Jguh <me•lto tlos ILl'<'CilliGS · ue 
art. 9•. dni lel n. l.:Hti, tle · 31 de der.clubr·o gnerru. ; com parecer· e suhstitútivcn l:• com
de 1904; missão ue Marinha e Gnorra e parecei· da 

. g• .discussij.o do Pl'Ojccto n. 21iB, . do 1905, de Finanças; . . . 
· q 1.1.e ftc:~ o subsidio e a. ajuda . de custo dos 2" discussi\o tlo :pl'ojccto n. 115 A ~ 'te Hl05, 
s cxiailores e Deputados na proximo. legisla- elevando . Je ~·I .. :~· :~4 a~ ··1uot.u .. <S lle gr••titi
t Ul'a; · .. . . cação annua.1 ptwa. o )li~1Jectot· d•~ Ali'a.nrlega. 

3" discus,;;ão.do projeCto n •. 291. de 1905- de Portç> Alegre e ma.rca.nd.o o vunc:im<!nto 
· autorizando o Presidente ua lwpublica. a. do g ua.rdt1.-móx· da UJ.P.s!lla allan,Loga. . 
a.brir uo··h'Jini<,terio da Fazenda o credito ex. . Levanta-se a sess."i.o ;ts 4 ltm·as 0 trcs 
traordinario de 15.:4%$'994, par.:. inden)niza.x· qti:•rtos_· clt~ tarde. . · 

· o Cofi•o ue Orphiio~ de igual <JUtmtit;_ nelle 
d epo$itada em 15 de .dezembro de 1~0.'5 e .. llECLt>.RAçXo 
p er~encente á menor Alzira Peoua. quc\ntia 
e ·sta fra~tdulentamente retirada dos cot'res Declal'O l[tW votei . cnntra. o.> projectos de 
d a. Delegacia Fiscal do Thesoul'O Feclcra.1 no pen~ão c:onstantcs dtt orulm1 elo Ji:t de hoje. 
E sta.do -da n t1hia .·por meio tle pl·ecatol'io .Sair• 1h~~ S<Js::õo>, 27 tle no:vorubrti de l905. 
fa.lso; · - Bricio FW•o. 

Volo Vll &1 
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642 . AANNES J>A CAMARA· 

. . . 

l'rcsidcHci<l r.lo S1·. P<w~t.l Gniaar.mws (Prosídctitc) c Ji•lio .de MeU o (1° Vico Presidente) . 

. AO' mci~lh. p!'O~~ue-se á.. cha.mada·a. que . Feita. est."l. deciM'll.Ção, c :nã.o havendo quem 
· respondem·. o.<: Srs . P;mla Qttinia.rãos,. Julio peça. a pala.~Ta so.brc a acta., <lou a 1ilesma. 

<lc )<!o!lo, Pereh~ .... Linia,, Alencar Guirna1~ã.es, por approvajl.a. . (Pausa.) · 
'fhomt~ti'. Aueyoli; Wu.nderlc~- de .Mendonça.; M' em :;egnid:a l.lppl•ova(la.a. acta. .• 
Joa.quim .Pires, Thomaz Cavalcanti, Gonçalo 
Souto, lzidro Leite. .A,fi'on·so Costa, . Bricio 0 Sr. Alencar Guimarães (·1• · 
Filho, Arthur Orlando, Angelo Neto. R.odri- · cl 
·gue:; Dor ia, ~u:gonio Tourinho; Ga.J·cia Pires. Secretario) Pl'O~c c <i. leitura. .do segt1intc. 
Sa.tyro Oiu.s, Pa.ranlto:> Montenegt'O, R.odri· 

. gues Saldanha, Bernardo Hot·t..-.. , · Hercdia. de J~XPEDH~:\1'1•: 

Sá, COrrêa Duh••~ . Leit:·~ Ribeiro, Augusto de .officio$: .· 
Vasconcellos. Sá .l<'reir<:, Fidclis Alve:;~ .Joã.o 
Baptistil., li<tlviLo Ba(Jtista, Silva Castro; Be-:. Do Sr. 1• Sect•etario do ·. So!lado, de 27 dÓ 
zu.mat, Alfredo Hacl~et•, Ma.tu•JcLO ile Abreu , corrente, communicando que o Senado ndo--· 
Carlo~ Tcixeir<t Br(l.ndiio, l~rancisco Vci;ra , ptou e. env iou á sa.ucÇ~o pré..<tidencí<tl o (lc- · 
Bcrna.rdo Mónteiro,- Jos6 Bonithcio, .A;utciro ereto do Congresso Nacional que · abre o 
·Botelho, Carneiro de Rc1.ende, .!Juono de ·Cl'Cdito de 2:8~ para; pag-J.mento de venci
Pa.iva, João Luiz Alves, Adalberto F<:'rraz. m·entosao ·officia.l ila..Secretaria . da. .. camara. 

_ Henrique · SaUés; C1.rlos Ottoni. Carvalho dos Deputados Leopoldo José ela Rocha, dis-
Britto; Rodolpho Pa.ixãq, Bernardo de Ca.m' pensado do· serviço .-Inteirado, .. · 
pos, .FrMcisco Romeiro, Fernando Prestes. Do mesm·o· senhor, e de igu11l data, ~om
Ama.ra.l · Ccsa.r, FCrl'eil•a. · Bl·iLga, Fl'anoillCo mlllliea.ndo qne o Seua1lo . ;\doptou c enviou 
Ma.lta. candido·Rotlrigt1CS, Catrdido de Abreu; ao 81 •• Presidente. da Republica, para a._ for,.. 
.Car\ralho ·Chaves. Paula.. Ramos, Barbosa. 

. Lima., ~mpos Ca.rtier c Homem da Car- m<llidaue- du pi.tb~icação, u proposição que 
lh proroga. a n.ctua.l scssã9 1e$'isla.tiva. a.té .30 

va. o. · · .de dc~embt•o de. 1905'--lntelra.(l:J. • . . 
· Abre-Gc a sessão. Do mesmo senhor, e de igual data, e.n- . 

E' lida. c posta c:n (liStltSStlO.a acta. da viando o pt•ojecto do Senado _releva.ndotlual-· 
sessão aY\tocedente. · quer prescrlp~:io em que possa ter incorrido 

o direito de montepio instituído por Fra.n-
0 @h•. l?resi<lent.e-Antés de sub- cisco .Natha.niel de ·Azevedo Ribeiro. -A' 

motter a; voto> a. aota. tla. sesSão de hontem; Commis.;ã.o (\e Finl!.nça.s. · 
devo oorrigir urn- er r o q~c·oo deu. na. publi· Do mesmo senhor, d~ .igual dáta., devo!~ 
caçã.o d;~ meSm<!, no ])W.,·io do. Cor~gresso do vendo com. as emendas do Senado, a prOJ>O
ho.ie·. · · . · ·. · . · · eiçã.á da Oamal'a .dos Dcputa.dos (! ue olmga. · 

Tra.tando-sc da votação !las êmenda.s (\a os a.drninistra.dores de offioios . do typogra- · 
C<~mara. ·· ao. IJl'o,iccto do Senado equipal·a.ndo pbias, litllogrll.pb.i(l.S, ·etc .. a remetterem :1. 
os yenciment.os dos empregados das :tdmi- Bibliotheca; Nacíonalum exemplar de ca.r.la . 
nistracõos dos Cot'l'c ios do Rio Grande 1lo Sul, obra quo im·entarem • .;... A' Commiss:ão de 
Par;;. c Pernambuco, diz o llia.-io do Congresso, C<lnstitnição 0 Justiç.:t.. · . · · · 
•~ :proposito d:1. YOt."l.Çã.o d ~ um•~ de>Sas .emen-
das: cproccdcndo-so á votaçio; li 1·c,jeitada a Do . mooú1o senhor, de igual dat a.; •levol-
1'' omonda por 73 votils cont1·,~ .33 ; com 0 vendo a propo~içã.o desta Cu.mara q11e . auto
voto do.presidentt:, 107. . . ri~<\ a concessão de licença., com . cn·denu.do .• 

Eu · niío podia. tel' di to tal con~p. ; 0 prcs i- a Luiz Sil veir11. do Pilar; agente da.. cstaçã.o ·: 
1 t · - t u· d t' h de 0Ul'OP1'eto, á qual ·o !:l!lll:.tdn não pOdo 1 .en e · ~~·0 voa, . . J~SS'l· que 3' !lmcn u. . 111 a. dar o sDu a.··s·c.tltt'·lllento· • - ·Intet'r ·•d··. stdo l 'O,;ettada pot• .t::l votos c;•ntra 3:{, com o ~ " ~ 
prl'..sidcnte, 107, is to é, que se a.ch<~.v<~m pro· Doniesmo senhor, do i$'ual ·data, devol-
.sen~. tcmlo toma.do parte na votação, 101; vendo a.~ proposicões dest a Ca.mt\ra, uma. 
Sril . Deputados, é com o pre:..;idente, 107, nu- prorogando a H:en~.a. em cujo goso se acha. o
mct•o ro{;'imcnt:tl p:~c·:\ •~ vot:u:ão. · telegraphi~ta da E~tz·<~da. de Fcz·l'o Contra.l do-· 
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:Urazil Lueio DamaS~> de Cúva:iho. e outra Não é (te hoje qu~. em succc8sivos .relu
.mani:ttutlo contar para. o ctrcito dt~ aposenta.- tol'ios, tem rcclamil.clo essa providencia 1c.:. 
· dot•i<t, o tempo em quo o cng•mheiro João l!i!<lati"va .a directoi·ia. d:tquelle e~ta.beleoi-· 
Thomaz Alves Nogueira. serviu eo;no fiscal de mcnto de educac:<iio. scm.duvid:~. r1m ilés que 
lhn;gos Agricol<J.S no F::Stado de S. Paulo, ás . n'lalhoros scr\'iços n~cm -prestando ao no~so 
quaes o Senado não pôda dar o ~cu assenti- descurado ensino pt·ofissiona.l. . · · : 
mcnto . ...__, Inteirt\di~. . . . . Possuindo, embora, um corpo doceate exi-

. Do pt•csidontt~ do Tribunal de Contas, cu• gao e .ma.l rott'ibuido, ma.s que, dedicado c 
·. Tiando a l'epresenta.ção dos cn1pre;rados . n o compctcnti~simo, nã.o Olh<\ <\ tt•a.balhos, nem 
· Tribunal de Cont<1S, pudimlu ;~u11monto de n. su.cJ•itlcio~ . multiplhlando-so dia. da mente · 
seus vencimento~. -A' commi~~ão .de ~·t·· em dh.-.crs;.i.~ <mias scguilh1s; .iã tcri<J. lorrr :L-
. . 'tiO ·esse Instituto um gráo ole ·prOSllOl'iif.,o.te . 

·panças . invc.iaV(•I ~i ccrt<IS medida~ de ":tra'ctcr te:- · 
Va.c :1, imprimit• :1. s~guintú cllnh::i h(mycs~<im a mui~ tcmpu.~ido :toma- . 

. . .N.: 287 A _:_ lfJ05 

Redàcçdo final elo projei!lo .~-.. 2 87, do c<wren~ 
an>to, que alwe .á rubrica 8" dtJ m-t. 2• .dâ l.ei 
n. :1 ;:1:16, de 31 de ck.::emh1:o de 191)1, •~m 
cri!tUto supptc;itellkw · de tQ:OOOS <i TJcdJa 
itllstü~1la ú compm ·de lit>ros. assignatw ·q. 
tk ja•·rwes, : reuistas, - ·e>~calúwnações . ele., 
j)art~ a !Jib,liotheca r:la . Oama•·a dos Dcptolai.los, 

d~s diante · do~ insbnf.$ ~·ce_lamus o..lo~ c.•pi
rttos esclarcctdos c patrrot1cos, que :teem · 
tido as . rest)Ons:~hilidadcs _ de :ma dire~ção ;. 

. com o 2'"''CC61' ~:la Commissilo · rle _ Fincmç~:<s 

o ·congresso x n.cion<J.l ücc1·ct.a. : 

Agom, . por<!m, que se a.cba vag11 ;L ca.- 
doir<l do matbcma.tic:t.. goographi;J. e dstoria: 
do BrlLZil; ca.doira. cuJa sobrcc:Lr;ea · do clieci-· 
plin:,s. nclla. iucl ui•la.s, m<Lis . ha pt'OYOC<L•.lo·. 
pi.·vtl'st:Js, n~c> stl -do~· proíJrio:' :locen tc~. quo 
a tcom c:.:ct·cl!lo. · comu do.~ dilferentcs :Ld~ 
ministra.d~c.~ de tão utU íustituiÇ1i.o aacional, 
é O Cll.SO dol :-:n O.C0eitar O pro]ccto q.t:a orá 
occupa.· o · estudo desh commissã.o e que 

. ·procura.. tl•aduzir eni !oi . arn:l nece~sidadc . 
ba. -muito r .:lcontwcida. como ui·g<Jute. 
· I~ !fole ti vamente, quer · em rol•.•torios .do Mi" 
u~tel"io do [aterior,c:~rno o do <IDO'J nreterlto, 
q llCl' nas expOSÍQÕUS <lollUU:bCS do J dil•e::tores 
dq estabelecimJato, tem-~o demo 1stndo a· 
inconveniencia. IHLr~~ o Cllsino, ele se !Ünl;cr. 
constituioh como ·está, tão vast:t ca.deit·a, e 
a impossibilidade, q uO.Si abSoluta., d,, réspé
·ctivo.doceute, de l rJyar ao cabo o l.)l'•Jgra..uu'!a. . 
que lhe compete cumprir deutr\1 do anno 
lectivo . Na v erd:Lde, conte;tdG o instituto. 
a.ctualmentc 40 aluri:lnos interno,;, a.;or" os 
externos, t).UO variam e · p..>dem ser ·e ni nu~· 
mero illímitado~ es>e l)ro:e~or, pJiv rtl : u
ltunen:to em cxccuçãu, é Gbrigaoo '.l. le>!cionar . 

Ar tigo unico. Fica aberto á. rubric<~ s• do 
· a.rt. 2• da.lei n. 1.316, de 31 de dezembro 
.de HJ04. \un credito supplemeatar de 10:000$ 
á. verba dastiuada. á. compl'a do .livros, a;s-: 
sigmLturn. rle jorna.e~. revista.s, cneadct•na~ 
ções pa.r·a :L bibliothcca. da. Ca.m:.tra. dos be1Ju
tu.dos ; r evogadas as disposições em· coa~ 
t.r al'io. · 

Sala das Commi;:sões, 27 de no,~embro de 
·1905 • ....:. Gonçato Souto.- Cunha llf adhado ...... 

· B erHa,·do H01·ta. 

Vão a imprimi<' ru; seguinteS . 

. .l'R.OJECTOS .. diarwmo>~le ma.thoma.tic:\ a todos c.~!'e ·: e· lu· 
N. w3 A_:._ 1903 ·ca.ndos desde o· ·-p1·i mciro ao ultimo a.nno do-
. . curso, e, :alúm .. di~so, ·~· ensi•J•~r t ... mbeiu 

Dcsdolmi. " · cadeira tk . ,iatlienw.tiw, geo- ,geogra.ptJia. o histori.l do _Brazil. i•Cl'ctli>eodo 
oraphia e hislm·ia do B1·a::it,. do l 11slituto por todo ~e . <~I'd.tto !,.~obor t~pen:l> 3:GOO$· 
i'vacio•u.t~ dos Surdos-~:ludos em uma de a.onua.es ·· . . . 

·. mathemalica o outra de geá!JI'apMa . e his- . :~~im penS?'t)~O~ , é ~o p·.;rcco :·. <':~ ta;_ com.: · 
lo;'ia do B1·a~it, pc1;cebend o oacte~ 1ttn dos m1s~o q tte. se,1a ·. :l. tlpr~_y~doo pwp.:,{) •tllll 
}Wt>!il.•sm·eg os . ,encimentos -· marcadOs na. motn·•~ estil.S constdet·~.oe,;·. . .. · · 
.tabeUa em t~ igo1· p<lra o C01'/lO · docente do S<t!a. d~s Com;nissli<JS, :~ tlrJ novc•Hht•l) <.lo·· 
· >ilo:smo instituto, oom pareceres ' das Com- 1905.--:Sa.tyro Dias, pecsitleute .-i\>l:i"La Pi· 
missões de11ish·ucçao e de N nanças · . ttllei;·o, r elatol'.-li!Sli ilol:,facio.-.fu~o Vieil·a • 

.:... Valois da -Co.sh·o.-1. C. 'l'ei.w irr.< B:J"<mdao·; ·· Ao c:mme da Commissl\o de Instrucçã.Ó 
foi. presunte o projccto da. Camo.ra. dos Depll· 
t.a.des, n. lli3, do 1005, desdobrando .u.. ca
deir a de mattlcma.ticu., geogr·ap!lia e his-. 
toria. d t; Brazil do Inst-ituto Naciona l dlis 

· Surdos-~[iulos em uma de ·ntatllcmatica e 
· outra de gecgraphia c h i:ltot•in. do · Brazil. 

·Podo-se no proj~cto n. )9::, de tnm,;. que 
·seja closllol)ratla a c:1dcin •.lo míi.th·,!nl , ,tict~ , 
geog :·at~hh~ o his,m•ia du Braz H, ·:,a h:.,t,,tuto 
Nacional tlo; Surdo~ Mud(Js. .· 

Es~tl projooto foi t;omcttitlu :i. C'ol:omi'i'->io. 
de lnstrueçã.o Publica, que ücu J.)ill' .:C'Ol' · . 
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fa.voravei pelos fu.nda.m·entos <iue constam· pitàl Federal, hoje· transferido ·para. a.· pr.,; 
· desse :parecer;.. . · . ..· · metra., sels ·mezcs de liccu~a., com todos os ·· 
. .A' v1stu. dos fuilrlamenios do rcí(lrído ·pare- vencimentos, para, tratar de sua. sa.u de onde . 

. r,er. :.~ ·Conimissão de Fiii.nnças .entende que lh~ convier, de pleno a.ccôrdo com os fund:!
o.projecto púde sm· appro,·ado pela Ca.mara .. mentos do ·pn.reeer r!a. Conlrnis..<((í.o de Fi~ 
. Sal~ das Commissõcs; 28 de novembro de mr.nças elo Senado, acceitcs pel<~. CoD)missão 

1905.-:- .Fhmcise<J Vei,1a, presidente. ,--- Co1·- de.Petiçõ.es e Poderes da. Garoara. é de pare
neUo.cla Fonseca, relator. --cAn.izio de Abreu. ·C'l~· que o me$mo projecto seja n.pprova.Jo. 
- Ul·bano SaniO$. - Yiclo;·il'lo 3!onteiro. '- Sala das Co'inmissões, 28 de novembro de 
Gdleao Carvalhal. · l905 . ...,franciirco Veiga, presidente.~ Ani.:;io 

do Ab .. au, relator.-'--Da.,id Campistu ..:--Cor
ne~w ''""' F011seca.:...: Ch·bano Santos. - Victo
rino ),o>~lei1·o.~lal6ão Carua!hal. 

N. 193-1905 

O·Congre.-so Nacional dccret'!o : 
. · ~wt. 1 . • :g• desdobr;~.da n. ca.deira. d.e ma'

'the.xnatica; gcogra phia. e hist.:lria .do · Brazil· ' . 
tlô•Instituto Nacio~al dos Sill'dos Mudos e~ At!lori;;~ o·;presidfnle da Republica a pro,·o-
llm.a. de mathema.t1ca e outra. de geograph1a. qa.r por · 11tais um anno, com ordenado · a 
H íJi?tox•ia ·do Brazil, J?Crcclieildo cada um d,os licença e~ cv)o g0so se acha Franci$co rlat-
p,roJessores os vencnnentos marcados na vosa dos ·santo.;, fiel da thesourei1·o da .Ca ia:c' 
~~'1bBJla. em vigor p~n·a O COl'l)Q tlocente do rJc .4.mor!i;;açiio, pan:t tratm· de ·stta SCLtule 
mesmo instituto. · · . ·· onde. rhe con.viel· · · · · 
· Art. 2.~ Revogam-'!le ;~s disposições· em 

vigor. 
. S&la das sessõ:!S. 2S de setcmhro de 1005. 
-Luiz .Dontíngues.- JouJ.Eusebio .- Dunshee 

·. de Abra11ches. 

J .. ' Commissão de· Peticões e Po~ere~ foi . 
presénte c req\).crlinento·e.m que Francisco 
Barbosa. dos Santos, 1iel dó thesoureiro da. .. 
Caixa de Amortiz<.~.ção, . pede ·prorogação por 
mais · um anno, com, o respectivo ordenado, 

N. 230 A--1005 da licença: em cujo ·· gos~ · se acha , afim de 

h··io;·i;;~· ~ P·,·esid•mt~ ela Republica. a conc~der continuar seu: :tratamento. · . . 
110 lJr . . Gau1·iei 'Lui;; Fm'1·ei.1·à., juo;; da Se- Ao ·seu requerimento j unta. o peticionaria 
gunrú< V<.tra Qi"C>Ill do Dist.-icto Fede•-a~, seis a.ttesta.do medico. com o qual prova estar 
mezes·.ae licer<ça. com todos os venci-mentos, soffrendo de myelo-enccphalite.de marcha 
pm·a t•·<.•t{w·de stUZ srwde ·a'11de lhe co1i'view leJ:t.a., que· não só o impede de . a.nda.r, como 

de fa.lla.r . ou mesmo de . eserever •. :Por falta. 
(Do·. Senado) de harmonia nos movimentos, o que exige; 

n~ opinião do f<lcuJtativq. sig11ata.rio do !'e-
. · Foi presente <~ Com missão de · PetiçõeS ~ ferido a.ttestado, :pelo menu~. um unno de . 

Poderes_ o proj~cto do Senado. <\uto_rizantlo a. tra.f>\tmeuto continuo. ··. . . .· . · 
conce-~sa.o da. hcença., . dur<\ute selS· mezes,. · · o r,eiicioi'mrio tem estado · n o goso dá. · li~ . 
com todos os vencimentos, · a.o · Dr · Gabriel cençi.l. que lhe foi concedid<\, eni virttl tle . do 
Luit Ferre~ra., jui~ do. Sogundn. V~ll':t. Civol àecreto legí·,lMiYO 11. 1.320, de 31 .. Ütl ele-
da Capit<l.l Fcdllral, hoje da. Primeira. Vara., ;>;t'mhro de HI04: · · . . 
para. tra.ta.r tle suo. saude. . · . 

·A Commissão, de inteiro ::.ccúrdo com <t~ "·erlt!c::.cla .. n. gravitl;.;de da molesi•ia de 
razões expostas no pareccl' da. Commis:São de· que sotrre o·peticiona.rio. julga a Oommissão 
F ln a.nças do Sena.(lo, julga . . quo pódc ser con- .quo deve se1• <1.dopta.do e conver~ido·em t·e~.o-
'cOO.ida. a licença.l:\olicita.lla., convindo, no em- lução o seguinte projecto: · · 
t.a.nto, qne seja.,' a. . respeito, onYida a. ·.Com-· 
missão de Finan('as, .visto ~ tra.t,IJ'· do con
cessão de licença. com todos os vencimentos. 

Sala das Commissoo~. 23 de novernbro . de 
1905.-:-Gal.,ao Bap!ista, }>re!!idcnte interino. 
.-Euse~io de Andrml~. l'Cln.tor . . ,--- Se! F1'eire. 
~Eloy ele .Sou.:: a. -Catlos <I~ ~\'ovacs, -Fetix 

· Cc:.spc:•· . 

.A Coounissão de Fin;),nças, · ~\ quem foi 
.Presente o projecto n. 28{) A; de 1.905, vindo 
. ao Senado, concedendo a.o Dr. Gàbriel Luiz 
FEirreira,jUiz da Segunda Va.rn. Civcl dn.. Cnr 

. O CuUgl'ellw Na.ciona.l r esolve : 
Artigo uni co. Fim~ a.ut.orir.a.do o Pt•c,idente 

da. i::.Cpublicll; ~~ pl•orog;>r po1· mais um a.ui1o; 
com ordenado,. '~ licença. em cujo goso se 
a<:ll:\ Fr;~.ncisco a:.trbos:~ d.ls Su.nios, fiel do 
thesoureiro da. Caixa de Amortização, pti.ra 
tt'<\tar l.le su:\.s:>..mle ando lhe convier ; l'cvo- . 
ga.d"~ '"~ dlspos!Çõos em coutl-D.L·io. · 

.Slüa. das Comtuissõos, 27 de novcmliro de 
!905.-{)ai'Vc'io Bctptisla, presidente intcl'ino, 
- Feli;x Oaspin· .• -'-Etoy de So'l.b::a • ....;.. OM·lo$ il!J 
No~tes . - St! FreiYc. . 
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tass·c do prepal'M' elementos. de construir 
cas<J.s populares, pequenas ha.bitw;Dcs pan 
indivitluos q11e nece~sit~wn.w1 naturalmente, 
desoe qun e~~a. lei. entrasse 1'-m execu1;ão 
en(xmtt·at• babit<t{·üe:::. 

Os SHs. R~Rnon. LDrA 1: Barcw Ficno -
Apoiado, 

O SR . SA' FREl:& ,,. - l~<)i vot.·vJ:L a lei de 
l1ygiene,. e que vem··-~ hoje? mtbit<1')Ões, 
onde e:;istc gran1le munero de cida.dws, em 
virtude de exü!encilt8 d<~~ :mtorida.des pu
blicas ~ão fechltdas, os nwradore~são postos 
na rua, sem 1·ecnrsoe1 tle e~pccie a.lg11mn. e 
sem que,de !ürm:.t :.dgmna, ·o~ poderes ·pnblí
ccis po~sa.m dar-lhes tccto ou gm~ritlu.. 

O S:a. BAnHos.\ Ll)IA -·,N:.l.tur(l.lment.e 
q_um·om que vii..o par.1 o Acre. 

OSR. BRlcto Frwo-0u quc1 vão l_):l.l':t as 
furll~S da Tijucu. · 

O Sa ·. SA' FRc;m E-Sr. Pl·cshte n.te, o podc1· 
publico :promoveu. <L norneaçfio de _nm:1. 
commissão que d3-boru.osc um proJecto 
a.tti:O:e.llte a resolver este gru.•·is~imo pro
blema .• 

A commis.são, 110 que fiz pa.rtc, cuidOu im
medi(l.ta,mcnte disto c aprcscntmz ao Sr. Mi.,
n.istl>o do Interior as bases po.~itiva.s p:tra ser 
lev<\do a. effeito o dito p1•ojecto ; umu. · · men
sagem elo Poder Executivo foi euvi~da. a. esta 
Cama.ra. e, até· ho;je, não teve J>areccr dtt 
respectiva. commis.~lío. 

.B' evidente, portanto, que ê muito j nsto, 
que tem todo o i'und<l.luclltO:, o que ainda 
ha poucos clias ibi dito pelo meu comp:J.
nh.eiro de ba.m:ada, o opcm-;0 Depntmlo pelo 
1° distl·ictn Sr; 1-Icredio. de S<i. 

s. Ex .. solic~ton dr~ Commissã.o re~pcetiv<t 
o p<weccr sobre o pl'cdecto, o 6 iSto, S1·. Pt•e
sideute, que nesta momento m•• obrii:;ou a. 
-vir ã tribuna., $Cm. d~.~cjo, alJSolllt:Lmonto, 
<le, corri este Jn·ocodi.mcnto; vdv~1· para. o 
meu nome quulquel' cspecie ilO sympa.thia, 
Jlois ta.nto valo .o meu :pa.s~tulo no Congi·osso 
Nacíona.l, cumpl'Üldo,embora.·obscut•amonto, 
o meu (lcver. 

o Sa. BARnoSA LtM: .. - C()lli o maiOl' bl'i
lha.nti8mo. 

O SR. SA. l~tü:un~-Aqni tenho me insm·· 
"i<lo contra. tou:1s .as medillM que ,julgo não 
~orem utcis, que julgo em dc.-;accor<lo com 
o~ intct·es>es uos ba.bit':~.ntos ilo Districto Fc
del•al. 

Assim ~emlo, Sr. Pt•esirleutc, t.ra.t;;.ndo de 
uma medida quo n(io púde, absoluta:mento, 
se:· ad.iavel, trata.rul.<HJc de uma. medtda po
mnte a qtml a. ina.ctividade do Congresso 
Nacional pôde dal' em resultado gra.ndes pre· 
juizos e mt~leftcios enot-mcs, acredito que, 

tendo o Poder Execütivo Fcdera;t.j:, dado a. 
inicia. ti v:~.~ ·manllanuo Ullla mensag.cm ao 
Cong-~·csso. pe•li11do ·~ solução deste pi-o
hlem:;, quer di~m· quo o pl'l>je~to 1lCwJ ,;m· 
approvado, q nc o plano pótlt: >:'{!l". :~do~ 
pt<~do, on Jllollificailo · pot• meio~ inilh;ccto.'l, 
mas emflm :l.lloptado, SrJb melhor alvitre. 
Assim :r>cn.;itndo, Sr. Pre;;ióent.e, e :tere- . 
ditando mesnto quo a.s i&':"~ do Podm• Ex
ecutivo ·ll-lunicip<\ln1i.o 9:) casam de 1<irm:;, 
algnm:t corn ·;ts idúas_ do pr-oJe~to, . pol'qHe 
tlcha. que·:l. iutervenç..·w directa tlo Estn.do 
nas llaoit:tçõe~ popul.itre~ deve sm• ·:t soht<;f.o 
.do problema., qmtnJ.o o projccto da. C,üm· 
missão opina .pelos meios illdirectos. c.omo se 
e,;t\~ fazendo noo pr·incip:1c.~ pa.iJ.es do rmmdo 
pelo uso das i~ellt~ões chtssica.s, contormc 
lembrou n Comrnissão, quo olabor:m um 
prQjecto, parece justo quo a. C;Lma.ra. approve, 
ou reforn:re, ou substit11a o mc.~mó. Mas o 
ql'l.e é preciso, desde ja, é que se resoh·a este 
problema de IJ~bitacã.o uos pobres. uosses 
desprotegido~ à;~ sol'te, qtte as~ist.em ao 
goso dos 11bastados passeiando Jias :wenídas 
qua.ndo não tcelll, siuucr, urn tucto pa.t'(l, ~e 
n.bl,ignr ~ · · · 
Apopula~ão do Disü•icto 'Fecicrat, ·comi) 

1lisse, não diminue, cresce a tê, tende a. au
gmental·, e, no eut['eta.nto, gr<J.nde nu1nero. 
de prcdios cahem sob a picaret<t demolidora. 

Sr. Prcsidente;·n~LO tenho outro me.io pa.ra 
bem mripamr :L minh:~ pretenção do q ne 
pcdil' o valioso D.ll>:ilio •le V. Ex., digni
ficado pela· conti:m<;<l intúil'a 1.h• Cn.ma.ra, mec 
I·eccndo de todos mls o m<~ior rc;peito, de 
qtto elrccthmmr.nte é ~igno. Pedirei a v.~"· 
que volv;~ <LS suos VJSt<ts para a popubt,·<W 
pohre .1.lo DistL•ioto Federal, volvctulo, t:un
. hclll, :~~ SWJ~ v.istas pn.ra •• sulução 1.le um 
prol>lem:t do tatWt .. gr:lovid:ule: :~pplica,ndo 
seu~ cst'ot·ços, seu v;üo'r, estou COl'to de. IJUO 
dcntro.<lc bt·cvé~ 't!ia;;. estttr:b cni di&:ussio 
lle~V..t ü:tm<lol'<t.o pro,jocto que l·esolvc: sobr·o '~ 
constt•ucção de luLhitaçõos d1.1~ poln•es. 

l~l·:t o quo tinha :\«lizm•. Cll•tito l!em; 1J~uit•l 
bem.) 

o S1·. Preshlen.te- o )n•oJocto :~ 
quo o nobr-e Doputttilo so retere cstti .m~ Com
mi~~i'i,l.).; ai11da nlo.o. t•!m })ctt•ecm· o não pos~·) 
il11-l-o, pol' estt~ rn.zão, ,r1:1I'n. ot·dcm do clitt. 

o S:t.•. Presidente- Nií.o ha m:tis 
o1·u.doreB inscri"ptos. Sinenh um Sr. Deputadu 
'-tuer usat· dn. palavra., ll<t~S<t·~o á ordem. dl) 
dia. (PauM.) 

OR.m;MDO DIA 

o S1•. P:a.•e.;~i<len:te - :Xiio ha vonolo 
ainda, numero para (tS votaçõe$, pa~$a-so t~ 
ma.te1•ia. em discussão. 
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. J<: anu~ncia.da. .a. rliscuss.'i.o nníca rio p.~r."\
cer n. • . 2i7 A, <lo l ~IO:S. sobre emend:\S olict·c 
<:ida.s nu. :!• ..líscússlí.o rlo pr:ojedo 11. 2;;, deste 
anno; q uc ·. Hm a dc8pcr.a do l\Iinistm·lo <la 

· Hal\Cillla pam o excrcici•J d.e I Ol)(:i. 

O l!h:. l~arbo,.:'l. l:Jilu.:~-:Sl'. Prc
sident:J, pedindo a. p;~lavl'a. nriu rue csquect 
da ,cihú1çil.o em que nos coconh'amus, a 11U1l 
JJOS impõri o devel' (le aprcssal'. qu<tnto em 

· · líó~ çoubor o a. matoría. pol·mihil·, at•omcsstl 
tlo;; Ol't;<1mcnt.os pt)ra. a. outt'<l · Co.t~CJ. .üo Con, 
grosso Na.cfun~l. . ·. . 

Uma. sômente dcntré~ asemondas ;LpL'eson
tada.s a.o ot·ç;trncoto em di~cuss.'í.c> toi, pela 
stm excepciona.l t•cilcv;mda, o il i.Hl 'ma oht•i
gou •~ sa!lit· do ~ilencio, qne ou julg:w:\ tanto 
mr..is riece~a.rio qu:J.llto m;~is atra.zados urJS 
a.cha.müS na di!';cus:;fw dos orÇamentos. 

A publir:a~li.o clc~tes clauo$, ·S~· . Pt•ésid~sitc, 
no meti discm·so, creio que ~ ;;um ciente par•~ . 
nos in<luzir :t rn:wtm· ·~ actrml t.abolltt. r·ul\
ccicmario$ que h verceooJit ma i.> .te .:tO:OOO::;; 
pot· ·anno·nfiü me' l"tt•cco qu u tenham JJccc;;.. 
~í•!:~do. ao li!Ono~ 110 momcuto lH'O.>Qntc, do 
qualtjUel· rtu;;urncnto. · · 

· Como~ pol·•hn. a.~ minha~ o11"cn:~çücs ~c 
re!Cl'Cm cxcltt~iv;~thcnto ;L et!llucim·ü~ oudr,-. 
css:\ f:icto :wulwn, é 1Jussivel que a hom·n.da. 
Comnii~~ií.u t.cnha. in<ot·ma.<;õic~ rolati 1::t~ :~ 
outr•a." o~t:~c;õe~ ti~c:~es qrw mo di Hq nom ·o· 
nieu moclo olc .ver ; llur mncpmnto e•tvot:wei 
.contra· am:Jn~~ :ts onH!tJda .. ~. p:1r:~ contimlM' :t 
t;tbei lr~· ()nt .. vigor. 

São O$·So;,.uíntei: os rla.<lOH que éompleta.m 
o::; a.tg<\l'Í$lllO$ •• que me rel'eJ'i : · · 

A Collectori:t ele S. Pi~rilo :u·rcc;lllOn dt) 
21 de janeí1·o atA! tios· <lo ·sctCm1Jl'C; ·de·· 1005. 
confOl'lllH pul>llcou o J&rnal- tlu Comme1·cío 
do 2 <lo · out•(bro. ultimv, ·a. im)>Ortu.ncia de 
4 . 5ts7 : ~W.li581~. . . . . 

Pot• c;;:;a · a.rrocatla~fLO :pa.gou :~ · F•~zcnd:.r. 
N\~cion:ll <LO cullcctor " ao e;;cl'iY:i.o. de ai:· . 
cul'do com a t:lbellu. const(l,ntc ([o · .uoci-eto 
n. L 19:.~. de 2 de julho de HXJ4, •~ qu.mtia. 
de 25: JJQ;;;H4li : SÔUÕO · peh impol'tliiiCia de 
450:00~ (~ mzfi.o ele :Jo i~ 0,5 ~~ -'- l l.i:874~073 
o polu. do. 4. l l7.:0:3C$83i:i :i. t· :~ %Tío Jo O;·~ :~ 
t; :235$87:l . 

Rcliro-mP. á cn1enda..quc.cst<l as:signa<la em 
pt•!meiro log:~r ]Plo hollt~Mo ·:rept•escntauw 
de S. P;mlo, S:' . Candido Rodrigues. •• qu;tl 
l'C7~~ c1uc a. porcentagem sobre o prod.ucto dll 
venda. do seno ;~dhc.>h·o ntt.:> collcctot·ia.s cla.s 
.rendas 1'edcraC3 será de 5 • I. contiunando a 
yígorm' p;wa. tLS nutra;; renda .. ~ - ·por·f.anto; 
p:ll'a aquclla.s. qu<' não t~cm solto :ulhesiYii .:
li. tu,hclla ftmdo. pclü <lecrcto Jl . 1.W3, de. 2 
<lc ,julho de 19n4. · · . · · · .· 

· A hont'itda. Com missão .tle Orçamento u1í.o 
deu seu assontimento :\ c~ta. emenda ; modi

. ficou-a., e a.intl:\ bem que o 1~z. mas em· todo 
·o caso concedendo um pequeno :tllgmnnto. . Sl cstive<.~O mu Yig<!l' o twgmcntu <le mu.i,: 

Tenho :t lJetlil' (l.!gum:.ts íMor"rnações . que, o, 1 %, prol)Osto pela commissliri tlc F'iJl<\n-. 
.;em o mínimo pr.u:ti·pris, suhmetto :~ ·a:pre~ ça.s, o Bsta.U,o tCli'ia Jll1"o pela. me~m·~ arreca- . 
oia.\'ã.o do honrado reh\tot'. · · du.çii.o mt~i~ 4: ll78U:~c~ ou 2ll:2:!8$i82. · 

To:nant!o-rmra. éxemplo a. Collectoria FG-
del•al de S. P<m!o, vejo quo o collector· o o A t>orcetlt.~~grim lle 0,2 % nfLo ~ til.o extgÚ;~ 
oscri vão dcss:~ collect~Jl'ia., em cinco mcze.~ e como úecl:u-i\ (1. Cornrnis~ã.o, ba..~t<tndo. ll<tt•tL 
llOVe úias, l'CCCbCl'O.ffi , pela (l.tóreca.daçií.o das . Í!l.~O lÍClllOlLStl'Ú, uii\et' que em l'enJl'n\1'1) . 

· l'endas; tle confQrmida.do com w. ta.bcll•~ que t!csoo·· anno clla. impot'i.ou !lfll 1 :5'20::- c em 
ba.ixoit com o decreto legisla.tivo i\qui cit:\(LO. mat•ço em l:Olt$000. · 
o collectm~ l0;L2..~5:.·n c .oe~m·ivfw(i:i5~~58. 

Ainda. . . pot• .csta. \u.bella., 0 r-stado despentle .\ unica· collci~f.Oria:: •Jilc :~ri'i!cad~ crn nm 
·annuahnunte. pdo p:•gamento dt~.}lOt•conkl- a.nnu mai~ do HUii:I){)08; pt'Ovcnion·ío.~<lu sello 
g11m, 40!5l4$W~ . . . aõhcsivo, ú a 11:~ c:lpit.tl-<le s . Pt~ulo. 

Si nos cillt!o mczcs . acima ost.iYcsso vi~o- Dopo. 1.;. doll:~ .:L>.maiu1:cs s"iío· .. a .. ~ tl_c · CUl·i-
!'<\ndo ~~ pot~cootagem propost:.t. n:l. emenda o 
· _aprescatada. !iCommíssiío 0 :Ílll hliea.(lt~ no Dia- tyba., crtja. al·t·eca.tla•.'ií.<l ~e1~d ~Jsffi .Ot'('~ttla om 
?'~o Official do cli:J. J2, os mesmos cmpre.-.a.clos 1.000:000$ <~.nnrmlmonto, é -~~ 4c Va~uura.-;, 
t · b' ] · ' " ~,..1'1! • .,., > t(llO i~l'l'CC:1d011 em 1004, ~:OOUBCJ(JO, . . . erJam rece u o em cn1co mrur.1!S ,,,;o~, ;;i.:>v:. •. 

Si passa.t• a. cmend:t pl'Opost:.t, o E.sta.do pa- ó augmcnto.<lu mais 0,1 % , _proposto po!o,. 
g-a.rá :~nua.lmcote aos l'etiJritlos cmpre~taâos Coinmissfi.o i':wor·ecc sômentc ti. collcctorm . 
:~9:850$341), ·sendo: a.o collector 55:715$604 c (la capital õc S . Paulo, que t tlln u m<L .rend•~ · 
.ae escrivão 39:143$73G. · .. de ·Qll<l'>i sete mil contos do r(: i~ ~ clova.n.do-so.~ · 
. De mo<lo quo, si u. omonda. tot• approvo.do., po1•tanto; osso. u.ugmcnto a. ma•.~ d o h:OOos 
nós teremos o coUector percebendo cerca de annuacs; M passo que Pal'J~ as suas o.luu..s 
60:000$ por n.nno, emc!uanto IJ!lO polo mgi- tmmodiatn.s om rcndimeuto, que .Niio as de 
meu a.ctttal cllo percebe 10:000$ e pouco em Carityba. e do Vti.'lSOUl'l~S, ~ augment~ nllc> 
cinco mezes; (ligamos 20:000$ ci pouco llm .pa.ssu. do 400$ p:nt\ :1 prunCir a. e úe 200::; pa.r:~ 
um a.nno, o que já me parece sufilcioilto, . a. aegundu., t<~mbctn oro um u.nno. · . · 
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S. Paulo, Jornal de domm.e~·cio : Idem por inft'acçã'o · de leis 
e reg1.1.la.mentos ..•••• . :. . De 21 dé jo.tieiro do eor1•eute aono at6 ·.31 

de a-gosto. a collcctoti<t de l'enda$ federae~ 
. de~~:1 ca.ptta.L arreca.dou ·4.051 :817$.'187, sendo 
nos mczes de : 

Idem a favo1' rle empregados 

3.117:514$045 

2 <le setembro de 1904. 

204:583$250 
. SI 0: 853$.?50 
556: lil!!JOBl 
530 :210$901 
485:513$460 
530:l21$803 

. 464:232$()82 
470:070$660 -------

4. 051 :817$38i 

Despe:;c1 

Porcentagem paga. a.o coi-
Iector .. .. ............. ·.,. ·· 

Idem ülem ao esct·ivão, ... . 
Import:l.ncía. restituída :\di-
. · verso~ .. .. . .. ... : .. .. ~ .. 
Iemde multas a. fa.vot• do;; 

empregados ........ ' ... . 
So.tdo·recolhido<l. Delega.cia· 

l~iSe<Ll. ..... . .... , , , , ••. ; • 

10:128~537 
6:752~358 

378.'!;840 

8;)()$000 

3.099:404$310 

· E~~~~. a.àec.a.do.ç.\'Lo {oi r'ecoth•dil: ~ Delc!racia 
FI$CU.l tio Thesom·OJ Federal, ·diadamente (3fuilo fJom; muito b1.nn.) ·· 

3.117:514$04.5 

}leio collecto1• o -Sr. -btw5.o ll<~ Boc-.-.i.ne. ' 
- A :u-reet\da.((io 1fa. Colleetoda. das rendas :.O Sr. :pres idente "-·Coo.tinúa . ;... 

fedel·;ws rles•t~ capit.'\l, i!.Y m ez de. setembro, rliseussio unica do p'arcozy n. 227 A, de 1905 .. 
ame-horzteu1 anu.o. Importo11 em 516:119$451. sobre emend:J.S oft'ci·ecidas na 2• discussão do 

Desde_ 21 ílc J :l.llCll'O . em 4.567:9;3()$8.'38. 1m-· projecto n. 2i7. ueste anuo, . que fixa l\ des
_ :port:~DCHI que foi recolhid~ d ia.riamente a;os P?za. do Minísterio da Fazenda para. O · cxer-
cofres da. Delcga.cia Fi>rol do Thesouro Fe- clcto de 1 900. · · 
deral ne~tc liStado, pelo collceteJ• , Sr . barão · da Boc~un<t. · · . o Sr. l.<"':~.,aneiseo ··veiga-Peç.o 

.2 i.lc outubro de l \J05. :t palavr:~ . · 
· Collec.tori:~, dc. S: P:tulü~A Collectoria. de . O Sr:. Pr~siden:te-Tem a pala.vrv. 

. renda~ ~ederacs dn. ca:pit<~.l de s. paulo de o nobt·e Depuin.do. ·. . . 
21 de Janeiro, d<J.t<t em que foi' in.sta.lla.un. · ·· · 
atG 30 de. junho ultimo, te11do runccio- O Sr. Francisco ·Veig::t."<- Sr 
nado_ !29 dt~s,. ~·recad.on =?: importn.ncia de Pl·~i(lent~. é npenas em testemunho dÓ 
S.llnol4$04:J, como ~c . vcrtftc<t do 1,0 g1unte mmto apreço que .me merece o bonrado 
b::..lnncete: : · . · · D~putado pelo .Rl~ Grande do sut que vou 

d:w algnma.~ expllca.('tiC$ otn relac:1í.o á emen- : 
da. ~ua 1!-ca.bu 11? ser· analysa.dn. por S. J<;x. Receítq, 

Reoda iltL lmprcns:L X~ional 
·.fl .Dim'1o Of!icicci. .... . :. ·.· •. 

Dtt:1 dl! matt•ícuht d:~ : in~tt·u-
. <:r,,;io ~llpGl'ÍOl' , . •.... .. ..• 

.Di~:\ de 1)ropdo~ ltaci-.liÚ•c~:,. 
· Cmposto do !<ellu [tllh ,: :h·ll ; 
Dito idem TlUl' Y<H•h;~o> .. , . :. : 
~!to do t1·ai1~P01'tu ... : .. .... • . 
L11tu :sobt·Cl l.Jilllctc~ til• luk-

. : .I·ias ... · .................. .. 
I)Ito de Sllhsi(lios e venCi-
. mentes ••.• : ..•..... .. .. 
Dito de 2 1/.\l ·~~ ~ollJ'e .dl· · 

vtdenclqs. ·. , ....... . ... .. 
.DHo sobre :uuluuciOs Mil 

c:•r·~zes .. , .• · .... , · ..... .. 
tM1•os tl3 terrer10;; •.•• . • ; .. 
Lo.uuemio~ . ...... , ....... : 
Ta.xa. judiCia.l'!(l; ••••••.•••• 

·· ImpostQ de eons.umo •.•• • •• 
Multas oobt•3llas executiva:. 

m onte; .... .. ... .. ........ · 

. Et~ectJvl\mento-e ou folgo de te1•a pala. Vl':t 
· 7~'$000 prc~ttgio:><t c to honi.';J.da· Deputado on\ <.~.J.lOio 

tlo pm:ece:r d:t C<lmmissflo •!c Fllllul~a.s. do . 
:l7:50nMDO qual ttve a honr:~ •\eso1• l'o:>l:\tút·- cil'octin.

. 21 :()r.tj~')'(l(l UtCilt_e, Si }ltLS~i~S~O iL ClllUIIUil :~[ll'O .. c)llt<LllU 
4154 :3S5..'>3.JO pelo tll<L$tt•e Doputa.d.v JlOr S. p,,uto, 11o:; ter· 
18;):$<J()$ãiJO mM em Q.l~c dla li'Ji cclltHJhld:~. o:; roncinrcn
li;Jl :.:?Of).)i:.:'$ to . .: cl:ts ;,w:wdcs collr.ctet·ius, cotno· :~ llu São 

PíLulo, cxcct!ot·i.:tm nu.tito á l'Otril.>!liçií.o) 1':.-
85: 7858000 .wavol <le;tic tL':LbtL1llo • 

. Foi cni eousequoncia .dcss:L consl(lér :wilo 
com a. <1ua.t, a.li:is, CO!lCOl'Ua.rtLm muito judi· 
(:iosa.montA os .dignos · representantes l>i"'ua
t~r~os í.la.. emond:~; . fu~ e~ conse<tncnciu, il'isso. 
rep1to, c1tte a. CoiUtULSS(J.O tomou :~ lioerd:1de 
de.modiltc:\r li emenda no seriticlo elo tormw 
a.ccéit:Lv~l ~'. justa. pretenQiúl (lo que ~o dze: 
1·am fJl"g:tos os honradPs Deputaclo.< augmen
tando· um pouco rnals os Yeltoimeutos dos 

I :203$710 

223: 771$403 

7 :8ill$200 
. 8:3$494 

2:750!-:000 
. 474$540 

L • 441 : 78S.'ti000 collectol'es. . . : 
· O Sn. . BA&BOSALL'iiA- A Commi.sliii.o pa.ssou 

2:054$000 ele 2,10 •/. a. ::!,10 •( • • · . · . ·. . 
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. · SESSÃO EM . 28 DE NOVEMBRO DE 1905 649. 

0Sa. FRA~CISCG Y.t:L~A. ..:_Observou judi
. ciosamente o 110m-ado Dopu t:11lo que, pe_los 
-apont.1.mentr.iS <J.nC S. J~x . l(m~ do e nja, ve
raciúaue deu testemunho, ~tliüs d1:snecos-
sario, uma voz. . . _ _ 

O SR. BAP..L'OSA Lm:,,.:_}Iuito obrigado~ 
o SR. V!HXOJ.f:co Vmr;,,-; .. i[U!,. lin·am 

aprescntttllos J:lOl' S. Ex., · ·,1, primei~·a vist;t. 
parece qne o collectot• om·s. Panlo .e oatr:o" 

. poucos.que se :~cham m1s mesmu.~ contli~'õcs , 
.iá teeni uiil .vencim<'nti> b«sta.nt e e lcva,olo . . 

· M~IS S. i<:x. prccis~t ' õlttt;utle!' a \ uh <t · cü-
cumst<tnch> :-~que mntt col!octm•itt •Üt im
pOl'~t\ncia da da capital de S. P <tnlt> _e dtl 
:mais dua.~ outros qne existem -. na l{epu
bllca., igua.lmcnt.e importt\ntcs, tectn solJre 
si um tr<1lialho Íll&tno, in\po;;>ivcl de ser sa-. 
tisl'ei-tQ simplo.>me nte poi• nm ~Lmcciona.rio, 
c; pela naturcz;~ lll•st.:- _enrprego, clle é ex
ercido exclu"ivamente por um ·runccionario 

·. com um escri v5.o, sen<lo-lheH · impossí-vel •~t
terahn· pot· ~i sei~ •~ todos u~ son iço~ que 
correm pela. collllcturüt. 

E·' o collector obrig<\Llo ;~ pl·ocm';Lr ;mx-i-
. l ia.t·es <1ue, sob :;na responsal>ilid;\do e l'e
tt•ibuido.s poi• elle, pt•e->tem-lht; os sct·viç:o8 
indispen~'"'eis pa.r;1 n l1om- uesempcnhu (lc 
su~ts fu.ncções. · · · · -

Dalli n~m qtie, c;LiJendo ·;;o collectot~ lle São 
Pmi.lo, vomo disse o ;wbre Dovutado 20:000$ 
pOl' <Lltnu, de f~cto CSóé fllllCciOUl:.l'ÍO. poder;,i, 
ter; como ret.t•lbuiçã.o do sdtt t ra.ba.l ho ,4:000$ 
ou 5:000$. ])orcp1e. pw du.clc:~ qlic tenho, ma.~· 

-•1ue inieliime 11te me esqueci de trazer. <:~se 
runccionario ga.sta. cDm a.lu;.;uol de· càsa., <:<Jnl 

N~stn.s cd~uliçõo:;, ~~- Conmiis.~'io j_utgou· de 
cqutdade, UU<i '[)U<leudo ·acceitat· ;~ emenl~~ · 
dO$ · !l<?llrallos ÜCJ?Utad<i~ .de S, l>;·~ulo, a ClUaJ. 
mo<lt lteava snb.<ta.ncia.linent~ o dccl'Oto ~ l'e
gul<"d? t' d;~· lUat.el'iiL,. a.ug1nentando extr;J.Ol'
<l!n~rmmente os vencirric_ntos dos funccio;. 
na.r10~ na.s gt•a1Jdcs coliect.orias o diminuindi> 
c;,:ce~s~v:lmMto. ?" ~loo. ~und::ion;>.r~s du~ t•e
qtteuu~. O. qnl!. se1·m lll.rusto e m.o esta,·:.t 
mes~o nas .it!_teoçlí~~ ~os nolll;C> [JepUttLdos • 
neS'-1-S COIId!ÇUOS- U!Zt:\ cu-;~ CO!Jtmi~io 
apt•c_sentott_ lll\la ~n.telul:~.suk;titutfv<~-

?or lc;1!da.dc do~·.; <li:-:cr q nt:. bOll Vl' 1h~ 
mmh<L parte tal ;·ol. c)xaggel·a.do cscr•upúlo 
neste <lu;:tmento. . · · 

De .dou·<, pa.S:-<.ei pa.r:L ti·cs decimos por 
cento, -11UL : hOJe est-J u convencido do que 
stn·b U.u ju~tiça nlcv;w a.. q1iatro llúeimos 
)?OJ:' <lento ,· . · 
... Serh~ de equltlado, sinão i[c mdre rn:•·.jus
•·K>a, este lJrocodcr, l>orqnc .com este au
gmento e que pode1•ia T.Ol' o colleciot· 10:01)(}.!: 
a li : 001)$ •.le rctribuiç,i'ío, ,·isto qné a outr:.i · · 
JJ<tt'l;e_ e <lcspcn<lidt1. t'ol'ços;tmeüte com ·a.lu
:;uel de .~·~~'" c maçmtonção llc omprc)!ados c 
dos a.nxilmrcs . 
· E:~f.<tS são <LS expliro.<;üos que tenho ;~ h:>lll':L 
de d<IL' ao uobr·e Dcput:~do, em l'C!:tQ5.Ll ;ís 
o bjecç·uo~ que fez. · · . . : 

P<n:ecemlo-me q no o potts~~meni;o dtL Cu.
ll~:J.l'<~ é u.ccelçrar. qu;tnto posslve!, o que jú. 
!taA• é wnr . temr.o. :t pa.'<li<~gem - do;:· Ol'<,:a
mento~. e . toado"mc es ['LJr~:.Ltio. }XW<t satis
f•tzor qtmnto possfvu.l ás as~imçüe~ tlu.s lli
vcrs;\S banca.das tlcst.J. ü•L'~<'; ufl.o quoto t\f:'S ll
mlr a. r csponsal>ilida<lo do proloa;rõJ.i·, a.ind:~ 
que --por milmtO~. u m •!:::bate cujo enccn·a.
muot•J ~o m.;, a ligtll'a to:lüs doso.J.al•ei1t. (Mi<il<l 
liem; mt,ito lmn. ) · . 

· reiribuiçfio de ~uxili;n·cs que tetn C• sua t:tist<~. 
ú. tt:dliu.ros que, corno onobro Dopntado eom
pt•chende, pt·ecisún i et· · idottcid;\.d~ mt.it•u,l 
pat•:t. q 11e <'lle possa t·e!;pondcl' ))elas :;ua~ 

·contas llCrau~o o Thcsouro. _ · . O S1•. C tn 'l<li do Rodr:i~·uo,.,. -
· · · · d :'il• . -Pl'e.~ iderttc, sig ltil.t,:u ·io Lia emeit•Ja ~obt·e 

As.~im ~r :ntb. c >-sf),: cmxlli;u·c.s niiu 110 mn ;~ qual ac•~b•~ de :Jll·urw w:ial'-.'1) 0 noht·e 1.0_ 
Sei' l'lltl'ii>~titlo·: C'.lin ;:iig:dlt;J..~. du ~ot·ü~ ({UU lit.to.t· •lo_ : .f)(•n,.<~moato (1:1. Fn~IHI I_ la .•. jul:.ro~m.<: o c!Jilcui.ot• iJU!~ üppiohdttemetlto · -t·e,;ei•c 

,,.... · f!! · · no_ doym• llH -ci<n· S1Jbrc d ia ~d:,!'tllll<~s cxpli<.:<•--
·.20:0r/V . ._; pol··an::.;, Nl iiW S. J·.:.: . ll:l_t.ou. e. t.-ctt- çi:ies. nã:> st'• pa:t~:t •ttio !ICfUC! cl ~~ r·o n Jutult.o 
V<lmont.(l niio tí·m. ]):U 'i\ l' ' lP'l' o s : I L <•uo~·mc t' 
tt•a.lmll!O, :>m~ f.\llOl'llltJ r·c~1J• •n::~thi : irh< l <.'. ,;irrrin r,ne tvo em d.~f.: ~ ' ltmllilL• :qJre~r>lt toi essa .. 
lllll ll. l•LJtt•ilmiçií.o milito exi::a._·-c.. l)mundit, f:lllllf) pu r· •levid<t dulh t•l)th:i:& ao luJH• 

l 'i.l.dú De!J il l.:~tlo <[111) i• r nspliitu ([c lia lú~ ob~Ol'-
0 S11. . V.-\ r~ors m: !-)_.\STnn- Apoi:Ltl<>. n•~·ücs . · . . . · . 
(l SIL. Fr..'.l\cTsco \'rw•A- .. • qutLl <L de !Jcve . Y. Ex. l'OCtll'(!a.i·-so, Sr . P!•e.>iiloute, 

qn:Ltt•o ou cinco contn~ dl! t•éis quo é o quc llo l[tte. em IIOHL <hr.s scs~üc;: do :1ruro pas.o;;Ldll, · 
lhe púde soiJL•a,t·. vot;~rnos, JW OrC)auJeu to Ll<t F:L~enda; <wtol·i

ZlL(~:Lo :tu St·. lllirr istro do. Fr~~enrL:.1 -p:w:1 _l'O· 
O Sr~~- BAR MS;\ LDJA tl;V 11111 a.p:u·tc. l'orm<u· a tllhnlla. d:•s P•wceJrt;Lgens !lus wlle~ 
O SR. Fa..\l\crsc_o VÉrcA-Calcül~~ndo que ctorcs re•let•aes . . · -

sej:L assim, elle te1·ú. 20:000$ - •liga.mos, ·. E isto loi leito j Jtsta.ment.e porque guvo 
para razor conttL redondll . M11s, corrio tlt)>- :.Lbllso ~c tiiLVll na.~ collect.ol'ia~ fedoraes, 
pende . 15:000$. ·pa.t'tL. IJem · desempenhai· . os qwLnto á ILl'r ecU<laçlio ll•>. inipo.~to sobro o~-
. .;eus deverl!s, fica.m-Lhn ::t.peMs 5:000$, como tampilllil.~. . · · 
r etribuição do seu gra.tltle trabalho e, sobre- 1~ impostO um entã:o · de !5 "/ •• e oollt.~ 
indo, thL sua. I!'I'ILII<lt· responso.bilidade. ctol'i:1.~ proxima~ a. e,>h C:..pita.l faziam 
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gra.odes provisões de est:l.mpiUta.s, vcndia.m ducç~. a. urú... porccntagcin . dcW.c lO .atG. 
aos intere,s::l.l)os c grantles · consumidores 30 ~~ , com!)rcllcuflc..,;c qu~ a. Nnda. prove
com a.batimeuto 1lc 2 ou 3 •( •• e· àlcança.va.m '!lícnt.a da. vendn. de qs~a.mpilhas é. immons:~~ 
grandns c~cditos com pL'cjuizo tl<.L Recebe- rncnte t•crluziú<1, lüi pot· isto, IJa.ra. olivbi· 
doria d:~ Ca,pit<ll Fcder!ll, onde pouco sa pt·o- <~ asse i;l,;onvcmiente, {!tte o a a.prcseat.ci ·:.L 
curavam cstu,mpilllM. r~xcus:. de nomeil.r cmeni!a. $Obr·e a. qual se ill'Onuncioa o nobr" 
mc.~mo a. collecto1•ia. que attrahiu sobro si a Dcputa.1o pelo IUuGru.n,lc tlo Snl. · 
attenção publica. c. prln"ocim· :L nnce~si.-Jnd.c . . · 
tla. i•clforma ~olicita.da pelo Sr •. Ministro· da. Entretanto, ~i Cl.la. J)Oàia. tNZCl' os incon~ 

. vcnicnto~ <tpontaclo;; peJo ilont'<\UO ropt·c-
F:~~~~1~t1:tudc da antot·i~<IC)ftO, l'l)il'OÜ:I!'lll<Ld~· .,:aatL~nw elo Riú lil'<tnclo.tLO Snl, esse; incoo- ' 

to b vonientc~ ÜH'<om elilnina.dos IJC!it c mcJul:•. 
·~ ' t:.thclb, incluindo-se ,O . ünpos so l'C C V' ;;n bstit.utiv:~ tli~ ltOJlt'itlh~ Cl)Jrirni~&'io ue Fa.-
ta.inpilhttS n:t 10i gm•:ü clt1.. ;u•t•ocatla~'ão, isto ~end:l . · · · · 
é, não se e~W.bcleccndo um·impo$to espe- r~so vciu .cqlloe:u· aquC:~-tãu em um terrcn•J 
cial, .como existia; de · 5 • /. sObl'C est am- n1nito r azoavel, de mod.o cptc. si n:.io ·apro
'Oilh;.ts, e s im incluindo na.rcn.da . geml, su- ,·eitn. ll<~S llt•oporçõo~ qua.si. csc u.a<l•~lo~:i.s quo_ 
Jelta .á. porcenta.geni l'Cl<~.tlva. ·.:\ cada colle- me11Cionou o di.!.:'no ltcput<~.{lo :pelu.Rio .Gl'andc 
ctoi.·h~.- · · 1 ~ 1 l' Lt ·c1 - I 
~ess!!s condições, Sr . Pl•eside:ltc, p:wocia. t 0 :-;n ' ail vo :u· a :~rrcc:~ a <:.ao 4 e ~~tam~~-

. te lh:l.S,n<~ l{;ccebcdorm;a uma ]n·opor ç.a.o muno quc .cstn.v<\ ·s.,.nap.o o grave· inconveuit.m .' ra.;-.oo.vcl. · . . 
Dava.-.sc , e ntre.taute, o segui~ te facto, que, A · · · "' p · 1 te' f! d 

· -nnr.sua. vez, reclamou a. attenç.ao do holll'a.. do · · ·_ ssuu·, ·pots , _,,. · l 'O$L( cn • . c;.~ explica o, .-v clar a. e po.~itivamcnt.c , o meu JllO(b de pro
Sr; Mioí~tro da Fazenda : as ·coUector ia.s, ceder, o int uito qa() lll(! le-i·ou, :quando :tpro

·que ~·ccehitim _porcent<~;gens tan~ · mn.ix ele- sentei essa. emenda.; tive pot; 1im t..'io flúmento 
va.das qn:1.nto ineuoi: Cl'a· su;\ :trreca.du.çã.o, acautelar n:lto3 intcre:;.~C.> lliL arreca.<laç<l.o 
suppriram t\ dcficiencia. desl:J. a.n·ecachtção, dess:~ · rentla euormem.· ente pt•ejudica.da. -A 
com a.· provisiío q110 l'aziam ele sc!los nos 1 --- · t 1 centros onde ellc3 se vendiam: em S. Paulo, omon< :t procm•ou r.a.o 1wmen c, TJe 0 meno8, 
11,~· Dcle.~.'.acht Fiscal, llOl' <l::.:emplO; e Ol'l'eca.- rcduzil• l) enot•rne pt'2.itt i~o que t iuh:l i:\ :w1·c-

cndt\t;.ão ..tas t•endas. · · · . 
·davam sobre esses sellos ·.elevadas porcen- .l<l., Sr. P1•esitleote, que me a.olto na tr i
t.agens, ret'a.zendo-se assim do pequeno rGn- buu;~. seja-me pel'mittido lll\tis .. uma vez rc-· 
dimeuto que tinha.in. As collectoria~ . rcn- fct•it·-·me a ttm:t das omcml<ls que apresento i 
diam esses sellos, com rebato,_ aos bancos. sobt•e autoriJ:~<Ióiío u.o Governo. po.rn. liquidar 
aos grandes commis~ario';; .e negoci:\lltps, c.om.oEstn.do do S. Panlo ,~ <li<·i<l:~. tla Uni.ii.o, 
dandõ em resulta.(lo que · •~ l~eceiJedot·i•\da · · · · l c, 0-0 ooo· ·ooo 
Cn;pital Fetléral, onde so vendem · iniCial• no. t:npul'Utnç:HJ, te "· 1 : J::i • 

· mente as· estampilhas, sontia.-~e deslal c.:u.da . ·A horn·ada. Commb;::to tio l<'a.:r.encla enton- · 
enormemente n<J.S suas l'Cnd:I.S. deu; :~indit .dc.;ta. ver., n11>clifica.r a emelidn.,-. · 
· Compl'elten(le-sc que, llavcudo .collectol'i<\S !>llbstituinclo-a por uma. ~implr.s a.atori1-llQ1i.') · 

que,. pC;llo sou pequeno r endimento. :~rrc- ao t;overno pa.r ;~ litittilla.r o que ~c ·\'Crificar · 
caclam e porcentagem (l.t(! 30 "/• sobro o est w devendo :~ União. . 
me~mo rentlimcnio, iucluincl<>-s~ 11hi as es• . P•u-ecc, Sr. PrCi!itlcnto, lta.ver um PL'Op O
ta.mpilhas, ê · b<im claro <1uc cil<~> potlia.m -~i to do retard(\J'-s t:f a. lictuitlaÇão do uma di

·. iil.zer . _gril.udcs . .retlucc'Qes nú pre<'O das es- vida n:put'i\<~a. •. liqnidacl;~ c . ;i'cconhc!)ida, n:~ . 
. · ta.mpilhai; vcnclid:~:> aos p~rticula.ro.~ que das fmport:\ncí:~ jnsta.moote qu~ irlilíquoi. 

1ilesma.s · noce;;:;it a.'\'Lim . Est:i. bem visto que Jâ ti v·o or.casião üorclbl'it• :~ Utmu.'r'.t. do~ 
quem podia comprar . cstu.mpilllas com a.ba.- Deputado~ o modo pol' que foi IP.it~ osta li-
timentos t!e 5 c 6 •; •• e á.s vezes nu~i..,., nn.o quitla.çã.o. · · · 
-i. ria. <I ·· Roccbcdol•i.a, . o rido o a.b:1tim~mto ü .g L'll. entií.o Scc1·cta.rio tli~ l''ar.cnda. o me 11 
lt.POJ;tt\S de 2 •/• . . . ·. llooi•aclo t~migo o S1•. llr<tncisco M~ lta. quo 

Assim _produziu-se jnstamc;ltc o .clfeito solicitou rio então Ministro da. Fa.il!lltlt~ . mn :1 
· contrario. · · . . commissão tle ·cmprcga.dos fedct·ael't, pu.ra, 

Fol por· Isto, Sr. Presidente, conhecendo coojuncta.mento com omproJ.tad,Js ostaduM!S, 
cstc assumpto, o vcnclo que est.a.va Sll Jll'll- •~pu1·nrem O$ doctun~ntos l'ola.tivos ·:i divid:t 
tu.mlo a. umu. gt•.:t.ndo especu1u.ção a vondit uo •la. Uniito ao Estado é lic:tni~a.l' a impo1•t t~nc i :1 · 
o ;ta.mpilhas n:is cc:Hlectoria.s do Est<J.do, e Cf're fosse dcvi1l~ pela Unil'io. · . 
mesmo da. Republica, e isso denota pre.ittizo O .hOnrado Sr. Ministro tla FU::r.en,lu., :t~:.
dos cofl'CS publicos, llOr isso que . u.s estam-. nuindo. a. e~ ta idêa, decl:u·ou entt•otu.ntl.l, 
pilhu.s vendida.~ mts dolcga.ci:L~ Jl~caos ou . como a.ddi ti v o 11 )Jl'oposta do meu hom·auu · 
mcaa.s de 1~enda.s o sã.o apenas com u. de- Çollega., que concot•da.va. com a nome!IÇri.•• 
ducçã.o (lo 2 %. ao }lu.s.~o que, entregues ás dessa. commis~ã.o. comt:mto, porém, quo r• 
colloctol·iM locao~. es~iio sujeita..~ a uma l'Q- resultado 1lna1 do sou 1'ol:~to1·io ftoaijS~ - tlt)-
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·:pendente tla appl'OV:t<,'::ÍO ohqucllc \Iinis- Comp:Lr.Jcem mai~ o~ Sr~. ,\urelio :\mo 
tcrio~· riln, .IOt•gc tlc -\ln1·~~08, Ho.':1l!,.llllt"~h. do Oii'\r(~Ü':L, 
.l~!fcctivamente, c~·''' commi~~lio íbi no- P:~sso~ ~lira.uctii., Al·tlnn· Lc'ut<J~. ·Rogerio 

mcad:~ ; dons emprcg:~do~ Lia FazNH{:L Fc- de Mirall\la. Urbmto sautos, Luiz nomin~tlCS, 
ole1·:~l e mn empregu.du tl:t F:1~end:• J·:~t.acluu.l Chl'istinu Ct·uz, .Dias Vieira. Dut.t~lmn de 
com]in~emm a cornmissfio n c:mminu.t•alil. Ala•auclte~ •. AnLr.io de Ahl'e<t, J::cznl'l'il l~Otltf'..
rninucios(l.meni;e os tlocnmcoto~ q<w ·c•msti- .ucllc, Vh·gilio Bd~iclo,. Fr<Lfit;Í~~o ;:;.;, Fl•cde
·l.ucm :L O.ivid:L ila. Uni h:) p:l.!':L ~;om o J\s- 1·ico Borges, João Lopc;s. StW!.(i<J s:LlJOia, EIOV 
i'~tlo dnS_ {'aulo. llcpüis de doas mczt$ tle de Souza. Poreírtt Rei..:, ALIJCL'icl ~I:<.ranll(~Ú. 
a.carado it·abalho, t,,;s:~ commis~ão <tpnl'On Paul:t C Silva., Abd.on ~Iil:\<H)~. TCh:!:ir:<. de 
que a·unii:i.o devo ;LO E~i;;tdo do S-. l'a.nlo. "· S:i, Celso llC Sou-z~•. ~.{otlcit'•J>< w.\ll'mJ.ucrqne, 
(1tnntia que indiquei na ernu!t<l:\ qno :tt)l'e- Pm~eil•J, tlu Lyr•.1 • .• loã,o Yieira._ l~<meL':tld.ino 
~ot1tci :'t Cam<J.ra. Portn.nkl, ;\ q_mmtia !'oi Handoil'<t, Co1·ne!ío tia Fun~:·e:\, !Jo:ningos 
r~)rl'eitu.mcnte liquid:t<.L<t, l\Ji pm·!'oita.nwnte t:onçal,·cs. Ep;tminotHl:Ls Ht·:<.ni JHl<\ E11r.e1Jio 
vcritica.da, o só l'alt:tv<l, conto· acttl cr.mple- U.e Au<l l'<tde. ·.Jo\·i:ü:tno dn C:n·v:.,,llto, Olivcir:t 
nwnt~r. condiçõe~ q_nciínhn.m sido .estnbcle' Vnll:t<Ei:~. Neli-a. Tost<L, Felix <l:t,pa.r, \'er
ciditS pelo cnt:i.oSL'- }.Hnif>tro da F:~;mnd<l., .o gnc <lc Aln•en, },ugu~i;o do Fl'eit:Ls, Tolentino 
Sr. l\Ittl'!.inlJO, ~ú falk~va , o pc'Oilltnci:tnmntu dos :Su.tltu.<, Eduar1lo . R<LIIJOS, )[iJ,lTOiino 
do ~Ii.O:bt{lriu sobt•e csttl. ·~~)uraç•Bo. E c~te Mo•u•:.t, Mortli1':~ r<ómcs, G:.tl<hno Lor·~to, Btt' 
pronunciiuuelltiJ, v- l!:X .. C :L u:..;u. bom e0111· lhiie:~ ll:w~.i;d, ().~car Gmloy, Alllül.'ÍCll iln 
])l'ehendcm, nf~o podi<\ ucix:tl' tle SOl.' sinfl.o nu Albll<lUOl'(lUtl. Et•ico Co:;lho, Heli~<u•io de 
>;eutiilu d<L ~<:9j)l'Ov:tç.~o dessa; conta, pot'i8so Sonr.:t, .luiin S<Lntos, Hcndqnc Borgo~, Crn
<JUC, como •~c•tlJo d~ dizer, do~ta. t•.onnrHssü.cl. ~·cllo C<t\'tt.l~::Lnti, Panlino .to ~~JÜ%;L, · r·;~to
.Jüera.líl p:n'tc Jo<tS ornpreg·:Ltlos l'etlcmi.!~ e Y:tm Lnbo, .loã.o Luih, ün·lo.< P.cixoto· Filho. 
nm csbtluul. · lJ:wi•l C;Lmpiml.; l,t;oncl Pilho, L~tmmmim• 

Portanto. Sl·. Pl'C$idcnte, m:t:ts etHtbs Uvtlol'rctlo, C~tlo.::em:'. Ulpltlw lUlwiro, Ulc
estao pc:·fcit:unentc liquid:~il:\<;. " d"fi•:it t l:~ J;<tl'iO ~iM:it:l, Pa<ltm Ro7.Cil<le, l.i<tleii.o G:w
Uniã.o p:~m com o i•;st;Lüo uc S. Pa.ttlo est á \·aüud. ~[o1·elr·:t <Lt :::ilv<t, V:\lois ·lo Castru, 
pm•!'citameatc veril1ca.do... Rcb:mç .. 1s de ú:Lrnllho, Eloy Cl:t:wes, .Josn 

O Srt. Er.nY CHA.\'.t',S-· .•• 0 mui(.v ·certo. Lobo, Alva.ro de G~•rv:\U!O, !lcrmcncg-ihlo de 
1!m•ael Jrillto, co~t:t :\ett.o., llo:tcdictu de 

o Sn. C.\NillÓO H.OLH~WV~S-' •• o pcrii.lit<L- Suuza., Lindolphll sm·r;l, t~li.~Oil Gui!hCL'l1l(l, 
mente liquühtd<l. 1•;, como mca eollcg;t, ::loaro~ dos SaurÃl$, GCt'Hl:<.ll<) ll:~s>lllchm·, .lU
<tcredito <tllo estej:t mui. to cer1,o. \':til:tv i:t Curi·üa, Yicwrino ~1onwlro., J;;n1cs 

Ncsta.s conuiçõc< niío me parece m nho Utll'CY, v e ,·p:t~iúno, <k AI iJLUJI.lOl'que ·c Diogo 
jnstitic:wol a omo:Hl:t ap1•escntath pabt llou- l~ortun ••· 
~·a.rla Commis~ã.o de Fazenda ; ent.rohnto, 
St•, Pl•esi,!entc, 11ii:o nv l'.'ltcllo contt-:~ e! la. Deixa m !lc co:np:l.rc"cl·, n 1r•i cim.~:vp:trti
Pn.rece-me. que , Sr. Pt•c,illcnt.o. ma1~ l':t~ t:ipu.d;~. os i'il'S. i·;n(Ja~ ~[tcrtin~, l~aym<md<•. 
zo<.~ovcl o rn:J.i.;· couve:licn::o ~:m·ht con~<.llt<.~.s- ~01',\', Jo.>t:i l•:u?.ehio., .roiío ;;.,,yoso; :\l'li~üq 
~emos mais ti sol'ielhtde do UnYo<·nú no <.;tnn- )lô:.rtwira. Trinda.dc, Simeào Lo:i.l, .ro~t; :VI:J.J.•· 
prim:Jnt.u ! (o.~ seus compt'>,mis,;oH e que essu. coliuo. M;.Ll:tq_uiM Uoll<::tlve~. :l!orcit•:.~ Alvo~, 
(lnanti:t1ils~caceeitl1 e. nmnllatt:.t pa.gal' :p~la i·~~tacíu Coimlor:~. Po•lro PCL'illtnüJuco,. no
Uommü,~t~o (n1uilu bem) • .Já qnc ti uriontux:T~o miugos Gnilrmrãcs, LDoYigi1tkY l•'ilguoirá~. 
([:.t, CollHlli:'!:!ãO ue 1-'imtll~·a.s e outm, .iú. quo llulcáo Vi:lltn<L ' Prisco P:tt'!\ÍSU' Pint<J 
.iulg:L quo o pt·onun(Jiu.mento üu {iovm·no é llalltlh Ponitlo Fillto, Fl'<.~onci-.o<J Hot•u:•l'
indis)?(Jnso.vcl, ou me u:n•vo á ~ua. vont~t<lc, dinà; Bm•n:wdo~ do l•':u•i:1, ~I:tnool Fulgcriciu 
cotttinu:t<ldn :t ~tllll•tn:~l' quo a União deve o.o NOgllOÍl'tli. Lin.•lolpho Ci.tct::.nn, \VOittcsl:1o 
gstu.clo de S. PMtlo li qua.u~ia. que iiJi pre- Hr:,~. JCsllillv G:i.l•tloso, Al'ltülpho A~OYCUO, 
ds:unontc ilctJ<ll'Jl1ÍllMb mt cmcml;.\ quo tive Leite cln :-::ouza., A?.avüclo ~[al'<lUO~. Ltotlolpbo 
,., houm du oll'ct·cccr :~ eOt1~idet•a.t;ILO <l.<l com- Mit•:tmlu., .Iouquim Tcixoim lka.ndiio. 1\cr-
mis~ão. mu•do Antonio, C:u•los L\Walea.uti, Ahclon 

Tenho llito. (ill<~ilo bt:m ; m<l.ilo lic,n.) B:t;:t.istu., Ulix Gmtlbcrt.o, Mtu·çn.l Escoha.r, 
Aut(Cl.o Pinllcil•u, c Ct~ssi:wo d1> Na.~cimunto, 

O Sr. .l.'> re::;~ideute--: C:onti nt'la. tL 

díscc1ssão. Si mai.~ ncnllUrn Sr. Deputado 
lltter u:mr d;~, P<Lia.vrtt., encerro ~~ lliscus~ào. 
(Pa~sa). · 

Accrisn.n<i'< a lista •l:r, ]Jnrt:t numero ~utn
r;ionte 1lC Sr~. Dopntados prcscill.cs p(Or:l. ~ 
pt•occ<icr :ts vobçõc.~. poço ao11 nobres Dopu
tados que occupom :!etl~ lugat•cs. 

B semi m~u~:t os Sr~. ;\nJ:i-mio Basto~. 
l~d u :11'do. l<~stnda.rt, J o só :\1on;ard i m, It•incl.l. 
iiiaehu.ilO, Nelson do Vaseoncolks, l~r·anciscr• 
l:!otolho, Viriato Mascarunh:ts, Bcr·na.J•do 
Monteiro, Asto.lpho Dutr:i, .Ga.millo l-;o:tres 
l!'ilho, So.bino · · BarroY.O, G~tmillo Pr:de!', 
Costa, .Juulor, Aqnino Ribeiro, .l11vrmal Millm·, 
l>omíngos Mnsca.ronltas c Alt'r•mlo Varcla.. 
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. ANNAES DA CAMARA . · 

-. 
E' lido o julgado.· ou.iecto tlé delibot•àçiw o tuto Benjamin Cousta.nt, · Jesb· C:J.pitai ·Fa 

tlera.l·: . :. · . . . . seguinte · 
PltOJTlCTO ·(~) de >1~cdico oph.talmoiO[JÍSta, lJ:J.Í•a O Oxer-

N; . :H
3 

_ 
1905 

c. i cio cbs l.'nncções inliet·cntes :1 essa. especia-. 
!idll.de ; . . . 

. Autorí:a o Pode,. Executivo a ·c,·e.ZI' 't)Q.t'ÍOS . b)· dé t eilOl', com: !'uoccion::~.meuto na..~ ·sl.._ 
· · Zogares no IMtiluto Bonjamin Coastanl e t")iies Jna:;;culin:l. e femínla.a, n :J.s hor~ detot·

firno . . o$. \lenciine>t.tas d~ ~·espectiro pes.soaL ·. .rniallodas pelo l'e~'Ilumcnto ; 
· . c) de mestr.e machi'!>isla, p;ua ·uxorcer uo .. 

. ·· O pl'O>enteprojecto,p!ll'te do que fói aprc-' motol' <L vn.por, prelo Jneçu.uico e o ;~tr-as út:~
. senta.dona. ;;essii.o de 2?> 1lo corrente meY., ]>Ol' ehín:xs, as fttocc;ões de sua. prolissã.o. 

· dolibot-açã:o <.ltl Mes:l, maodaü.:i. sep;~J.·ar para. . Art. 2.•· ::>ã.o decla.mdos cxtiacto~ o~ ~c
constít.uir pro.]ecto distinctp, colltinú.u. justí- gulntes loga.res , exístea,tes r1o ril.c~1no e~til. - . 
ficado" pelas ra~tins :\llUe:ms áquelle, con- belecimento : · . . . 
vindo dei.xar a.ccrcseeutu..<lo que, nos in,ti.:.; I .de m~sl!·e i!a .o/fiei~'' de cartonagem ·.; 
tu tos eul'Opi}US o <::~>l'go de «leitor:> (ollletlot:) I! de.au:l:ilim· de e.scripta ; . . 
6 . velh<l.ri<l. ü~i.·tQ. c proveitos:I.!Uente. us:Ld~L • . e' 1U lle fe"o'' corrwradoi· _ . · 
que n. creaçãu <!o log-a.l' l.le ~me.;tre ma.chi· · 
nistt~» é ·mu" resulhute dt\ monttLgem do !u·t. :3 ·· ·o ·pessoa.t J>C~ecob~l'(~ ·os 'Yeuci~ 
motor e ma.clliua,: movidos ·<1 va.po1•, que mento.;: const•~ntes •la tu.bella. :.LliUeln .. 
não tM.dariiO u. entrar· em movimento no Ar·t.- .4 . ·,. l~ica. o · Poder l~xcc 1rt ivo a.utot•i- · 
est<tbel~cirnento ·a ~er 1;eferido. seudo iatui-' ~~\do a; :~bri t• o ·c ;·edito ueccss,~rio p:u~~ ex
iivo que r.~ funcoiom~melltt> cles.;;~3 m:.tchinas eeaçã.o <la • . p1•esente lei, e h~m nssim · ;1 1110-
não 'POde sct· conliu.üo :Lüil•ecç;ã.o de nm leig-o, dUlctLt' o I'13g"!.!lltroeato l.lo it1~titutQ, m• va.ri;c 
mesmo ~~rq ue u. isto se o:ppi:íent liS lei$ m tuli- .qne, a i:nd<J..l>Jr elfoito <tesb lei, ti V<lL' de ger· 

. cipaes que regem o asmmpto. · . . · a.ltet·a.d.a · . . · · . · · 
· · Ad;. :r. • ltevoga:1u-se a.S dispo;içties · em. 

Neste~ termos :. contra.l'io. .. · · . 
. 0 C<lllgl'e iso Nú:ional l'e>OI\'0 .: Su.ta dag sessões, 2d de novembro U.e 1!~05. 
At·t. ·t. • . Fic:l. o Poder .Bxecuti\'0 a.ut')l'i~ ~ Leite Rib~ti•.·o. -:-.Ame•·ico ~le Aibuqu<wq~-<e. 

~.ado a ct·c~w . os ·~eguiute;i loglll'es no Iitsti. -A' Co:n:uissão de .Fiu;~oças •. · . . · 

Vencimentos do I>essoal do Instituto :Benjamin Constant 

TabeUq. imnexa ao p :·o/ecto » ... 

----------~-·t_:~_·c_ç_~_E_'_· _________ , 0::::::, 

tlit•eotol' geral· .......... : . ..... . 
I Tn1~uico .(clinico)· . .. ..••... · .. •.• ; 

.1 meilico (a;p<!Ci:llist:.~r •.• : ..•.. , . . 
· 1 · escl'ip~urario-archivjsi.:l ....... . 

1 iilspeoto1• do a.lumilO~ .. _. ,, ... ~ . . 
1 .iUSiHlCiOl•<HlG tllumn"K .. ·. , .... , . 
l leitor (pi~l'<~ os dous sexos) ..... . 
1 mestre rnMbinista. . .• .. ••. .. .•. 

· . . . . En~no profissionae . · 
mcstr:~ <le tra l);\lhos ila õl.gulh<l •. 
me~t~·e lle o!Hcln:.1. de typogra.-

pllta ......... · ........... .... . 
· . 1 mestre <le ol!icina; •la onea.Uer-

· w~çao·. · .... ........ . ..... ; •••. 
1 me~tre d,r om~í1w. t1 u ompalli<l· 

ç:~o; ...... ... ............... . 
1 me!ltro da .oifioin:l do a.fina.QÕ:l) Ju 

· · pÍ<IUOS ...... .. o; . .......... .. · 

l :J!lestre da. ol!lcin;l de escova.~ o 
Vt~S$Ou:ça.s • • •• , , ...... ~ •• , , •• • •• 

51)0$000 
·:~uo:;.'OOO · 

·~= '·i()()SO()O 

2oosooo 
· ::.ookooo 
200~0 

. 200$000 

20Q:í,'OOO 

200$00~ 

200.'~0tJO · 

200$00·• 

~OtJ$0(10 

·ol'dGuado ·I Gratitic:açã.o 

2:000$000 
1:200$00() 
:') : 000 ~'000 . 
1 :200$000 

4:0006;000 
2:400:)'000 

2: ,ióoso60 
1 :ti00$000·. 
I:G00$000 
I: l.iOO.<pOilO 

. l : 000\;;00!1 

1 : GOi!$000 . 

l :000$000 

1:000$0()0 

1 :G()0$000 

1:600$000 

I : 1:.00$000 

. SIJO.SilOO 
$00$000 
800.~(!()() 
800j,i)OO 

. ~00.$000 

. 800$000 

80~00 

·sol)$ooo 

800.~000 . 

800$000 

TOTAl; 

lj: 000,~000 
:UJOO.)QOO 

. ;~ :000$000 
:J:G00$000 
~:400~000 
:.,!:400$000 
2:.400$000 
-2:400$000 

2:4()(}$000 

2:_400$0()0 

2:400$000 

2:400$000 

·2:400$000 

2:400$000· 
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)!.&:-/SAL· 

FUNCÇÕES TOTAL 

Ol'denado Ordenado Gratificação 

Pessoal subaUento 

l. ag-ente .•..... . .• ; ... ; ........ .. ·.·· 
1 a.jud;).nte !lo inspector ....... : .. 
1 a.jud:.nte cl;~ · inspectora.: ..... . .. 
1 cozinheiro .. .. , ........... , . : .. . 

150~000 
l oç:}'OOO 
lOtr.-;000 
120$000 . 

l:i': o l. ·') . 00 . ..... 
1:20 o 
1: . oO 

J: sno::;ooo 
l:.:!.il!J!Í;OOO 
l: iloo.iiOOO . 
I : ·J4llf;000 

1 · porteil·o ......... ....... · ....... . 
l continuo ...... .• . ; • ...••... . ... 

t.iOi;;OJO 
50.1)001} 

7:.!0~0 
ti()()$000 

7 il~{\()O 
tiÕo$ooo · 

Tot•~l .<hl de$pe-.r.a .........•. 47: liOO:f;OIJO 

:>ala " tl:IS sessões, 28 de 110V;)ll1Ú6 de [!JCJ5. - L 'ilc R.óbeii·o:- ..lJI!ei"ÍCO de :1/útl
querque. 

N". 315-l!J~ o . Sr. Bricio 1<-;iÍho (pela ordem) 
- Sr. Pre~idente, reQueiro a V. Ex. a ve-
rificação "d<~. vo.iu.ção. . o,:ea ur.t prsmÍQ de via9em «() alumno d~> . . 

lnstituto Be~;amin Oonst""' qtte mell!i)re~ 
notas apresentcw de bom comporto.mento c : 
applioação aos estudos du?'M~te um quin-

Procedendo-se .;, veiificaçio, ·recr>Úhece-,se 
"terem v.otaüo ·-. fayor 110 S1·s . Dep\:ltltuos e 
contra.· d on~, total 112. · quennio ·· 

o Sr; P~eei~en"te- o projectO ro1 ESte pl•ojecto, Pal'Cella do que loi u.pr·cseu-
julgado objecto de deliberação por LJO votos tado n<~ séssão de 25 do co1•rente me~. por 
contra <lons . ·a.cto il.a Mesa riHLOtl<~do scpi!or<~l' 1JM'a formar 
. s-'a.o litlus e j ulgaclo5 · obj ectos d~ uoliiJerá-

ção os sognintcs · 

!' ltOJEO~'ilS 

;'! . :314-1!)0:; 

Rctetll. a )"WC.~cti}J!.'<iO em qv.o. iJ1COlTCg 11 ba
dta?·et .Tocio · Viuira tla Cunha ptcl''l ?'Ccclter 

· <Js 'liOi>timento• a !l"e !i.,.;,· direi!u com.o 
jui:: I.Tc tli?·oilQ 

Artjgo uni(!(J. Fic;L 1·~Jeva.clo o ba.cli:Ll'el 
Jcãó Vieira .<l:> .Conha da prescl'lpçr1o0 em 
que incunou TI<Lra rccobel· uo: vellcimentos 
a que ti vot· tliruito, clcstl.e o tempo 0111 <JUtl 
/ui ú.ecltaa<lo :J.Yu1so como jniz tle direito ü• ~ 
COIH(I.r•ca do ç,; vnlutwti; em ·uovt\Z, até ·O 
dín om qtie Jbi ·uomoado .)uh de i.lit·eli.o di\ de 
A1l'enas, em Mi ntls Gol' aos. . · . 
.· S. IL &~la !Ías se~sões, 27 .de no,·em bl'O 
de 1905.- Jo<TO Lui:: · Atve$,..,..J1Htoi'O Botcf.ho. 
- A' Commissão de FinanC{tS. 

projecto clistiu"cto, mantem as .im>ti1icativa.s 
!ig-.J.c!as â.o uellt' . . . . . . 
. :\ Cttma.i'í1, ·em S\lll. Su..IJCcl<;r i>L, c.or t.o t1pp1·e- . 
hendcr :J.· J': ~cilmentu o <lu" de tttil pôde.l·esttl
ttn: .partt o Insti tuto l.lcnj:~nün C.on~t <Lnt com 
<\ idtL "jlOl'lOllii:a de Ulll . t!o~ t\lU IILUU~ ·ÜI)~sà 
cstn.bctccimento u. vis itu.r. c:11 tCI'l'(l..> e~tru.
nlla~. morlur1ws c <.~.deu.ntados inst i tuto~ CIJil-: 
guuc!·cs, e <L•tncllc~ que:. :pt·mas du tlnla. l.i•IAA 
noÇ"ão d•1. ioteJJ.igenl'itL e <Lprovcit~L\Jilill.;~,lLC · 
UOS cegos. · pellSôtl'(;lll lliJli~rcntt:lllCIÜC, tel'i:ÍO 
a pl'ov;L. uo sen eug-ano no Jll'Ogrcsso. bnto 
eloqueute, quanto sng;:testivo, llUC es."c.inst.i
tuto pôdo cxhibir ô.e lSOO:pu.ra co.>, ltl'.Cuisa., 
m ente olepuia il;l~ vi~itus q·uo dou~ wgo;:,. 
p ;Ll'ôl, tal Jlm e(:mst.ituidos .~m !XIITIDlil!.o;."~o. llOLO ·: . 
ominento l'epublic:~uo Dr. llellj:Lmin Con- . · 
stant . llt:oran! nc~só · anno ·~ e~sas mc~mas 
insl;itui~;ües ""ngoneres. · 

.Assim pens~.tn().o: · 
O Congresso . Naciona.ll'esoh·e : 
Art; 1. a O alumno elo . In~titllt,o Honjamill 

COnstant quo, pelos votos dos incmbros· do 
corpo docente o do tlircctor do~so esLa.bolc-
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cimento, sob a.~ vistas do Millil>iro·do lote-
. rior, melhores. notas apre.-;cnta.r. do bom 
comportamento e appllcação aos estudos du
rànte um quinquennlo, terá. direito a um 
«Premio de yiagem» :i. Europil. ou á. Ameriea. 
do ::-lorte. · · 

·Art. 2. • o ·premio .. acima refel•id.o, sempre 
.. con l'cl'ido no cm·so do I• t.rimo~tl'o do anno •. 
·ser:1 qui.nqucnnal. m:Mpto · o pl;imcii·o, que 
duve1·á. sér concedido em 1900. · 
. Art. 3 .• Ao V.lumno premiado a..~sistirã. o 

· dever de, em sua. via.gem, .v isitar os esta.
bclcciincutos congcner e:s existentes · m~s ci
dades quo }'lel'CUJ'l'el', apre;enta.ndo a.o Mi
nistro do lntel"ior, em tempo· cur to, n:lic 
nucioso rclatol'io das impressões e ensiíia
mentos que t iver colhido neS<!a.s visitas. 

· Art . 4. • O premio. supra. mcnciomtuo con
sta.i•á .du. importancia.de 5:000$, moeda na-
cional. · · · 

Art.. 5. o Ficn. o Pollcr Executivo o.ururi
llad<i i> abrir ·o credito . neccs$ario para. a. 
e~ecução <la }ll'csentc lei; c bem a.s.-;im a 
motlificn.r o 1-cgulamonto ·elo institnto, 1\:1 
parte q uc, ainda. por effcito dcst..1. lei, tlover 
ser a.ltct•ad••· · · 

Ar t . · G.• H.cvog;ml-Sc as disposi.çõi>; om 
conil'ario: 

:verba· destinada á. compra. de livros. assigna,..: 
tur:1 do j ornu.es, revistas. enca.derna.ções 
para. a. bibliothcca. d:~ Ca.ma.r<L. dos Depu
tados; t•cvoga.das a.s I!L~]lOsições em con· 
tra.rit1. · ·· · . · . · . · · 

Sala. ·.dus Commi>lllõ~s, 27 de novembro de 
!005 . - 0onça/o Sou.ro. - Cul'lha Machado.
!fe,.na,·do. Horta·. 

E' o projecto enviado ao Sen~1lo . 
B' ·annuociada a. · continu.~ção <.la YOUlça.o . 

do. pt·ojecto n. 33'.1, de l!JO.t. i1 que se reléro 
O impresso 3M, uê 1005,_ ;~util:'Í)Il!Ddo O !'re-· 
sidentc tla Repubtici ·a abril· qo !\iinistcrio 
da Industria., Viaçã.o c ·Obras Publica:> () 
credito extraordin::~rio . do 2;)0:00-J$ parar 
pagnr . ti. Compu.nhia Hrazilelro Torrons . a. 
indemn!zàçã.o fixada .no termo •te 19 de 
dezembro de .190 1. r&'3cisorio. cio contracto de 
18 clo.j ulho llc 1890, conl parecer da éom
mi~são de Constituição e J ttstlça, em virtude 
de t•cquel'imento Llo Sr . Ma.rça.l· Escobn.r 
(:3~ discussiio) . . . . 

~;· posto a votos, a.pprov:tdo em 3" dis
cus;ão e e a vi.ado :i. Commissã<l de Hedacçã.o. 
o soguinte · · 

Sala das sessões, 28 úe novenibr·o .de 1905.. . 
-Leite Ribei>·o. - Americo de · AUn.tquerqt<e. ~ · 

. A's Commissões de lnstt•ucção Publica e do 

PROJECTO 

N. 3~9-l90.4 

o Congresso Nacional resolve: · . 
· ~·ioanÇa.s. · 

O Sr. Alenc~l.:l' G~iiuarães 
(peta ordem) ,...... Sr. · Px·esidente; achando-se 
sobre a mesa. a. reda.cção. final do projecto 
n. 287 A, 'de 1905·, peco a v. -E~. que coll-

. sultc á. Ca.sa si consente na. dispensa. de iro
prcs;ão, ·afim de ser a. mesma.rcdacção im· 
m•'Xliata.mentc vota.da. 
Coositlt<J.dt~ , a Ca.mara..· concede a di~porisa. 

}>Cdida.. . 
};' Iid<t c sem d.ebll.tc a.pprovada a. sll;,:uinte 

!UJDACÇÃO 

N. 2$7 A- 1!)05 

'Artigo utlico. Fica oPr esidente da Repu
b!icri. autorizado n. ll.br ir M Mluistllt'io da 
Industt•ia., Viu.ção e Obras ·Pu})licas o credito 
exti:'aórdinat'io de . 250:()90$ para p:~gar á 
·Coropauhi:~. Br~zilcira · Toueo$ a iodemnl
za.ção t1xa.da ·no termo de 18 de llezembro 
de 1901, rescisorio. do contra.cto de 18 de ju
lho de 1.890; revogadas o.s disposições ein 
c~nira.i:io ~ . · . · · · . 

·E' .posto <~ votos, approvado om :3• di~ 
cu>Sio c ·enviu.do á. Comm!ssão de Reuacção 
o seguinto · 

l'ROJEC1'0 

N. 209 c---1905. 

.. O congl'esso Na.ciona-1 i·osoivo: . . 
Rtir.lacç"'o .f!na~ do 2>l·ojcc.to 11. '287, do COl',7 

!'ente anno, qtte aim: c& rubrica b'* do at·l. 2 
·da ~ei n. 1.316, de 31 de de:embro de 1904 
wn credito" supplcmcllft.w de 10.0~, d 

. -ce,.ba ucsli>la.da t!. co>np,.a de lilwo .• , a.ç,çlgna
l ura de jm·n~es, ,.e11isla~; · ctlcatlcrn.aç6M, 
o te., pa>·a a IJibUolhec~c da Ca111tu·a dos . 
Depc~taclos, com- l>a,·cocr da Com111issüo de 
liina11çns 

At•t . 1.• A-toclos os aspirante.<; matt·iculados 
durante a vigeucia do actual rcg•llim~enio' 
da. J!:scola Naval, é mantido o llireito ;1 pro
moção de guarlla.s-ma.rinha. a.lu,nuo:l. do 
oontvt•midade com o cli~posto no art. 80 do 
decrel-p n. 3.ü52, Je 2 do maio Je i900 (l'c-
gulu.metlto dn. t•:scola. Naval).. · 

Art .• · ~,o Revo;.;am-~c . ILS <lisposiçiies em 
contra.t•!o.. · · 

O Congresso ~acioaal do(:t'etu;: 
Artigo unico. f ica abex'to á. l 'Ubi'ÍC:A H• do 

a.rt. 2···da. lei n. 1 ;3]6, de 31 de o.lezelul>ro dll 
!004. um credito supplemeut:w uo l il:!)(){)$ :~ 

o !!tt•. Bt•ioio Filho.(peltl OI'Íimlt)
sr. Prc~idenic. desejo qtto v. Nx . . mo in:
rot•me :>i esk\ sobt'c a. mesu. a. r e;]a.cçã.i} tln"l 
dc .. tc pro~ccto, 
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O SR. PR~lDE:St:t:- Estú .• 
. 0 SR; BRICto FlU!O - Neste c:•so pC(,."O a 

V. Ex. qne consulte ;i cas<t si consente na 
· •lispeosa <le impressã.o, alim 1!0 ser a mesma. 

rcdacçií.o immcdiat:mtente discutida o vo-· 
t.adu. 
. C9nsu~ tadt\, a ca.n~ara. concedo <t rli~-pcnsa 
})oflula pcliJ Sl'. Bncto Filho. 
· · gn~ seguida, é 8Cill debate appt~ov:~d<l a 
se~mnte. 

mio: .. cç:\o 

N. 200 E -1005 

R edu.cçiiCI.flual .dop!·ojeolo n , 20[/C, clÚ tao.n
.,,CI, que 1itmtCe;a. a todos 'os a.sz~inintçs rMh·i
rml.q.dos d).trante a Ui[Jencia do aclua~ .l·cgu-la
. ,.IIC>JIO· r/11 ]i;sco!a ~Ya=l, ele .con(onnidutl-t: 
<iO>n o disposto " om·t..80 do.·dccrc!lo ''· 3.652, 
de 2 da 111aio de 1900; o· din3ito << p1·omor.ao 
tlt; !flUII'f.!lls·m41' i.rifl~t <>lmanos . ·. · . 

o.'r,on.!;rC~O N:•,ciunt~ll;O.~olve: 
Art. l. • A. todos os a..~pirantes mt~Uicúl;(

clos du1•anto a v igcncia <lo actu~tl regula
. mento da: Escola. Naval é mn.ntido o direito 
· · .~ ·promoção,. de guat'lla.s-marinha alumnos, 

<le conformHlade com o disposto no art. 00 
do decrato u. ·3 .65-'.l, de 2 de maio de 1900 
(1•egulameato. du. Escola. Naval). 

Art. :2.• Re\·ogõ.tm-~<> ·as di~posiçõcs em 
eont1·ario. . · · 

Sala das Commissões, 28 de .novembro de 
. 1005.-Gonçalo SoHto.-Bel't1at·do Hot•ta.~· 
Ctmha 1llachado , · · · 

E~ o pi•ojeeto envi<t.tlo ao senado. 
.. ·,E, poSto a YOtOS C a.pprovado Ont 3' diS· 

· cusslio ó OIWi:Ldo f~· Commis>ã.o tlc Redac{oão· 
·o seguinte· · 

·i>no;&c':To 

~. 21~-1005 

O Congr~ NacioiÜt.l decret;L: . · . 
Art. 1. • No pcriodo presidencial, a. decorrer 

ue l!:í de novembro de W06 o. 15 de novembro 
de 1910, o Prositlcrite r1a. Republic:t ve ncerá 

. o subsitlio dc.l20:000$annuallnente o o Vico· 
Presidente o do 36:0008, lllll e outto pa.ga~·eis 
em p1•cstações mensttos. ·. . . 
. At•t. 2. • :-<o ca~o de i mpcdimmlto t)Ol' ni•>· 

.testüt 0 11 liccnort o Pt·C~i:~onto da Uej;lublica. 
-r enceJ•â, metade tio subsidio. 

Art.. :l.. o Vi~e-Pt·e~i 11011 to ou q un.lq UOl' 
dos seus substituto~. qu:Lndo no cxercicio 
·pleno dlL~ thnccucs pl•esidencirlcs, aos tormo.~ 
do art; 41 da Goastitniçã.o, p~rcoberá. o 
m e!lmo !lllbi!!idio !b::tdo pal'a. o Prcgidt~il~. 

Art. 4." Revog:un·s~ as dispo~icõe~ om 
· coot1•ario. 

J·;· po~to a votos c approvado em. 1• die
cussiC"o e enviado á, Com•ui·ss.'ío de Redac~'io 
o se~ui1ttc . · . 

J•t:OH!CTO 

. X. lGG A- lfJOG 

O ()in_g-resoo Nacional ro~olvo : 
· Art. L • Será pagti, pelos cofrc~ d;J. Uniltc, 
a gt'<L.tiftcaçnó rle\·itJa <lOS pt•ofissíona.e.~ incum
hidos·' da.tiscaliza.ção do servi~o de <>SSiHtoncia 
:.~ a.lionõ.t•los. nos o;;tahofccllncnto~ puhtíco~ 
dos 1-::Sto~dos; de ace;Õl'tlo com o Ui~po~to ·no 
ar t. 12 do dcc~·ct·.1 n. 1 .!32. do 22 de se- · 
tenlbt'O do 1903 e l'CSpCCtiY:t ta.bêlln. de VCll
C!ntCatoS, ftca,ndo o Govc1·no. <I Utoriz;~do •~ 
abril" pnr~ osso fiin O$ credito.~ neces~a.dog • 

Art. !? .• ReYoga.m-se a.s · disposições. em 
contario. . · . · · ·. . · . 

E' posto a. votoo e a.pproy:uJ.o em 3• diS.. 
cussão o cltvia.rlo á . s::~ncr;ão prcsit1eaclal o 
se:;ruiatc · · 

l'!tO.lECJ'O 

~- . 273 :-- 1905 
(Do Senado) 

O ·congrcs$0 Nacionn.l <lecrcta : 
Al•t. 1. • 1~· conceui\lo ao 2• &trgento-<\j u

do,ntc gra.duado Porripilio Dantas Bacello.r a 
pensão de 30$ mlmsaes. · 

Art. 2 .• Rcro~:tm-se a~ disposiçüe.> em 
cont~ario.·· · 
. E' -postó lt votos e a.pprov:ulo em 3" di~ 
cussiio e.enviado <i Commisslio de RcdacÇão o 
scg'uíntc 

I 'R0JEC1'0 

N. 288 - 1905 . 

O C<>ngl'<lSSO Nnaiorta.l decreta :' 
Artig() UJ1iCO . Fie" o .Pt'CSidento d:~ Ropti

hlica autorizado a abrir ao . MiniSlel'Íó • da 
.Tustiça e Negocias rnteriot;es o crellho cx
t r aol'<lina.r ío llc 4:987$500 p a.ra. pa.ga.me!)to 
de vencimentos devidos . u.olJr •. I:;ugea io Ma.,: 
nocl de Toledo, ·pl'ofcssor sub.~tituto a.rulso 
do extincto curso ttnnexo· á Faculdade de 
Diroit.o .de S.· Pau lo, no pcriodo · de !ti de 
j unho ue 1900 a 3 1 de tlezembro de WO~; r tl-· · 
vog<tdas as disposições em contr:n·io·. 

·.1~' posto a. votos c a.pprovado em s• rli~· 
cus.~ii.o e cn via do <i. S(l.ncçito lll' C~idcnohll o · 
scguínto 

1'1\0Jl::Cl'O 

N . 192 A- 1905 
· (Do Senado) 

·· O COngrQSSO Nacional resol~·n : . 
Artigo UQico.l~' concedida i\ pensãoannua.t 

de 1:800$ a D. TlJOodora. Alves do Azcvcllo 
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Macedo -So3J.•es, viuva do Dr. Antonio Joa• . Sr. Presid~nte, votel .cont~os·projectos .de 
qu im de Macedo Soarell, ex-juiz do $upremo peu~õc~ constantes da o1•dem do dia e :. contr a . 
Trilmna.l F(!{lei·n.l; revogadns ·:i.s clisposiciies o projccto.Jl. 339,a.ntor izaudo o Presülente da 

·· ()m contrario. · · · Republica. a .abrir :10 Ninisterio da Indu~la, 
· · · · · · Viação e Obras ·P uuli.cas o c1•edito extraor• 

· 0 l~h· , Presidente- Tendo se cn- dinM'ÍO de 250:000$ . par a . pagar(~ Compa
cerrado;; di~cusSão dopu.recer n. 2í7 A,sobt•e nbia. Brazileira ·Torrens a. indemnização fi
as emendas offerecida.S em 2• clisenssão <1.0 xa.da n o termo d~ l9 de dezembro de 1001, 
Ol•çamento do ~iinístcrio da Fazenda. para. o resciscn·ia. do contracto 1le 18. de julho ·de 

. exercício de .l 90ü, vac"se -votar o mesmo pro- 1890, com parecCl' d:~ Conimissão de Legis· 
5ecto oom a.s emendas .. · · lac;-.ão, em - vil'ttide de re()ut>rimento do Sl' •. 

· · · ;\Ia.rçal. Escoh:1.l'. . · 
O S.l'. Bricio Filho-Peço ·a. pa.-

la.vr~t. pel:i orilem. . .. o sr·.· P:L·eside n-te-''· Ex·. tenhtL 
o Sr. JE>residen-t~Tem ,~ pa.lavr"' a bondade de ma.ncla.r sna ·. declarri.Qão por 

o Sr . ·nricio t?itho. · . . . . cscripto-
E' a.nnnncia.d;~ a. votação do }?1·o_\ecto ii. 277, 

de .1005 .. fixaado a .iospeza do Mini~t.erio da. 
Fa r.enil:.r.: pm·a o. cxcrcicio de HJOlJ; cuJa 
.2~ discu<'sfio cncer1·ou-se .ll:l. ser;s.'io de hoje 

.· O Sr. B:..·icio Filho -f11ela vl'cfenl) -;- . 
·. Pedi a pa.l<1Yl':', :p~l"' o1·dem. par·a mandar .<t 

r.resa a mi nilll. · t!ec!<m~çã.o de voto. 
. . . .· . .·· . . . . . . 

. J!.)n ·seguida. são sucCessiV<brilente postt.s a. votos e n.pprov:t\lo~ om .2• lliscu.;;são, s;úvo 
as ·emendas, o~ seguintes ar.tigos do . · . · · . · · .. . 

. l'JtO.JEC.1'0. 

N. 2i7 -1903 

· Art. 1. • O Presidente da Re:publiea .é a utorizado a tlespender pela l'eparti~Q do Mi" · 
nisterio da. Fazenda.,. coni os .serv1ç.os de::;.igni!.dos nas !>~guintes verllas e com ap_plicação da; 
re!l,da especial, em ouro, 41.976:040$060; em. papel, 94 .:252:3~33.· · 

. 1; .~m·os e mai8 despezM ·da divida externa,como n~ pr.o-
_l.)oS~ .... •:. • .: •· • ••• •.• . · ••. ; ••.•• •. • •• • •. • . • . ·'·•. ·• 

2. Idem e a.nwrtiza.ção · do· .empre~-timo · externo .p:wa. o 
. rcsg:~te da.s estr<Lda< de fel't'O. errcani:pt\il~s. como m~ 

proposta . . ... . ..... . · . . . •.• .-...... .. ; ... · . . .- ...... : .·. 
:3. Iuenridcn\ di:l~ emp1·estimos internos de Hms, lSIIJ e 

. 1b'll7. como na. :p1·opo.:;tu..; ...• .-....... ; , .•.. , •.. •.•.. 
· · 4, ·1unm üu. illv!dt~ llttet·rm, cvmo·ll<J. propo~ta •.. . • .. . .•. 

5. Ponsiuuist.u..-;, conto na proposta. .. .. .•. .. .. ... . ..... · .. 
6; ApcsontadOS<\; como na proposta ... ... .- .. .. .-.. • ;; ••. : . 

. 7. Tliesonro Fe1ler" l - Augment:ulatlo 5:100.~, om virtn
de llo decreto 11. 1.::!52. 1le 22 de jnlllo tle 1005, . 'juo 
CllllipC~rou ós vencimento~ llo :pagtt<lur c fieis do T ··e
:roli.t·o M S do thesou1·oiro ~:: !leis thl Cu.ixl\ d~ Amor·ti-
z<~.çio . .• •. ••.•. ; . • .. . · ........... ; ........ ; •. ; .. • ·.· .. .. . 

· 8. TribUU•\l de Contas , como ua .proposta. ••........ ;·. ; .. 
9. Recebedol'iu. da. (',apitt~l Fodet>al, como ;m pr.J_po;ta .. . 
10·. Ca.ixtl de Amorttz~ii6-.Augm~nt<tdt' de t~Cíü$. om vir

. tudo do supra.oitn.do decreto que C! tevott a. :3 : 1.100:~ . os 
. Yenctmontos do.; flu~ccion~rios em ·quost.'í.o . : . ..•.... 

11. Ca...'X'l. d<L :i\loéd~. como na. . pt•op~ .;t ;~ .... .-........ · .... . 
1.2. Imp!·ensa. N'ttciona.l o .Diw·io Ofíicia!, como na. pt-o:pos~:L· 
13 . Labt~raiiorio Nacional de Analyses, como na propast:1 
14. Administl'<J.~~ã.o e custeio dos Pl'OPl'iúS e Jt1zendas mt-

cionae~; como n a proposta. . ..... ... .. .. . ; .. ... .... . 
. 15. Delega.c~tt do .The>om·o em Londres, ·co nu na propost~ 
lô. Delegacias-Fiseu.és-:-Augmeniada. de 3:400$. déSt1· 

· nad:;~.s: 2:400$, pat•a. aluguel da casa da Delegacia, e 
l:OJQ:fpara o da do cal'torio ••• • .•••.••.. •• ••• ; •• 

Our.o 

·lS.550:448$l81l 

8.21i4:8S0$000 . 

029:284$000 

........... . ... . . . . . . 
• • o •••• ~ •• •• • • .. 

· .. ... ..... ... . 

!OJ: OOI):i;OúO 

Papel 

8.: 3:30. 520$000i. 
.25. 'i56!084$000 
ti . sso: .99.4$() 12. 
f!. i 52: IO!!i'li3 

1. 1 !)5 :Ú0$000 
41'5. 40tw:OOO 
-i59 :2úÕ$000 

. . 32i: 4g5~00 . 
. ~1 o, r.-,5:;;ooo 
1 . O}~:OS0$220 

l3t :400~0 

l i3 :840$000 

2.133:0:16$922 
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17o 
H:l. 

1!1. 

~0. 

:!G. 

Allhmlcgas, como Ui~ proposta. ......•... · ....... , ... . 
>tesas do Rendas e Collectorhw-Au~menta.da ele 

2. 400$, sendo: I :800$ pa.r·a pa.ga.meuih do aluguel 
ue casa. da. Mesa. de Bella Vi~ta. Matto. Gr'osso, .e üO(}.i; 
paJ'<;t o mesmo fim d;~. que scrYc de qua..·tel da. torç.;L 
iie 1mb a. desttteitda. na Mesa. de Rendas de Maca.lu:i .. 

J·;mprega.do~ de t·cp<.~.rtiçõe~ c Iog:u-e:; oxtiucLo~, · colno 
na.. pro}lOsta, •••.•• , ••••••••.•••.••.•••. · .••• o o o ••• 

l<'isca.lízação c nmis dcspez:ts tio.~ imposto,: llc con-
~umo, como na pr·oposta. ............. , ..... , .... . 

Comnlis85.o de 2 •;. aos vcndedprc~ ll:.trticuhu·es de 
esta.tnpilha.s, como na. proposb., •.. ~ ...•• ; •... ; .. 

Ajuda.-; de custo,. como na. pr·oposta.;., o ........... ; •• 

Oratit~c:tç:iio por· Sel'viços tmnpoi'a.r•iQ~; o uxtr·a.ordi- · 
.D.U.l'IO$, COIUO lllt propo~ta. .......... , . • .. .... o ,. , 

Juro~ do~ bilhetus do Thesouro ,·,o mo na. pl'Oposta.., o ; 

Id!:m (lo;.; empr'C.citllnos do Cofre do~ úl'phii.o~. con.1o 
uJ. proposta. ...... o •• ·' • ,. ....... ~ .... o •• o • o ..... • •• 

ldcilJ do~ (lcpo~ito~.dtl.ti Caixa.~ l~conon\i•;\1~ c Hont-e; 
de Soccol'l"o, cotno mtpr'tlpo~t<~. o, . o .••••..•• ,.;., 

'!,i .. . Idcru divei-so~. tonLo na.ptJopos~a~ .. ; ~ ............... . 
~- Po1·ceat;~gem pela cobran~:a cxeCLltiva das uíviúa.sda. 

Unilio, como nu. pt•oposta. .••.•.••. o ••••••• o ••••••• 

29· •. Com mil5S(íes e corret<~gens,· como na. pr()posta ... , .. 
30. Despezu.~ eventua.es, como nu. proposta ..•..... , .•. o • 

310 Reposições e toestituições, ·como na. prop~t:t~ ~o, .••. 
·:'!2. Bxercicio~ ·findos, como na. proposta. .•.•••..•. -.•.•.• 
::l3. Obras, como mt proposta, ........ , •.•... o ... o ; • o • o • 

34 . Cr-editos cspeci.aes, como na. pl'opo~tu.. , ............. . 
35. Serviço de. e~til.tistica. conmtct•cia.l, como na. proposta. 

l • l:<'undu de re~ga.to c diJ garantia. de p;~pcJ-moeda. •..... 
:.l. Idem de a.mOL·ti:.:tt.~;ã.o do~ em]lr·o~timos interuos ..•.. 
:r. Idem ]l:l.l'<l. a. ca.ixa. do 1•esga.tu ua.~ a.policcs da.l:i c~-

tra.das de 1cl'l'O oncampadu.s. ~ •. o •••••••••••••••• 

4. Idem para. as obra.s de mclltot't!lllcntos d~ij porto~ ... 

Ouro 
............... 

····-········· 

~ ..... ;. . ~ -~ •· ... 

;)5: 000$000 
.15: 000.'-;000 

. 50:000~00(} 
lOO:OOOS(lOO 

·525;ós6$iso 

li. ·11 O: ·I 00.~001.1 

· P&pel 
U. !jU2: 40ti.'i;"2{0 

:-.l: !.lO:~: -i00$000 

50 : 85\J$!)i:i(~ . 

~0:0008000 
40 :·o00$000 

5Q:ú0i)SOOO 
480:000$000 

tiGO: 1)1)1}$000 

7 ,000:000$000 
50:000$000 

100:000:);00(1 
20:000$000 

l50:000$QOO 
4.50:000$000 

.:l. 000:000$000 
780:000$000 

:!70 :000$000 

u .150: ooo .. ~ooa 
~.o3o:oo0$óoo 

lti0:000$t)01) l.O..'íS:00()$000 
4.000:000$000 . 3.030:000~)0 

Tot1Ll. o; o o •• o o •••••• • •••• o •••• o..... ·H .!.líü:049$0U9 IM.:m4:082$!l:i3 

Art. 2.Q Io;' o Govorno •~utot·izado: 
1.• A abt•tr no exorc!cio elo 190G ct•edito~ supplcmeni;u.res, attl o umximo de S.OOO:OOO$, 

.~s vot•bas indico.uas nrt. tauella que acompanltn. a presente p~·oposta. A'~ vc•·lJM- f:ioccot't'O~ 
publicos..,-e-l<lxel'cicio:~ findos-poder(~ o Governo ab1•ir ct-eilitos supplomenta.l'es CQl qu:tl
quer mez do oxcrcicio. comtn.nto quo sua. totalidade computnda. oom a. dos dema.·is credito~ 
abertos nli.o (l:tcmb. 1lo ma.:-:i mo fixado, rcspcito.d3., quanto :~ vcrbo.-F.:tercicios findos-a. 
djsposi{)li.o d:t lei n. 3.280, de 3 ele setembro elo 1884, art. ll. No mn.ximo llxo.do POl' esto 
artigo não sn comprehemlom os eruditos a.bortos a.os ns .. ri, O, 7 c 8 do o~a.mento do Minis-

.. ter i o do Intorior. . . . · 
2.' A liguid~r os debito~ dos banco~, pro-ç-oniente.q ele a.ux~lio á. la.voimt. . ; ·· 
3 .. • A conceder o :prom10 · de 50$· por tonelada aos na.v1os quo forem llonstr1udos na 

Republlca e cuja. arqueação s~a ~uporior a. 100 tonela.da.s, podendo abrir• os croditos qtlo · 
!{Jrem neeessarios. . · 

4.• A ab1•h· Cl'Cilito pu,ra, ultirMl' as dc~pcz<ts com o scrvi,;o ela. uniiormiza.ç::ío dos typos 
da.s U.Jioliecs. · 

v~.vu ~ 
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. A. applic(~r o so,ldo CX;Í~tenÍC da.s apoliccs ernitt.idas de a.ce()l'(.lO c.om O decÍ•eto !L .. 4-:sGS, ·. 
de 16 de ju~ho de 1 90:~. na. c.ompt·a, · construcç'[iJJ ou atlapta.ção de pt·edios pa.ra repal't lçõcs 
de Fa.zelltla. nesta. capita.l. . .· · · . .· . . · . 

Art. 3 .. • A:; despezas com funeraes dos. 1\mccionarios publicos e C<>m o pagamcüto de 
a,judasdc custo tlcarn suj eita.~ ao registro (lo poslc:wio,·ido Tribunal de Contas, nos t ermos do 
art. 164 do l.'egulamento Q.llC lJ;tíxOIL com o dect•eto 11- . 2.409, <le 23 de dezembro ilc 1 896~ . . 

. Art. 4.• Ficani :~ppt·ov;td(.)~ o~ ct•etlitos na. som ma. dCJ2.554:021l$7ô3, om·o,o 31.1.1.0:599$605 
pa. pel; constante~ da. tl.~bull;~ A.· · · . . . . · · : 

Art. 5.• No cxel'ciclri d:• pi'CSQDW pr•opt:i$l<q)()dor;i o l;uverno il.bt•il• CL'C ,iiLI)~ ~U!llli!lllltJil· 
· tat•cs pa.rt' H $ vorbtl~ incht'iilas ili!. iahc.llrt B; · . . · . . · · · · 

Art. 6," Fic<~m re,·og<ul:l..~ i~> · <l!sposi!)Õ(~~ mn O;tD tl'a:l'io. · -

Leis IL 589, . de · 9 de set eU\bt'O da 1850, art. i • · tij é• en. 2.3.48,- de 2 6 de agosto 
de i $73, a t·t, 2Ó. 

:\1 1;-i l ~~~;u.lu DA JU>'T!Ç-A ~; Í'\J;GOCWS l~TEKli)IUO:â 

})eo:;t"â·O il, li ,o/•J8 1 dd f![) ÚC {<itiCI"GÍ r'O. c{ç f[j(}1_ 

Abt·e o credito eittt-aul·•lioa,rio. p<~l"~ pa.g'amt:Jilto dos . sub~idü.n; dvs ::;eua-
dores e Deputados . • , ~ . .... . . .. . . · .. ..... .............. · .••. ; • .• ~ •. •• 

1JeC?-~to n. 5 .140, de 29 de (cvereit·o de 1904 ·· 
Abre o. credito extraor•tlilÚn•io p.U.à. :Pagam !luto .dos S9rvíços dos debate". 

d<J. Cam<Lr<~ dos. Deputados e do Senado ... . ....... , . • • . • .. . • • .. • .. ·· 
·])ec•·eto n. 5;165, ·de 1.4 ·de 11Uit·ço de 1.904 

Abre o c1•edito par<> o>; servi.cPs da blrectoria G'cr;~l (lc s::~ud.e Ptrblica .. ~ . 
De~:1'e1o n, -5.186, de 4 de ~t··ii -de 1.904 

Abre o credito espeoia.l 'par<t a.s clespezas o~eada~ pelo decreto n. 1.152, 
de 7 de janeiro de 1904 •.. -..... .... ; .• ." •• •.• •• . · ......... , •••..••••• , 

Dect·eto n, 5,1.93, de . 18 de . abt'tl de. 1004 · 
Abre o credito sup:plementar á. verba. o~:Soceol'l'o.~ Ptablicos..,; . • _ . • __ .". ; •• 
· :· · Decrélo n. 5 ;208;' de 2 de maio de 1904 . . .· . 

Abre o credito .pa.i-a a. installaçã.o da. secção da .1 us~i~~ Federa. L . , .• : , . •• 
· · . · . Deéreto _1i. 5 . 215, de ff de màic> de 1004 . . . . .. · .. 
Abro o c1'6diio- para. oocorrer ás despeza.s com n. orgtl.uiza.çã.ó do Territol'io 
· do Acre .•• ;, · ....... .. ........... ; . ..... ...... .............. ." ••....•.• 

Dc~eto ,.,, 5.2S6, .de ()de jtmho de 1904 .~ . . 
. Abre ·o credito· su:pplementa1• á. verba cSoccorros . Pu bllcos».- • -.•.... :. _ 

. Decreto n< 5 , f?72, .de t de f1gosto d.e 1.904 . . -. . 
Abre o credito supplement.ar á vet•]la «Soccot•ros Publioo:s~ ......• _. __ • 

. Decreto 71. S;300, de 12 de .s!JtemJwo de 1.{}04 · 
Abre o credito suppleniéotal' ás .verbo.s «Subsidio dos f3enadorEl::l~> e «Sub~ 
· sidio dos D.el)uto.dos• .... ;· .• - .· ...... ." . .. . - . . . .•. · .•. ·~·; •; ............. . 

Dec1·eto n, !J • .'UO, de :12 de setcmÚJ'I) da 19(H 
o credito snpplomeatar .d.s verbas cSecretaria do Se;ia,dO» c «Secre· 
taria. da. Ca.mara. elos D.eputa.dos•~., .. .......... .. ............. , 

Decreto n. 5,830, de 2$ de ~cl.c~lwo de 1.904 

Abi·~ 

o credito extra.ordimnio p•tra. . pagamento do juiz substituto do 
pl'e~ídoutc da Górto de Al~.Pollaçii.o ........................... , .. . 

Abl'C 

l'apel 

: 1.173:150$000 

151:811$923 .. 
:::. 

3.685:141$000 

. 27:684$160 . 
•, . . . 

. OQO: 000$000 

7:600$000 

69~: 100$000 

600: 000,$00) 

800_: 000$000 . 

38:61(}$666 

6: 000$()00 . 
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Dect:eto ·n •. 4.34ti, de 17 de outubro r! e 1904. 
Papel 

Abl'(! o c~edito supplemootar ás ver~ -JSubsidio do.s Sco.adÔr~ e · · . 
. cSubsidio dos · Depu$ados» .. ... , • , • . • ; ......... ; . ~ ......... . ... . , • 
·. :Oec·reto rl ~ 5~346, Ú 17 de Oti1u1n.O de 19()4 . . · · .· 

·. Abre. o credito supplemeotar á~ verbas ·. cSec~ebria do Sim<J.do,. c «SeOl'e-: 
taria ela ca.mara. .do> Deputados».· ••. ,·, .••.•. · .••••...•• · ,·, • ..• ••••• · 

lJecr,eio' n. 5.310,' tÚ 21 de rrQuemb1·o de 1904 . 

618:750$00(1 

·. 80: ooosogo . 

Abre . o crédito suppilemilll\ar .ás vcrbo.s·cSecreMa do Senado». e «Sect·e. · 
. tarla da cama.ra. dos D~putaoos• ................... . . .. ; , · ... . .. ; •.• .. 

Decrelo n, 5.372, de Sf de 11ovem'bro de 1904 · · 
- 80:000~0 

Abre o credito srtpplerilentar ás verbas <Subsidio dos SeDa.dot•o..p a. cSu_l>-
sidio _dos.·Deput:~» ... . ; • • .-........ ..... ............ .. .......... ; •••••. · 618:750$000 
· 'hec•·elo th 5.389, di 10 de de;em.ln·o de 19()4'· 

Abl'fl o . ct~ito e:dra.ordina.rio pat·<~ dospa~'lS com :~ g:\ra.nti:\ ·d'' 'Jt~m 
o da ~eg·aránça; publim1s_. .• , .. .. : . .. , . ......... .. ; .... , .. .. .. . . . . . • . L 1)00: 000$'00() 

!J'!~>•elo n. ,'}:892; de l2 de ·flc ;émbro lic l!lOt/ 
.\lJre ·o crodito gupplem.e n!.at· ás vcl'IJ<~~ •~ullsidio ((OS ~ri<lo!iol·es~ e '•::;uiJc 

· $Ídiu dO:; . Deputado.s». · • .- .. ..... · ......... _ .. . .' . •..••• •. ·· . •• .• •• ••••• :: •• li I tl: 'i.5o$000 
·Decreto n . 5.393, de 12 de de:;emJJI'O (ú; 190·1 · 

Abre o credito ' supplemerl.ta.I' âs verl:i;>s «Sec1·etarlu. da. Cu.ata.1·u. dos Ve-
putadoo» e «Secretaria. do Senado• . ........ · .... · . ....... .. . , .. . .. • 80: 000$0QO 

. DtCI'tlo n , 5,405, de 26 de de;B?llin:o cÚ ·1904 
Abl'& . o cJ:'Ildi.to . extr:i.oi-diaario para p<Lgan:i.eutO do augmoato dos - veaei~ .. 

· mentos dos proi'essores dos Iustitoit~s · Benjamin Constant ·e Na· · 
cioual dos Sut·dos-Mudos ....... .............. . .... . ; ....... · .......... : ·3·4: !53$203. 

Decreío n. 5.416, de 2 de janeiro de 1905 
· Abre o credito e:di· <~ordim~t·(o p~t·a dCl1pezas com · allsbmento .dos .ele i 

. toras da Republica ... .. : ... . ~. ; • .• . . • .••.• • . , .. . . . . ... : ••• . . ·. .. .. .. . ISo.:000$000 
.. Decreto n. 5.443, de 30 de,iat~ei:oi> de 1905 . 

Abre o ct"edito· e~tt•ao1·uinwio p:~ot'<L Jlll.l!<\mento de despo6a::~ c:>1n.o ~c:· viço 
de exames do prO!I<Iol'a~orio.s .... . .. .. .... ,..... .. ............ . .. .. ... . .. ,3 l:880~50 

. . Decreto n. 5.·18'1, ds 20 de 111ar;ço de i9()5 . . · 
· Abra o credito extrn.ordizmrio pár.~ a.cq uisição de ti ma. téla. do AureÜo . 
. deFigue iredo: . •. .. ·: ...... . ... . .......... · ..... . .... : ..... · . ... ... ·....... GO:OOO$o_OO 

nccrito n. !;;50(), de 30 de ma•·"o. de ti/os · 
Abre. o ~re1Uto ell.k<~.ordln_ario p:ira o pagamento. de despeza.s Jio Tet'-

t•Jtorw do Act•e, ,. ,., .. · .......... . .-................ .. .. .. .. . .. ....... . · 22:431$939 

11.495:578$244 __ __:,. ____ ..........:.._ 

MlNISl'ElUO DAS lUJLAÇÕES .E~'l'IJRWIÜ<S 

l)ecl'elo n. 5.1.69 )!, dil 17 de 1Jta l·ço de !90-:J. . 
Abre o credi\o extraordina.rio par~ despez~s oriundas de negociações onta· 

. boladas pat-a solução de questões i ntern(}.cionô.\es •. •••• ,:; , • , •. , •• .•..• 
Decreto; •• 5.226, · d~ ao de merio de t9o4 

Abre o credito pa.ra dcspaias .. com o trib.tlllal esta.halecido pelo Trat~do do , 
· Petropolls ....... . ......... .......... .. ... . ... .. . .. . : ; .. . .-.· • .• ; : • . •.• ' 

800: 000$000 . 

200: ()()0$000 

l. 000:000$000 
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De!ffet6 "· 5 .49(), de 23 'de ~lutl'ço ele 1.905 

Al>rc o c:·ooito stijlple.lll~;~iat" .~ vct·ba . <Frc:.-.e:os, -pas.>agerL~. ct;:.~ .••.• •• . • < 
. ....·.: . 

lil;>; l::."l'.t:tt ~- D.\ .~ U.llltt:A 

. l)ecl•e/o 11. t; ,47 :l, de 2 de' fll(IYÇO de {90[; . .. 

Abre o credito SU!l!)leincutar á. verba. ~Tr01nsporte t,le i<l'v;J~. etc.-. .• •• ~. • 

:!JI.Kl~'l'.t::ttiU ll.\ i :>ltUSI''"I '~• VIA~:;\:(J t.i uun.\S l;,UOLII;.~S 

Dw•clu li. J .·f:Ú, d~ 2 de (evcreiru de 190-f 

Abre o credito C$pccial pa.1•a.. coatin·uação .d.u . proluug•~-
·. meotu da. Estràda. o.lo r'crro de Bàtut·ité ••• • ••.•.•• · 

. Deci-e!o n.J>:f28; lle 2.lle. f'c-çfJI'ei!'o ·de 1904 
• Abre o credito ·especial P<>~;a se1· a!)plic;ulo a.O custei~ · · 
· ': de .diversas · e~tl'adtiS de fcl'l·o. ~ .. · ..... ~- , . ..... . :. 

Dcct'eto "· 5,199, de J.9 de abrU ú.e 19(14. · 
Abre er<->~lito pa.ra · ser a.pplieado ás . obtoas do prolonga.;, 

. ti1euto da. Jo:strada de l•'crro . Ccntra.I do Bra~<:U ..... 
. Dcc:,·clo ~. 5.210, de. J.Q de ·maio de tf)O·t 

Abre .'o c1'edito especia.l · jláta. destlellllS oom o proluJJga
. mento da. Estl-ada d•l 1'er1•o do lia\ul•ité: • .•. •.•..•••• 

. Dec>'Bio n. {i .!W4, <le 30 dt:1 }til h o <li :1.90~ 

Ab1·e Cl\.'ilito extram•dintu•io 'Pal'a. sçr u.pplic;w_o ao cus-. 
toio J e di vortltl~ cstra.tla~ do flll'l'O ... · ... ; . .. ~ .. ,. , •• · 

· .l)ec!'Cl~ 11. i:i.ÚJ, tle_O á~ agosto tle, 190:1 .. 
. Abre et·edito ·espoci~\1 .pu.m prulung'J.monto da ~stradu. de 
. Fct•t\o.·de Haturtté. · . . . ....... ~ ,·, ...• , •·.,.,. ,. , · ~, .,, • . . 

_ . -DeC!'CIO tl. :J.::f;o; de J.8 ÚC OIC!ttrn·o di: :/.9{)~ 
Abi·c o t!l·ewto supplómcut:u~. ·á. vol'lx\ <~ ll.cvit4o da· rcilu 

do distribuição,. -.:.-4• divis(ío ,.... Ob1•o.~s. · publicás ••• , •• · 
licc>'e/o n-." 5 .303, deSde. Jto.,embl'o de 1904 

Abre ·o cJ·edito :p(l.ra ·o custeio da- r:~irada ·. de Fen'l) do 
· Pnr~ttiú ....... ~ ..... ; ...... . ... - ......... ; ... , ;_, ,.,I 

De.c>'Clo n . 5,38B, .de 6 de do;ombo•o dli 1004 . ..; ~,' -•·•··. 

O ara 

Abro os Ôreditos especiaos pàra à liqu,id:t.Ç<1o. de ta!!-as de ,, :'~ 
. . telegi·u.mma;, sob o i·~gilnen do u-afego mutuo.,, ._. .,;_, . -:;.J :4~0$1-&5 

· Decreto"· fí.4St,tlr: 10 de •úarço d~ J.!JQ,~ . . 
Ab~ o orQdito ,o;ltpplôment.'\i• 11. .\'Cl'Oa :s~ do a1·t; lG-da.lei · "-' 
· a.l.l45,do3ldodeT.embrodo 1900 ....... ; ........ 

Papel·~ · 

9".3!3I5$!H6 

. 03:31'5$916 . 

. 480:3i:$li5 .. 

. . . 480:3i~8i5 

PIÍpel 

GUO:Oúfi$UOO 

t.421 :03o.~-ooo 

. , ·.~oo :000$000 

35() :000$000 

~ ·~~: Oú0$000 . 
, . 

300:000$000 

· Sõo :OOU$ooo 

5Gi : l00$o00 

124:9-ii$838 

5 :814-$000 ------3~1:420$145 .. 8.086:861$838 
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·.·. 

. ' . . 
. IJecre!o·a; G.f44., de 27 tl.e feocJ•eiro ·tle 1904 

Abre o crcrlitõ p;Lra occiwrer n.o n.rtgmcnl." rll) dcspor.:~. 
. Jll'OV~:Jionte t!n.~ !l.ltar:•('iíes foit.a~ nn~ IJII:IIlt•()i: d" 

pa<sortl r la. I~a.zemla,. .... ·, ...... .. .. . i . . , ; . ·.· . ........ ·. 
. Decreto n. :J .ffí5, rl<J r. rre nW:t~o.fle 1!104 

Abre o crerlito .cxtraord.inat•io para. a mndttllÇ:I. rla.·· Dele
. ga.cfa Fi.~r,al em Pr,rna.mhnco •• · .. ,:; , .. ; , , , .•• • . ·. ;, 

. Dec~eio n. 5.2o:J, d~J 2.? de abi·il ,ie. 19M· . 
Abre o credito pal'a pat,ta.meoto. do solidtador . ;l:~ FIL

·zeadu. Nacional perdltte o · Sllpt'llrno Tribunal •••• ~ •• . 
· Decreto n.: t:i .217; rf.r. 1f áe. HU:tio d6 190;[ · 

Abre o credito · para. despez.'\s r,om ajndas rlr! custo ;10> · 
empregados. du Terr itoria rlo Acrn •. •. . .• · . • • •• • .• • .• 

·. J)eJ;relo n . t;,!!18, rle 1G tie maio .de 11104 

Abre o cre~lito 'jnra p.'l.~<~.mento d•1 · ·pessoa.! e mat.e.rial 
." · da. Me;;:r de ·Renltas elo :\crc • ..•.. ; ....... . .. .. .. . . ; • 

. D~~,·~lo tt. !f.22.'?, de 2.'? dnnaio d~ 190·1 
Abro o Cl'Cilito p.1.ra. ac<Jllisi~iio do 11ma. l~nch:~ rlc~ti 11ada. 

·ao Alto ·Jur•tli.~ .. ·~· .... · .... ........... ~; .. ; ; ..... ; • ;·, 
Décrnlo n. {;. 2112, do :10 de jtel/&o de f!:i04 

Alirc credito p<J.r~dnstall~ã.o da. M.isa. . de ltcn,ia.s d tl 
Bolla Vista., no ~.:Stado d t llhtto üL·os;ó ....... ...... . 

· .·· '· ~c1•elo n. 5.2[12, de 2i de .agosto de t 004 ·. · 
·Abre o credita pa.ra.· in.;talla.I)Ô:n da M•~ elo ltcn~~ rh ·· 

Foz do Igunsstl,.Jlo J<)Stt~do <lo P•~t·a.nrL ••• •· . .. .. ,. ~.,. · 
· Dtci'ICo tl, r..tt2í', tle 24 rle . aetemlwo de 1fi01 

A l•re o crer li to para. dcape?.a.~ com · :~ :tc<tlli~i~iirl · do hl)ns 
· · ria; C•Jmplmh la K~tt•a.d;~ oi e l•'t' rm. lhtl•~•l. · snt•uc•:~IJ:~n:~ 1:1 

· lttaan~. ·• ...•... ,, ...... . . . ...•..... .... . ....• ....... •· .. 
. ·. htirt!lo n •. tí..'M.'l; de 1:~ de rmh1fn•o tf~ 1[)0-1 

Abre o orcilito p;u-a .dl!tlpoi:~ com :L . R~tra.da. do Forro 
llnlií.o _Soroc;~bann o Uu:tn<~. ........ . ... . .. . ....... . , · 

DBc-.·eto t i ·, 5,419, ile 7 . tie jantiro (l~ 19()!; 
Abre o crnrlito atipplemcittt~r ~~ vcrhn c Alt'tLndegn.s • : •• • . . 

Decreto·n, 5,4500 dt 4 de jeuerei1·o tle 1905 . 

Al)re o credito supplementar 1í. v~rba. i· do arr.. 2-1 rb 
lei n. 1.145, de Sl dezembro de lll:)3 . .. ; .... , .. ;: .. .. 

. Decrelo n ·; () .451, de 4 tlP. fcvereit•ode 19M 
Abre o credito para pagamento dEf ·despeza.s ex.tr~ordi-. 

. . n:~rlu.scom o sol'Vii}J do h~nçamtJut.o ' tio impostos , • .• 
· · Decrelo n; 5.402, dc 1.8 de [eueteit•o de· /.905 · ·· 

· Abre o cri;llito supplement(l.r :!. ,·et•.iln; < ltcccheuori8. • 1i1\ 
Capita.l lt'cdel'al; ............... . .... .... ......... .. .. 

· iJeéreto n. !5,48·1, dtdB de nuwço rls 1905 
Abre o credito supplemrmta.I' :i ·verba. • Mesas de tteurlas 

e · Colloctorialll' ~· •.. ; ..••..•.•• ; . ; , •..•.. , ••.•. ,, , .... 
Dec1•eto n ; 5.486, de tl( de marr-a tfe HJO!J 

. Ahre o .cr P.flito ~llpplemcmt,:~r f~ vorba ( Aj"ilíl:t!l elo crÍ.•t() .• 

-

·.· . . GSi · 

1 !~ 1!000$000 

~: IG5$504 

. ~n : Oil{I.~.I)OO 

~~H : OQ(l$000 · 

1 o: 000;~00() . 
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Decreton. 5.49:1, de !!ó d~ ,;w.ço .. de-/905 

Atire o credito supplementa.l"·ll ver.ba « ca;ixa de Amor-
ti~ação > •••••••• •• ." ••••• ; •••••• ·.; ••••• · .••••• .• ••••• 

Decreto 11,. 5. 59!!, de. 25 de mai'ÇO de 1[105 

Ab1·e o credito ·supplementa.r· <1. vúrba · « :\Hll.ntlegas "' •••. 

Decrelo n. 5 .493,. ele .2ú cÚ 1narço· _1le. 1.905 

·Abro o credito supplementn.r Íi. ver.IJ:lo é Juros . do~ deposi
. .tos .da.s Caix<\S g'conomicri.s· e Montes de· SOccort•os ••• 

Decr~to n. 5.497; d~ 30 de março de f905 · . 

Abre o ~redito ~upplet;}enta.r ·á: verba. " Rece~edoria da· 
Capital . Federal.>.· •• : ... .. . .............. .. \ ..•• : • ·, : 

.·. :DeCI·eto n, 5.498, de 30 de março d11 1.905 .. 

Abre-o credito .supplementar á verba c Mesas· de Reo.d3.S 
. ·.·e Colloo:tória.s>.·,·, •• .• , ; , . .. . . ;, ... . ...... ;· ... : ..... ;· .. 

Ministerio da Justiça.· ......... :.; .. ~ ...... ...... . ....... ·• 
. Mini'sterio· do Ex:tiiJrior· •••• · •••• · ............... ; • ,.; ; ••••••• 

M!nil!terio da. Marinha .... ·• , ••••. . •• • ; ·;; ............. ~ • 
M.i.ni.Btei;'io da. · G.u~rrlL. ·• • ·, •.•••••• ~- ~ ••• , • ·• •. , , • , , , • ~ •• -.~ •.• • 
Ministerio da. llldustria ....... , • , ." .... ; , . ... . ...... · .. .. 
Minliterio d11. Fazeinrln.;, .•••• · .... , •••• , •• ,_; ••••••.•••••. • 

Ouro 
... ·. ·. 

15li IOO$Sl9 

. . . . 
2. 481 :216$2til 

12:141$218 

. 20:000$000 

151 'JI)I)$8Hl · 71..6t12:~3 

P•Jiel · 
u .495:578$244 
1.000:000$000 

. 9i1:315$916 
4.80:37m75 

34:4.20$145 7:086:86.1 3.3 . 
ti>I:l00$819 · 71.~&2:26 .3s . 

. . . 185:520$964 92;838:389$806 
S<~h~ dn.s t1nmmi~siie< 4 tio lliJYP.mbro. de 1905, ....:l'Timci.•c/J Veiga, w~111.tor. 

. . .. . 

. TAT:li~LLA R 

·Vel'_b."-q do or~ment<i p:ir~· 3S qu;ies O Governo podel"l &bl'il' :credito supplelUentar DO 
iaercicto, tle 190G, tlo ooc8rdo com . 3S le~'<· ns. 358;. de ·9 de seiembro de 1850, 
.2.348, de 25 de agosto ·de 18?3 e 428, de ·10 -de dezeinbro.· de '1896, art. s•, 
n. 2 e_ &r~. 28 da. lei n. 490, de 16 de d~mbro .de 188? . · 

. ' Al i NISTEIUO D.-1. 'JUSTJ{!A E NEGOCIOS ·INTER.IORES 

.SoccoN·os ,PUl)Zico& 

St<l•siiuo~ aos Deptllatlv.• e Senadonls _.:._ Pelf'1 qite for. pÍ:eciso duran\e IJ.S prorognçõea. 
Secreta?•ta da Senutlo e da CMn.a~·a cl~ .• Depula.do&- Pelo ~er\'iço stenographico e rle 

redacçlio a publicação •los tlal.l:ttes'dnm.nt.o n.s }ll"orogaçõe!. . 

~IIN I~Tr:RJO llA~ R~I,AÇ'ÕP:S I•:XTER.lORlõlS 

F.:r:trao!·d;11m·ías 110 cro!eJ•im· 

~II!Ú~TBI\10 f\.\ ~lo\IÜNIIA 

Ho&pilaes -.Pelos mlldico.lriontos e utensís. . 
Re{'Of'mados- Polo ~oldo <le otlleia.es e p1•aço.s. . · . · · . 
lliurliçôes· di ·lJoc•im - Pelo stL'ltcnto e dieta. .d~~~:~ guarnições dos · n•1 vi os do. Arma.d:~.. 
Muniçve$ Mvaes - ·Pflloq.casosfortnitos de avaria, n:~.ul'ragios, :~.lijn.mflnto dA ob,jnc~os 

ao m:w e out.rO!I sinistt·os ; 
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. F•·ete.~ -:-· Para commis..<;ões de saque, p:1.ss~.gens .a.utori?:adils. por lei. 1'retell de volumes 

e aJudas de nusto.. · · · · . · . . : • · ·. · · . . 
Erenluaes - ·Pai·i· tratamento de omcia.es o praçns:cm :porto~· cstra:n~ciros ~ · em Esta

dos onde n~o h:a llospi~ e enfermar~as, e par:t · despczas de cnterramentó e. ·gratificações 
e ·extraot•ihoaruLs det<lrnuna.un~ por Je1.. ·· ·· · · · · 

· MJ!I(!sTF.ltlO JJ~ G (j'En r: A 

lfosJIIIa.es e ~'n{e;·1naria.~ - Pel~ iúeditamcotos. e ·utcnsis a. lH:,~ça.S .de· pret: · 
. . · Boldo e g•·atificaçiJcs _,... Pelas gl·atúlca\Íõcs de.volnnbrio~ o en.gajados e premias ao~ 
mesmos. · . · · · · . 

. . Etapa~ _._ Pelas que oe~rreroin aiém d,~ inip<l:·.t~ncl;~ . consignada. 
: . Classes inacti'D~S -: Pelas etapn.~ <l.a.s praças invalhl.a.s e soldo de .o!hclaes _e praças 
reformados. . . · . . . . · · .. · 
' A}uda~• de CUlto'. - !'elas .que se llbona~·om aos OffiCiaeil que Vill.,ja.m em COffilnis~ão tl6 
S"fV[ÇO. . .. · . .. . . . 

Material ~ Divcrs·~s de.~pczn.s pelo tr.:\nsportc de tropas, .· 

. . . 

G~rantia de jum.~ .d~ · E.<hw(a$ rlc . l<''ei;I'O, MS 'fi:nqenlio~ Cmth'M.< e P <n•los-Pélo que 
exceder.ao decret1ldo. · · · · · · · · 

Jv.t·os da df,vida inlet·na funrl<Vlcr- Pelos que occot•rorom no c:~w tlo fnndar-so pat•te da 
divida.ftuctuante 011 de se fa1.erem opera~'Ões de ct•edito. · 

· · Jut·os da divida itucripta, elti.-' Pelos r.ecla.maclo:> altlm 1!0 algarismo Ol'ça.do. . . 
.Aposentados..,.;. Peas a.po~entn.do1•ias que rm•e1n concedidas além do credito votado. . · 

. ·· PensiOni.tlas ~Pela ponsào, mr.ioMldo 1lo niontepio· ll f'lltloi•al; ( JU:IIIU() . a consigna:r;ão 
·nfLofor sutnclcntc. ·· ·. . . · · · · 

Cai:&allé Amorlii:açao- Pelo foiiiio o u.ssignatura. de nót."U>. . ·. . · ... 
: Recebedo,.io. - Peta.s · poriicn.tageos aos emprega.rlos· B commíssõr.s · 3.08 cobl'&dores, 

quando as coritiigtlo.ç5ésnã.o forem sutncioates. . .· · . . . . · . . . · . . 
Alf':ndegas- Pela.s po1·centu.gons aos e1npregados, quando a.s. consigaa~.ões excederem. 

ao· credtto votado. . · . · . . 
. . · Jlesas de Rei'! das e Ooll6ckn'ias '- Pelàs porcentagens -aos. crilpreg1~dos; quando não 
· ba.-star o credito vobd.o. . · · · · . ·. . 

Cormnissifo aos .'"en.derlD•·e.• pa1·ticulan• r!e estn.n11litha~- Quan~lo :1.. consigna(lãO votada 
não chl!gar pa.t•;~.: oeoorre1• li,s despcza.s. . . . . · 

.A,ir.tdas de custo -!'elas que·forem recl!lm~das alêm dt~. qua.nUa orçada. . _ 
Porceata[/eln peta cobratiÇa e:~~eculilla das di"ti!lag .da ·l:iniao- Pe!CI oxcesso da· arrecada~ao . 
Juros diversos - Pelas im]!JOrla:ueias que fore!I1 tirecisas a tém. dtiB consignadas. · . 
h4I'OS .das billr.etc3 do Ths-ro - Idem idem. · . . . · . · · · ·. 

. Commiss!Je:; e co_rrelagem .. -. _Pelo qtte for neccssario além · d~ somma concedida_: . · 
· Ju,·os dos emprc&timo~. do· Cofre .dos Orph<lo~.: - Pelos q uc forem reclamados; St a. sua. · 
i m portanclo. ~xcede1· á. do credito vota.tlo. . · . . . · 

. . lui'Ds dos depo:ritos das Cai:ras EcOIIPmicas e lliJs 11forltes rle Socpoi'I'Ci - Pelo.s que forem 
devidos além do credito vota.do. · · 

&~cicios {lndo1· - Pela.» aposeutiLdoria.s, pousü.es, ordenados, soldo e .outros · .venci~ 
mentos mareados eni loi, e ·outl'&S despe7.a!l, nosc3.Sos do a.rt. H da. lei n. : 2.:~0, de 3 de 
setembro do 18d4 •. ·· · · · . . · . ~ . . . · 

Reposiç~lf B 7'Uti!~içt1e~ · - Pelo~ PBR:~ment~ rAchunallos qna.n:lo a i mporfancla d!llla.s 
excede1• a. consigo~r;l(o. · · · 
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·E' aonuncia.da.. · a Yota.çltci ,h1s · emendas Rio Grande· do sui, de~peza. com o respecti ''o 
constantes do impresso n. · Zi7 A, de 1905. pesso:LI e necessadt> m~~tel'ia.l; <>.-Ompra. de um 

Sã.o successiva.mcnte postas a.. votos- e o.p- · guinda.stc a. vapor, dcstína.llo :t Alfa.noicg:o. d:~ 
provadas a.s seguintas emendas sob Il!l• I, 2 cida.(le.do Rio Grande e 'indi~pensa.vel despeza. 
e 3. com o rcsPélltivo mtLteri(}.l necesgal'io ao s~it 

Do Si>.. Paula Ra,mo.~: fnne~Jionttmento; acquisi()ão de nma. lancha. 
Augm~>.nte·se n. '\"erba. de 1:300~ .. para fa.r- ·a x:1pnr para a mos.'l. rio rendas rio Sant.a 

.. dttmento dos comm:t.ndn.nto~ lle g 11:r.rdas ·nas Yic~oriU. do Palmar. E~t.ri.do do !Uo Gt·a.n<lc 
12 alfandegas .que riã.o foJ•:tm conwmplada,s 1lo Sul; dlls#nadn.. :í. nsc:tli7.açl.io n:~. · lagú:L 
nu. proposta. do Governo. ·· iHit•im e o nr.c!K<;ariopG9Sul1lf> matf>rialpu.r:L 

Do Sr .. Paula. Ramos; o seu l'rmccionnmcnto; para os conciJrtos ·de 
Al·t. r•, n. 20, Redi.i~se a.ssim: . qnc C~l.l'CJccm. os propJ•ios nacionMJs onde. 
Fisc::olizaçiLo e mais.<lespez<i.s do~ impostos .fulicciona. :t Alfandega. do Rio Grande, Jo:g.., 

119 consumo e de tra,usportc,. como nn Pl'O· t.1.do. do Rio Grande do Sal; acqui~ic.;iho de 
. umn. . Ja.n~lla. a vapor com frmdo tio ferro .• 

post;t, 2.357:400:3000 •. · · 1lcstinada. ·a.o sól'viço da. alfa.ndeg~L <lo porto; 
Do Sr. Albrirto Maranhão o outros: a.cq usiçiio de outra la.nchat.L v a pOl' destinada; 

· Onde. convier: ao serviço tla Al1andega de P!',rnamlmco; de 
. Fica. relevado o Estado rlo Rio Grande <lo mn;L ·lancha ou· de dqus escaleri!R; pa.m .o 

~orto da.regtitui<;f.io 1la quantia. de 50:000$ sc:rviço da Alfandcga. da. Pa.rahyoo., bom 
que l'ecebim 1lo Thcsouro Nacional P<n·a soe- como .para 0 pessonl. e m:lterinl -neces~arios 
carros· aos. indigentes, clura.nte :t. ultima pam o funccionamont.o dP.s3as emlm,roa.('õe.~ 
secca. . c mais para creação de postos .. ftscaes ; ac)~ 

E' posta. a votos e. rejeitada n. emenda. sob quisi9ã,o do ma.terio.l e ctL~tuio respectivo o 
o n. 4. · · dos guardas· necessa.rips a essa~ estações, l'e-

E' a;pprovada a seguinte emenda. sob o paros o concertos das pontes e editlcios adua'
n. 5, otrorecida. pelos Srs. Felisbcllo Freil•e, neiros o mais naces~ida.de~ urgente~ das al
Oli:veira Valladão, Joviniano de Carvalho e fll.ndegas; a juizo do Gover·no L~00:00()$000. 
Rodrigues Do ria. ·São con3ideradas pl•oj 11dicadàe as emenda.~ 

N, I!}-Delegacias Fiscaes - .. Eleve-se a sob ns;. 8 a 14. · · 
rí:QOO$ a verba de.,titlada. á compra. de mo- Sã.() successi vamentc postas n. votos e !I.Jl
veis para. a (lo k:stado de Soa•gip!i, afim de provadns à.o; ~eguint.cs emenda.~ oolJ n~. 15,. 
completar-se o mobilia.rio · indispcnsavel ao l.ti o li: 
~cu funcci<:~namento. , · · 

l•i' tamlJcm approvada a modi1ica.('ão 1\a, Do Sr. Diogo Fol'Lmia. o out.ro.~: 
Commissão ã. emenda acima l'rduzimto a ·Onde eonvier: . 
:MOO$ a. quantia. pedid:\. \Jontin•ja em vigrk o n.ri, 20, n. ;, Jot\.a·al• 

E' approvad:~. :~ St)guintA Ptnmnla ~ob o· dalei n .. 1.311J,IIe :H rl!l rlc>zembro elo .l\104, 
· n. t> do 81•. ToP.t.a. . . · · Do' nl m· s " 1 1· ., . . Na:vtu•ba.I7-Acr.rn~c<>ntem·~e 50:0~ para · ~s 0

• s ·11 10 
' .. g 

o concerto da doca do At·~enal de :\-la.J•inht~ Oritll' convier: 
do Est.a.do d:o. B:i.hia.. .1\rt. 1<:' o PodP.J' E.~Mrlti v o autori?.lÚio :t. 

E' n.pprovada a seguintll f\menda. . sob 0 l'lmrganiz:u· :1.~ c:tixa~ economicas dentro dos 
n. 7, o1fa1•ecida pelo S1• .• Dunshee de Abra.fl- i•oonrsos das me~mas, ~em· onus para oJ<:~-
ches. · . · t."Ldo. · · • 

Ao :U't, 1n, n, 33-".0brnsi incluam-se boSr .. Francisco Veiga: 
200:000$ para o inicio da.s obras do edificio Contimín: em vigol" 0 decreto logisla.tivo 
.da Alfa.ndega do Maranhão. · · n, J.lll, ele 27 ele novembro do 1003, ant.u-

foJ' tambem · a.pprova.d~~o. a mofliflca.çã.ci. da · i · l't .r ·.., "'" • · · • 
commi~~:io ú. emenda ~ima, mandando in- l'l1.aor o o crec 1 o ue .1:lsvv:t( pat•a. occorrer :• 

restiiniçã.o de que.trata o decreto n. 57tJ,do 
ciuir mi. verba-Obras-qui' serii. :mgmen- 3 de ,jUU.1o de l899, devitl<L ao~ hol'd,•íro~ do 
t.n.~a de 100:000.~. otc. . ftiln·do Agostinho José Oa.bral. 

. O. Sr. Presiden-te diz ·que U.s E' a.pprov:1da a. segninteomenda do Sr.Me-
emendas do 8 n 14 foi offerecida pela Com- deiros c Albuquerque, sol) n. 18:. 
mi~s:io um:t ~ttb-emenda additi~·a. á verl::a.;;.. Accre,;cente-.se onde oonviel' : 
Alfandeg:~....;.que ter:'~ preferr.ncia; ntt votn.çl'í,(l: Art. As verbas <.Jcstina.d:r.s n se.t•viços. 

S 1t1!-emei1da crddU.iva 4 '!lerlla _ AlfaiÚiega feitos por peo;goa.l q ne não consto do quad1•os 
especitlcada.mente moocionados em tn.bellas 

P:tra. :r.cquisi<;:í.o de um cruzador·ou re!JO· .de or9amento ~ú pod~riio sor de:;,-p~odidn.s. 
ca.dor rlc ti.lto · b01'do, 11ara fisealiza,ção elas ('.arlll. mez por duodecimo~ vencitl.os. A mesma 
baldca,ções de mPrcarloria.s, fóro. lla bat•ra do regra ~e applicnrii. :1~ verbas de soldos e eta-
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pas dos Ministorios •l•~ Gal'lrra. c da. ~ra.rinlm.· licito oxcotler Cl'ses duô:lcclmos ·sinão lJWlRILJ 
A.. ordem c a. execu<;!ãt> de <lll:J.lq•ter · dcspez:1 om algum ou alguns mm:e.~ a.nteriore~ ellc~ 
fóra dt'l8seslimite;. (, illcgalo não. lwuvorc.m sido a.ttingirlus, mas tfLo s(•-

F.' ta.mbl'lrn appl'Ov:~lhl. a stlguinte nwdi- mcnto n:L pl'Oporçã:> <1:' c<ionomi:L •:calir.nda.; 
fi<~a.Qão da Coinrni8$1í~ :1 omrn1b n.ci'ma: •lc mod•1 ·qne .~r> não e~gotr. a. con~ign:u)~n 

Accl'O!ji)Mtfl-~e ond•l convim·: ·. J,ota.l a.ntes 1ie fin<lo o exo~·eieiu_ · 
· Art ••. A!l vr>'rbn..~ f!Astinll:'la• :t ~et•,·iç:os E' con~í•lor•n.•h pt•f•.ji!<IÍI!:tlla a nm!'lnd:t Boh 

feitoR por pe~soa.I quo nrw consto •Ir. qua.droR l1 · · W. 
r.~pecificarlamcntf'l mcncionado8 em talml!a.q I"' l'lljflit,n.da. n. nmen1h Mb n. ~o. 
ilP. Ol'<:amonto .~.-, poder:.w .~er •lc.ipcndirlo.~ 1.;' a:pprova•IIL :uog-ui~1;n eli1nnda. !>I>IJ n. 21 
c·:1rla. mf.!'r. pm· rluodf!cimos YP-fll'.idos,n?ío ~111lo olflll'"cil! ·• [itlln~ S1os. ,Jfllio 011 Mollo e otüro~; 

l~l!111:TC.\ 

Alfmule!l'' .. rl~ I'e>'"" ';''"'M 

Pessoa i 
SnhsUtua.-sc ri. f:a.bnUa. rlá pP.,~oa.l rla,s (:npai.azias pili:L s~fiuinte : 

7 Ajudante~ dP.. fieis ..•.. , ••..... ·•·.•. . • • . . . • » 4$000 em :100 
t·i Con1ePente.~ rio ~,. (:I:L~sfl .... : .•....... ~.. . ,. r.ft,·ooo , ,. 

. ;~ Manda.dor<1S ............................ ; . . • • » ~000 ~ » 
14 Abridores,.-. ................ ~ ..... , .... _... " :l$.000 » » 
lO Vigias de por~a.s ......... · ...... , ....... .-.. » 48'>00. • ~o 
12 Tmb:tlhadore.~ de l' classe................ ,. 4:0:.50(1 »· ~ 

100 Ditos de ~~- cla.sse ..... ;, .•• ~ .•• ~ •• · ..•..• . -4 • _ ». :-1$.5oo · » •. 
·lo Merc<tdorns.- •• • ............. , , · ........ • .. ; •. .» :{.<;;000 · ,. ,. 
-1 l~ ~acbini:.;ta, ••• , .••..•.•.••. , .•• -•.••.• -~ . » 7$000 · ~ ~ 
:-~ 2°~ ma.~hini~.t~L~ .. •.••• , , • , ••• , . ,-,, •• ·, •••. ,. » r>:j(.IOO » » 
<1 ~~uda.!'tes .......... ; ....... ~ .............. ~ » ~~o ,. ,. 
l.cara.pJna. ............ .,_ . ..... ; ...... ,, ... ·» -~$000 ,. ·~> 
1 ·Pedreiro ........................... , .. .. .. » 4$00ll ·" » 

·ll!n terinl 

Ca>ilbH.<IitY.'l e illl;n'fil.~llltl' .-RRdn?.a.-~1' :L H~J;ha a 4:i:rl0(\$•)0!l. 

día.~ 8:400$000 
.» 9!1.100$000 
»· :~:G00$0011 ,. 1::!: fiOOSOOO 
)) 12:01}0$!)011 
J> 16:200~00U 
» lO.'i :000$000 
». !l:~ ,. 2:1 . o ,. 4:00~()() 

" :·;:oor~OOfl 
}) I :500.;;0f'W) 
I> 1:300$000 

-------
18~:70il.~f.!f.l'l 

· Rã.o ~ucço~~ivam€1otl' ·pos1;n,q a. voto:-: e J•o
,ioi ta.d~-~ as omeo<hts sob ils. :t2 e 2~. 

};' a.pprova.da. a. M~[(ninto emenda. da. Cnril
mi~sfw substitutiva. da emenda sob n. 24. 

E' t.a.mbom a.pprow:~.da. a. ~~guint,e mnrlirl
ea.c:ão <h~ Commi~~iio ú. omonda. ~.cima : 

~]h:wo-se de 0,!17 :t 0,65 "I•· 

A porcentagem a.bonada :~os colloctores e 
cscJ~iviies, nos termos do cloct'lltO n. -:,193, 
de 2 de julho de 1904, sorá, no que , mcceder 
de 1100:000.~ da importn.ncia da. arr•eca.do.r;lio, 
de·0,3 %. . 

O Sr. :Ol"lol('i F'Ubo(p~la m·dem) 
reque1• vm•iftca.(liio di~ vota,çiio. · · 

Proccdcnllo-.,ll d. veriflcaç.\o, ·reconhoc~-se 
tet·flm vota.do il. favor 9~ Srs. Depnta1los c 
contra 15, tol;a[ I W. · 

E' consideraria. prejnclíca(la, a flmenrla Eioh 
O Sl• .. ·Pre'ilidonte- A mnlln<la. 

pr~jndicacl:t a ·emenda sob n. 2G ioi approva.da com a. moditlctv;ií.ó rht 
n. ~34. · 

.~<;' considerada 
Commissií.o, · n .. ·25 .. 

B' · :tppl'O'Va!da 
n. 2G: 

AI't. 2•: 

a. sc~11i.nte cmentl~ sob 

N. ;,_,A ~rrv~~l' de O,r.íi a. 0.7~1 !ó a por
centagem para. pu.gtLIUcnta da.~ 'JUot.a.~ que 
percebem o~ ernproi(Udos da. Aill\Ddep-a. de 
ila.ntol.!. 

Y'ol. YII 

E' (l.pJ>rova.do o seguinte suh~titut i vi> (1:~. 
Commi~::iüo á cmcoda.sob n. 2i: · 

continaa om vigor o <lisposf.(l JW a.t·t. 2ti, 
n. lG. da lei o. 1.. 14:;i, d<l :n de dczem bro 
de 109::. · 

.r:· con~ldera•h prt'(jttclif'ada a emen1la sob . 
n, :27.. · 
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. ·São si•cccssiva.~onte' post.'\.~ a. voto~ e 
apprJva1las as seguintes! emendas f:Ob im-
.meros'28 c 29: . · . ·. · · · .· 
. Doi! · Srs. _Vcspa.sia.no ·de: Albuquerque .e. 

· outros: · · · 
. Onde con~ier ~ . 

At•t; · Fica o Poder . ExP.CILtivo auí;ot·i~ado 
a.; equiparar a di:wi:nJo pessoal da.'> caj>il.ta
ztas da: Alfandega. da cidade 'd•i Rio Gt•anda; 
Estado .do Rio Gnn!le do Sul; á que . perceb~ 
o t•oferulo pessoa.l na AlfMclcgn 1lo Pot·tD 

. Alllgl'C.·. .. . 

Do Sr. Aleoéar 'GliirnM~íenl. outl'O~ : 
. ·A:ruhrico; lll", ou onrlc meHtor cotn;ior : 
· • Accresc0n:t<H:~c ~~ .;t.cr•ba. · c Material,. a . 
cpta.ntia·de 40:0:10$ para 3.ClJUílli05.o. e c~k3io
dn um:\·1anc:ha. a. vapor para. o set•vt~o de .. 
1lsca.liz:J.Ç".ão adu~~.ncira u. e<Ll'go da Me~;~. ;!e . 
Rondas !1:1. Foz 1lo lguassa. . -' . .. . 
· b:~ r~~if.alln. a. emcnlla. sob n. 3i: . .· 

· E': .anortDcialla· a. · -vot:i.çio d:t seguinte 
emenda. n . 38. otrerccida pelo Sr. Noiva.. · ·. · 

·.Entro as :.~.utorizai;õri~ do :nt. 2•-:- a.ccre-
. ·· sceotc-!16: A diminuir o numero dol:i des

pachante.~ gemE!l! d;~ Altandega da Bahia., á 
PN.porçã.o que se forem dando va.gas por 

, Art. F~c3. o Poder l~xecmtivo autori~ado fl!ollocimento, demis.são ou é.xoneração a 
a. elevar de 40 a. 50 'o numero de guardas da. pellido. ' 

DOs mesmoS senbor!JS: 
· Onde convier: 

Alrandega da cidade do ~lo· Grande, Estado 
dQ Rio Grande do Sul, afim da ·i>er couve- · O .Sr. Neivi..,_:. Pe\'.0 a pn.lavra.. 
nientemcnte a.ttcndido o snrviço de . ftscali- · · · · 
r.a.ção de ca.r,!!as, désco.rga.s, .ba.l•laação, tran- o . Sr . . Presid~nte _:, Tem a .pa
sitos o guarniQi:ies· do navios nos. pot•tos d:~;s: lavra o nobt•é Deputado. 
cidades do Riá GJ•;tnde e P~lót~s. no (li to . . . · · 
Estado, a-brindo _ par:~. · esse fim o nccessarió. O Sr, Neiva.(Pela m·;lmn)- sr::Pre-
l,redito ._.. · : · · · . · ~i.dente, não. veniLô pertilrbar a marcha. na- . 

E'. pósta a voto·s e ~e.joita.da. a. emcn(la sob ·tural que · v:~.e seguiJ:)do o Orça.nuinto · dti. 
n. 3~. · ·.. .. · . · · · · l~ar.end:~. na votn.ç'ii.o das inedida.i! a. ell~ a.pre

.· E' a.pprovada. · :~. · seguinte . oll'ielida. . wh sentadas. M lJttaes são approva.das ou·rejei
n·. :n otrcrccida pelo Sr. Pereirri. Lima. : . tada.sconforme tcem o sim.' ou .,.,1o d.ii .illus
- Contlouarão em vigor as . disposições · do · trA Coinmissão do Finanças. To~a.via, como 
m't. )~(;; ns. 15• o 10. d:.~ lei n .. 1.14;,, ele :u autor rla. emenda, não -quet'endo e não de-

. dn . •lezambro 1Le 1903, e art. · 24 da.lni ele :n 'veodo· agora dlscutH-a, sobret.udo pa.ra níw 
de 1lezeinbro de ·1 004; · . · · ob.,'tti.r a marcha refc.t•id:J. , !).este ot•ça.mento. · 

.R' rojcito.da. a emenda l30b n. ::!2. . , venho, · nrcocl:a;ji\o tle sua votação, sobpre· 
E'.· :!.ppt•o,·:lll:\ a soguinto nmendtt snl,~l.it.n- texto dc-<>ncn.minllal-á, ellamat• ;~ attençã,o 

tiya. du. Commissiio :1. emorulu. soli n~ :~3 :. <la. Com missrb p:n•a o seguinte: niiose trata 
Ficn. · elcYadn. :1· 60$ mensnes a gra.ti ikação de rieulnnnn. n•erlida. a.ugmentrttlva. de des- . 

dos .:remadores da. All\~ndo.!!'a da. Par:~h,·b:\ e JlP.Xa. ; triti.a.-s(J de ll iminuit· o · nume-1'0 de· 
a 70$ a do iespeotlvo p:•trti.o. · . · despaclmntes goro.cs t.l:t Alfando•m da Bahia, · 
. E' _considcr:,dr, · prejlHi ic:~.dn :1 rel\lri(ln :\ pt•opm•qiiocl'ro se lllt•em da.nao · a.~ ' 'o•agas .· 
nmonda. sob n. :3~{/ .. on por.lhllecrmm1to. ott pot•. cilconBr:wão. . 

i:iií.o suocessiva.n~ente po~tas a voto~ 11 np- ·-omou .· ob.jectivo <:obstar t1ue fiquem ern·. 
· Jl!OV~~a.s as segum1es emendas sol> n;; 34, .pregadi>s urnt~ porçãO do cidadãos, que não 

35 c36: . · podém tirar do~;e trabalho o·. ind:ls,P.Snsavel 
Do Sr. Jo~o Lopes e outl•os: · · melo de ~uhsls~ncia, qu~ndo é sa.bliio que o 

. Accrescantc~se onde conviOl' : ·. .. ·c~rn,me~·aro !I ih tem soft'l•tdo e 'POrtanto toem 
· . .!!;' ·o Governo a utorir.a.do a despendet·. iln-· dumnu11lo :1.~ ."~ntag.•s (]os •ln~pacha.ntes. · · 
rante o e.:xercício de 1900, ua. eonclllsã.o da.s Nestu.s . .coud!çl){'-"· u.presantm_,emen4a para· 

. obra.s dt\. ponte de desc:uoga. e do ·novo al'~ úh!!hlr,qt~e h_ll:l!L no~a.s nmneaçoes . . A Jllustrj} 
· maz~m tla Alfo.ndega. ilo (;nm·l.;, 0 ~altlt) do Cot~m~.~s;:~o In~ .s?~t~~·. CJ.l~ll. a. cme~~<L ~· d~~: 
credtto do . 11~:000$, distril>uido á Dcl~g;tcta n~1.css:uw.· pot .llst,u a. . su,, !n~tctiiZ con' ~ 
Fisea.r no mesmo. Estado por conia. da. verba· .~J~ent~mcnto. rcgnlada ·~el\ Iegtslaça.~.,. ~as; 
«Alfa.ndo~·)o> tio a.~tul\1 exercício par.::J, ~ r..s~o ua.o obsta.. a.11uo nao ·:-. J??SSa. ~ccc1t:n. 
obra.s.1·ct'ertdJ\s. . · mmha. cmcmla, ·qu? mn nad,\ _, mha. .attentM 

· · · ou oppol'"Sc ·:.lo rer,pmen. ma.~ga.ra.nt':l' aque~-
Do Sr. Alen'car Gt~lma.rãt•.s· c ontros: las que se tle!lic:~m á vld:~ tlommeL'CtiJ.l, um· 
A' rubrica 18• : ua.ndo 1l•~ importação do~ objecto.> qne vomn 

.. Accl'P.sc.mte-se· na. vet•bo. . c M(\tet·iar)o> a do estrangeh'O. Nestas coildir;ões, 011 acha. I' :\ 
qn:<uti:~. de 20:000.~ pa.ra. c~nshucç-1i.o de odi- qne n. omBnd:t., desde que não prejudique 61)1 

-limo e nrma.zen~ uccesso.r10s ilü' t'nncdona- 'cOltl!:J..algnma. promtrn. regtllarizu.r uma. .st· 
· m.entoQ.u. Meou de Rcnt.l~s. da F.o~ !lo'lguasst1, tn:tt,:ão 11ue exigiu urnllo t·.tl pl'OVIdeocia. ·· 
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o SR. Bs)lERÁLiHNO BANI>it~A-A O~le~da ra ~onhc~u. d~ tn.cs oxigencias pOl' mGio llc 
não C\ · .• desneooi!Sat'ia, <! a til cont1•<wln. ao ·1Li:• ·um pt·~iccw .dele i ot:dina.t•ia c não por moi o 

. tigo cita.do.. . · . . · · ··· . do uma disJ)osiçrio ini;o"ridn. soll .a fót•ma. rlo 
. o Sn.. NP.!VA ...... A emenda. nãO ú dcsnê.ces· O!JlCDd~ a.o Orça;mcntoda."Fa.zemla.. ·· -

saria, é contra.l'iã. M at'tigo citado. como. Creio tet• . rlito o sufficicnte· pa.rtt. solicitar 
1101n msse o meu· nohz·e. collegri.. Assim, eu da. honrada. CommiSHã.o de Ot•ça.nicnto o a.dj-
n~pernva qtto a . Camaro. o. a.ct:eitass11 . · u.mcnto ·do semelhntlto concessão, JI'Lt'<L u 

. loga.r compctcn~. para. o logiLr oppot·~uno: 
.·· o sr.. ~ran~ÍHCO 'Veiga ~si·; a que 1Wn est" Io:ms. pc_:mitta•lll(!" o honra.do 

Presitlentc; a Commi:o~s..w do Finanças ·não· TJopu.ta<lo por Mii1a.s, t.i,o·sa.IJMor rla..~ lettrM 
aceefta a emenda do honrado Deputado . pela claSSIC..'\S. · 
Bahia., que aca,ba. de seota.r;..se, níio porquo 
ella s~ja prejudicial, más · simplesmente por 
.i~util.· A emena. ' não ra.z ma.is do que repe
tir o que. está nallglslação em vigor. · .. · 
- Parece-me, pois, que é uma. sup.erfetação 
estar a repetir. disposições legaes ·vigentes; 
Eis porqu~- disse a.o nobre Deputado que pn.
reeia. ser isso suficiente ~ra. que s. Ex. 
.acceita.sae a solução da. Ca.mara. como a 
unil.'.a l'azoavel ·no caso. Quando S . Jh. pediu 
a pa.la.vra., .suppoz .. quc ia _pedir a l'étirada 

·di emen~; jã ·que .assim não:approuve.a 
S: Ex. tn.zer, peQO ú. Camara. que a rejeite, 
nã.o pela sua. su!>siancia, m·a.~ por inutil, por 
ser desoecessa.rw.. . · · ·· . 

· O l!tr . ·PJ.•e..iident.e-· Dávo .dizer ao 
nobre Deputado ·que o que o Regimento pro
hibc é a acceitação de ernendas qu~ «erci<nn 
ou extinguem :~ci-vi(•os e repaTtiÇ:Ües Ptl hli
eas,. augmentam os ordenados. dos funcciona· 
rios, convertem enfó.rden~do parte ou toda. . 
a gra.tlti~.ã.o ~tabelccida. em lei~ cspecili.cs 
e ~evogam .leis f[liÓ niio tenham rela<>iio nl- · 
gllma. eom as. materias rio orçn.rriento: oti das 
finanças pubhca~ ». .· · · ... 

A' vista !listo, tratando;so de gt·atificn.çii.o, 
n Mesa não p odia. doix_a.r do a.cccitat· a. 
emeild:\ ora. submettida. :i. deliberação . !Ir~ 
C~~oiiiara~ ·. . · · . ·· . · . 

. . Post;l. a votos, é rejeitada. a. .referida · · · · 
. emenda sob n . sa; .. otrerecido; pelo Sr. Nciv:l.; O .sr. ].õ"ra.noitiJco Velgn. (pa!•a 

· . _E' a.nnunciada. · a. · votação da seguinte encaminl~,. a · 1)l)laçan) .,.... Sr. Presidente, o 
. omélidli.. sób - ~~ ~ 39;.otrcreéiih' pelô sr; Fra.n- pa.rece1• · ·qne a _, Comrnissão · deu :· robre n 
cisco Veiga:· . · · . · . emenda que tive ·à,· honl"J. de· assignár, :' 

Aos funooiol'lu.rios tia Delegu.eia. Fiscal em qur.l o honrndo ·ooputt\do pelo Rio Grn11do 
Minas, a.ttent't.S a.S diffieuldades -actu.;.es da do Sul achOu a.-;sue:tra.da., A5tá. dev:éra.~ ru~Sil" 
vida. na. nova. r,apital daqucUo E..'lt.o.do, set'á ca1·n.da.. nilo sú llflhL oqnicla.do m:a.s n.iu,la. 
aboon.da. a gratificação do~- % solwo a g1·~ pela.jnsti~)a. ·· · ·. · . . . · 
tifica.<,>.ãO do rcspoctivo clf,llegado o. sobJ•o os . ·vozF.s- Apoi:tclo, . · 
Yf!DCÍDl!m~do~ demail.l Ol'J'lpl'Oga.tlos;" o Srt. ~'ltA~CI~CÓ v~:ll lA :.... O· UObl~dlepu~ 

'O · Sr. PJ.•e,.ic:iénte.-lí. Cotn1;1i~lo. t:Ldo, Dliil CliiL<~itlP.I~LI:ilf'll iJuo tLtliluziu,:pwt.ou 
:..proBGtltoti umn inodiflcaqão :t l!mon<lt\ tio nm sorviço a.rl llllmilde Oll!'dOa, aut.or da. 
St·. Fr~eisco Veiga, 'pnicco!lllo-Jhc; ~tttll· cmewla; \f\.I!LUIIo ch:Lmon a att.enção illl. -CIL .. 
.cientes 15 % em voz rlo·.:20 %. ITll\l'tL ~<Cul'o u :L~~ttmptu, 1\Ccentu:uuln ·ctue 

· · · · · igual pruuidencia, c1uat aquolla <ruo con-
·. · o Sr. Ba.r~sa Li~~ (pcn·a cn· sagrel-, · devia· ser a.dopttid:~o para- as roput'-
camlnh<lr a •otàçao)- St• • .Presidente, Ctlta tiQões do .P1u·:l e-Amazona.~. · .. · 
emenda .estâ assucarada com um dos confei~ Ora, Sr. P1•csi<lonto. nom · qtto o hom•ado 
tos mais interessantes guo tenho vl~t.o apre- Deputado et~tivcsst) ao propos1to ti.rmo.· tlo 
sentar-SI! ncst:~ casa..; mas é incontcstavol- auxili<tt·· o ora.tl.ot· . uo seu empenho, nrw po-
mente um a.ugmento de vencimentos.. . del'i" ·vit··com melhor n;rgumento. 

Parece-me quo a.indlL vigora; .o nos$0 Regi- . Jo.:trnetivamunte; Pará te v;~ C>St~ angmcnt.o. 
nicnto·,. como vigol':l.lll as ~t·:~xcs~ q_ue o teom n:Lo rio .Ir:. m:1s . dfl 20 %.'no "OS() 1Lo qual 
l'!lforca.do, no sent ido. de n:~.o. 8c conceder a.u- continCHt.. M<ls fellz ainda do que o Pa.ru. 
gmento de vencimentos emJni a.nnui.l., om lei foi o. Am:~zona.s que teve o ;mgmento Qx-

. de orca.mento . · t ra.ordinario do 20 ~;., a.ngmonto . qne, fli'n . 
Por · mais raso:~.vol que. seja. ll.· proposta um dos annos pas:l[l.d.Os; fot incol•pot•::ulo aos 

sub~cripta. pelo· honmdn Pl'08idelltQ da Com- vrmcimontos oi•rlinarios. 
mif;São· dQ Ül'{!ll.tnento, nií.il menos l'aso:weis os. R. BARBOSA L!bfA d;;; um a.po.t•te •. 
serií.o com .certe?.a. ns occessida.dc~ u:tistente~ 
llffi Vllol'iO!I OUti·O~ poutos da ·RapuiJlica.,not:L• 0 Sn:. FR.ANCISCO VEIGA.:_ V. Jo;x~· i:-eCOl'l'~ :t 
d~mente ·no Amu.zonng c DO Pa.rd.. . · ta.bclla vigente e ver<• qtio . om rclacKo ao 

S(\Ja.m, porllm, · qnn.es . furum css.'s neco:~si• Pn.rtí. voem o.~tn.bolocidus . vnncimentos cln 
dadr~s. quci• tt.oos.;n loiintcl'D!L que a Camu.- todos os ful_\~ciouarios c, no final, em nota. ..• 
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' ' dii~c·:. cma.i~ 20 ·;.de'· a.n:dllo a.~; · enlpro- ooc~~iãô de mostrar quanto é .in sto\ a emenda. 
gados; conl'ormc as snas ca.iegorh\s• . · · q'n(\ a.presoitf1i c qnc a commi;;>ã() n.cCIJiton ; 

. Ora, .que f;~z . a emenda. ? Maneia. dar aos .lJlfHitu bem ; tiWito bem.) · · 
·flmprc,gados dn.Delega.ci:t Fis.c: ~ l ~:nn Min;ts, · · · · 
nã.o 20 •(., como th·cram os do Ama.z0na.s, o Sr;Fh~icloFilho (,.~z.i orrkm)- . 
ma.; l~ •!•. . · · Br. President.e, l.tl.mhem vrmho n.dllll?.it•· al• 

. . 1•: por que? Porque I'>Se S fimcf: i <)Dftl~ ÍO~ fo-. guma.~ con~itllll':l.<:Ü~>~ prmt P.O<ia.n:Jinha.t• :1. ' '\" il• . 
ram· !'orçados por lei, <1. pois, indcpond<1nt!1~ tadio. 

, mn!lt.ade ~na. vontadP., a. ~e trao~por t:~r de Infeli7.menw, não po~~ dat• l'ntm n.ss(\nt.i •. 
OUN . Preto; onrln. rcH1•lit\m par,\ a nova m ont.o a CSRlHlDl(mdn., pat•a. a qnn.l cll:tmo.n 
Capital. · !tttcnção li<!; Ct•~. · . · . . . .. . 

O SP.. B.~RnosA. LmA....:.Tudos ·os tlirL'! .. offi- . Por.accasiii.o do dnba.tc do Or~·amcnto elo · 
ci.a.c,; do exet•cito vf'u.) p:ii'a. 0 Amazona.~, . Intot•iot-; :ipontoi os perigo~ no novo proce!'\SO . 
·o S.Jt .:Fu·•;.,..crsc.o v~16_, __.. .Nf'o ···collor.tt'v•,- ·que se va.e a.dopt.'t<ndo do; nas lohi ór~~men-

··~· " "' • ,.. t a.r ia;s, a p~.:ctllxto do consignar grat(fi~Ja.çõe.q 
· mente, n:W muda.nc;a •liJ rnparti~'ües·. · · · . 0 on1.ms vcrb:ts , a.ngmcotar vencimento~ do 
. · · O SP.. 3ArtOOsA LmA~·I';ntão, o "orç:.amcnto 1\tncciona.riós. · . . . . 

...tonwst ico depende do ·ser · a. l'omOQK<> col- J\5.o duvido qne os ·fnnccion:l.l:i~ ·da. Dele-
leetiva. üll não H>im, porque . isto 1\ 01'\'l\· .sra,cia FL~ca.L em Mina:.~. attent.1.o;; a.s clillicnl
m onto •lomestioo. ·. · . · da.dcs .do v ida na. nova c<~r>ital tlo J•:St.odo, 
·. o l>'n·. F RA..,.Cl!lCO Vi=:!I; A...:..A metlida (i, pnlo necossitcm tlc. me lhores vencimento.:;. 

·. menós,·de t! tJuidarle. . . o.· que, porem·; nã o mn p.1.rece I'a7.Ck'WCI, o 
Brn: OlU'O Preto, 1!es:lo a· nos.;a orga.ni?.!\1,\ão que uão ml'l p.1.recn f'l \trial, ,; llSSil proce~~o 

política, . existia. a ant iga . The.~oura.ria. de de aproveitar a. :lei orr:cmentar ia par.a, sob 
l''azenda. e poswriormentc l!o Delegaciil. P isca.!. i1. fôrma. tle gratifiçac;.ão;. '::uigmeptfif os vem-
Esses funccionn.J'ios es~a.va.m ahl· esta.bele- cimentos~ . . 
cidos, muitos t inha.m oas:ts.de sua J)ropt·io- J:á ;ne>se sentido me p1·onuneiei em outt•os ·· 
da1le, e OS que não ·as f,inha.m. · OOU~OgUiam, ·OfÇtlmentos, C,ncita nlOlJlODWt cb arn:lD'flO 
por l1a.ixos pt•el)os de ahiguel, moradas rcgu- pa.ra. o caso a· attençã o da Ca.sa, est.ou · no 
lares. · .• . . . . · . mesmo ponto de yish em que me collo<(nel 

. Passaràtn para a nova. capita.lquo; como catão. · . · .... 
se r;abe, é nma. cidade de 'pouco tcmp·o, nintla. . t:, depois, a proprht. C:u:nara teve. o bom· 
não completa, ondo · h<t pou cos ·pt•ridios . 'do!s- exemplo I·ela.ti -r o a. i'uoot~ionarioll· · ele rep.ar• 
t ina.dcis a aluguel e esses mes mr>S por nllwa.- tições tederacs do Esta<lo <lo ) finas . ·· Aqu i 
<lo~ prec:<JS. · . · . . . . . . se acb<L o projecto n. 2!l8 H; 1lc 1905, q.lte 

o sn, n.--P.nosA. LntÀ :.:.:.. J::IP.Ya(lissim.os mil.ncla abona.•·· aos nmprcga.do.~ do C01·r io dfl 
pt•er.os ~o ··o;t d

1
) .. Am11zonaq,. ( 1ltt · m<tr ds· :\riria.'!! Ú<lL~tcs; a titulo de a.jud;~ <lo custo,' 

·· t ) uma quantia. corr()SpondPntc :\ t.i'E\!1 ffi07.P.-: · 
apm- e.~. · · · . · ele Y(111Cimontos; p:..ra. a . mud:1n~:l. l'ln Ouro 

O SR • . PRF.SIDF.NTr.:__AttnnçTI.o ! Nfi.o c~t;·~ PrAto pt\r~ t'lfillo llori?.oritl'l, . . . 
em di~us-üo a.. ma.t.cri:1. · : · · Oi';~, St•. Prê.>idontn, sendo osta. !lm:l. vnrha. 
: o Sn.. "FP.ANCIS:CO ·VF.lG.'I. -- .A ju.'!ti~:l. .11:1. dad:l. . do' uina. Soi voz, podei' ia. a. inda.· passat• ' 
medida · foi ·reconhecida. . pnlos pode~ pu- em lei orv:~méntaria.; P-ntl-etanto, assim nã.o 
blicós do Estado de.· llfina.<:, que, tnodo de a.conteoou, veill om projecto :~ p:u•tc. · 
. tra~sforir .· os fllllcci~n;nios p:~rn ~~ nova. Porque, pois; ~brir esS<~. ox.ce~ão, nesse. 
Ca;p&tnl, · deram-lhe.• ca.sas, · coltst.ruitla..'! à cn.s:., é .contligna.r ;~. verba ein lei or~.<~meo
ousta. do Estado, .as quv.es elle u;dqui ril':\tn a taria, quaildô teem de ser p.~oga.~ gl':\till-

. longo prazo, pagando o m inifno: do alugueis, ções mensalmente ~ . · · . · · · . · 
SRndo que, ·<1ua.ndo ar.outooc quo ·a lgl&llÍ l'CID CoJi~idm•o perigoso es~R p1•oce;.so que v:1.e 

. · a. fa llecer sem t~:.~r pago o valor· da.. ca.sa , a. sendo adaptado ; e, tanto ma.ili pm·igo.so o 
. l'aomi,liilo f!ca. P.ropriota.ria. da mesma. o nii:ó ,; <>onsidet•o, quit.ndo ";e.jo que c.9tó. ·sustentailo 
mate obr1gada. a p agamento algum. · pela. Commissã.o do .· orça.rnento, e, o que t:, 

Vê-se .a situa.ç.ão anormal · om qne · ainda mai~. :~ emenda c.~t:"l AOb a .protecção do' 
ost~ a. capital de Mim1s,_ o quo :t prop1,ia. nomo do iilustre presidente tln. Com missão 
Ca.mara. dos Deputados .Já. reconheccl',·vo- de l!'ina.oça.s, nome nuo t )llos ncã.ta.mos e 
tnndo nas divcr.~a.~ disousSe"i(!S um.a. :i.juJn. do que espalha. mcemplo:{q\le todos p1;ócura.mos · 
custo pat•a os empregado:! do Correio qn<l, ijcguir. 
em iguaes circumRta.ncia..~ . pa.~s•ti·om P:'M Ne~trr.~ condil)iíes, impt;e.~~ iona.do I!Om n. 
nello Horiwnte. . l)OVll. pra.tica, oom I) novo PI'OCAi~O. 'Ch~mo 

Nessas condiQiJes, Rr'o mn ro~i'.1. .. :i.!i'r:uiP.I'.&r a nttAO~'iLo da C:~.sa. pat•a. n qrl~ se vae votar, 
ao nobr~ Deputado o . tnr-mn proporcion:t,lo nã<.• Jovau•lo ·u iJiu.qt ro pr<"~id<>ilte da Coro-
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mL.;Mã.o em linha. d~ dcsconsi•1el'<L<,~ão. á sua. ( moeda:; · do pra.t:~ as aot'lll do Thi!')()Ul'O de 
pc:>!ioa. a.s ob~rvat;ocs que faço. ·2S 1$ e 5QO·réls. 

Jo~' meu ponto de vista, c~tou nollo <:ouo-· ._., -.: . 
cado, ~~ p eco á Cama.l".J. que preste muita Onúc cOnVler: . .. 
a.ttcuç5.o aotcs d~ irot:u• a impm·tante cmeo· . W o Govct~no . a.utot•i;r.:Luo, SQJulo insufll· 
tla. que va.e .se1• tmbmetti•la.· ;t sm~ contiidc- ctent.~ a .1·ondu. ordillat~ia. ;~ lb.zm• Olll!l'il.Çõcs · 
l'a.Qüo. (Muito lima.) . · · · . . . de cre<lito Jll!oi.'U. Ot\corrcr 1~ uo.:quisiçiio tl.o rua.-

- Po~ta. · ii. wtllti, é ·a.\lprova.da. · a. t·efo.:t'id!L tct•i:ti n:n·:~l c :~ coostt•ucç:io tio :u·suna.l, · Llu . 
· omcuda. sob n. ~o. oiTt!l'uuida pelo Sr . - 1~'. accm·do com a a.utorizacão const.1.nto do 01'
V~ig~ COJn 11Iitodilica.çii.o '{ll'oposta pelo. Com- ca.tuonto do 1\finisterio da MM•íoha. . . .· . . . 
llmsao. . · .. 
. ·Sã.o. SUCCC~tV<\nlCiltn liDStal! ;;_ YOtoS Ú a,p-

·.prova.d:~.~ as :;oguintêl; · · . 

. O s:..•: P:a.·esideute- Os . 8ouhorct,; 
que onten4em IJUO o · "))l'O,iectó, a..«sim omeo
t.latlo, rlcve pa:;s;u· <~ . a~ t.lii;clis$í•l, quciraru 
lcvanta.t·-tl(). (Patt$<1.) .. · · _. .· . ' 

· Pa ... -<S<J. o proj~t(• .~ 3' c.lilieuss:"v~ ilupoi;;. c.lt! · 
cou von ieutcmt!Ut!J t·cdigido 11cl:~ · coturuio'Sâ!J · 

,\r~ . . l.~ . . \~ moeda~ •lc pr<Lii<~ (JUt.r~c cúnl.w.~ computeiltc. 
rem de Ol'<li em deautc ter ao o valor, pc~o. 
titulo c_ .modelos seguinte~ : · .O !!!ir. ~i:u,uri~iv do Abréu (pela 

Valor em cmlc,n)- Pc_ço .a }lalaw;~. . · .· · 

rêis Peu . Titulo !llotl~lo OS:a.•. Pre..iillente~'J'em :~valan•:i. . 
. 2$000 .i'.O.oOO OOO. ·i.i o n_obro Dcputad9. . · _ . . · 

1~ 10.000 900 . ·.% . os-.· .1\:[n.uriclo de . .-\.breu (pe&cl ' 
:;500 · 5.000· 900 : ~ o1·de;n)- Sr. Pl'Cl!idcotc, ach~d~ 110brc 

:út. 2 ;• A tóltll'll.neia pa.t~~ in li. i~ ou pa.i'a a mesa. a l'Cd:LCção. final da. pl>O,iccto n. :tro, · 
mono~ nq pe:;o da~; .reret•idas .moeda ~et~.i. de do 1904; peço a. V. t;x.-· qUe su digno de con· 
l declfsra.mmao par:s. ~ de~. do .5 ccnti.;; sultat· a. Cr~sa. . ~i con~ontC na. •li>~JM.rnt!a de iin
gt•ammas pal'a a,;j. do 1$ o de . :.'5 miUig1·am· press:io, pa.t•a. q11o . soja votada. · imniedía.ta.· 
nia.s para u.s · de $500; o du. oomposiç:io da in ente a rcl'et•ida. 1·ecta.cção. · . . · . 
lig:~; inonot<U'ia. llOt•á. tl.u 2. milla§imos :p:n·a. · o:msult"da., ~ ~amara. coJIOOdl:l a di~pcn~a 
mtus ou -para ntonos. _ . · · · . pedld:!.. · · .· . 
Art;s;~ As moedas de quo tl'a.ta. o ar~. I• _ Posta:~ votos, ó-a.l'lll'OV<Ida a_ :,;eg_ui_oto '. 

t(lrão no a.nvct•:;o" clligic da Ropublica. com 
o barrete pht·ygio,- . a. . éra. do cunho 110 en

-xergo c a. ioool'ir~•ã.o: Ropllbliea. dos I~tados 
_- _. Unidos do Bl~.a.zi ;· e ns revcl'so, em algal•i!J
. mos t•oma.no.s. o ~.do ~a-mocd~. o seu 

v;:Lior l'espootl v o e a. lllliCl'lJl'.'a.G : 01·dum e 
Pt·ogresso e 15 do nuvombro de li'l89. . · 

Al't.· 4.• A.c; moedas ·do prata. não ~ct·;"t.O 
u.dmittída.s . nem m~. J'()(!Ci\a. ti do.,;p.ozi~ da;~ 
esta•;.õo~ publicas, iHiili nos p:~gainóntos . par
ticulu.l'6S· (salvo o caso du mutuo <ionsoli
timeuto destes) sínão u.tê ti. qua.utia. de·::.'()$; 
(decreto n. · !1:!5, de 28 de julllo 1lo 184!1, 
;~rt. ~) quanto .á~fllloed<là <lc ~c 1:;:; c ató 
·11)!!; quanto á.s mooda.s de 500 I'éls. · 

. Art. 5.• As moedas do titnlo de 9li scl'ão 
tlcsmonotizada.s · o -rccunha.das, do accôrdo 
.com àS eJisp~'~içõcs dos arts. I• c 2• . 

o cunho <la. . . prata dos particulares ·sci·;t 
,·cgulooo P.elo art. 4• da lei n . 1.083. de 2:~ 
de agosto ·do 1860. · · · 

Art .. 7 . • O GovOL·no fica. autorizado a pro
ceder â. cnaha.gom de pr3.t:l, aproroit.:Lnuo a 
pra.ta, oxistcuto na. Cas<l da lllocda. o; com u 
pt-oducto desta. · cunhagem e por m eio do 
operaÇÕ3> de c1'edito, o.dquh·h' mu.i:J pt•a.ta c 
pl'oscguir n:~ cunlmgom. pai'l!. substituir pot: 

R!:;I>ACÇÃO 

N • . 304 A :.:..._ lOOs · 

Ueik<é911ó fi>w.z dv p1·ojccto ti. :$3(}; tk·190l 
que · atdtwi~a o Presidente · da lüpuhlica ~ · 

_abrii'.M Ministcrio -da Indttsh-ia, Viação c 
Ob1·as Publicas o credito e;r;tt·aardinario de 
2:JO:QOO$ · pal"a 11U0().!' à Compmthiu B1·a::i- · 
lcira. 1'orrett3 a .indcllti>i~af<%0 jl;r;ada ·no 
IC1'1111• de f!J dc -do:::cm&1•o da f{)Of , t'Cl CÍSUI'ÍO 
do .contr~cto de ·_fB. de}ull.o de JB(JQ · 

O cOng~- N;tclonal l.'llSOlvc: 

_Artigo u~íco~ Fica ~ Prcsid~te dit. Repu· 
.bhca autor1zado a ;~.brn· ao'Mmlsterlo da In· 
du::;trill, Viaçãu o Obru.a Publica-~ o ·creditO 
e;dl':\ord~a.rio ~lc. 250:000$ pa.ra pnga.r' tt 
C_gmJianhto. pra;nlomt Tot•ron8 o. · indemnizo.· 
çao fixada no termo do 18 do .dezembro · de 
1901, rescisorio do contra.~to d~ _18 do. julbç~ 
du l~t~O; revogadas a~ •hsposaçuos. em coo• 
tl'<\1'10• . . . . . 

. Sali!.·du.s ComJDissõcs, :àl. de novomiJ1•o do 
!(l05.-Bol'_niwdo 1/orla.-Oullltc M4c,ta!lo.
Gol1f!(l[.()_ Souto. . · 
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· 0 Sr. Bricio I•~ilho {pela O,I'Jem) pla., · pOI'. U!lla u-utorii;l,çlio sem·. limtf~s . 
rãqiicrv.erHlcação d;~ votaçoo •. · . · ·. (AJJm'tds.J : · · _ . _ .,' __ -

Procedcndcr-sc á vcritica.Çã;o da. vota.ção:r e- E' muno pos~IVel . que haJa. dtmmutç&o ; 
conltecc·se terem _.votado a. tá.vor l11 Sr s ... ma.s. isto · nio justiftc~ .a. Comm_iSsão, porque; . 
Deputo.dosc t:ontrá_ 4; tot!\!, .115. · -· , , si .nãO fosse necessario gastar os 4uz~nt.os_ 

E' a.ppl'ovada. a redacç.ão _lin"l do prpjccto contos , clles não_ scl'iam . gastos-; e entre· · 
n._ 839, de W04; q_uc 1l cnvial\O l\O ~";enado.. tanto é muito lilaí$ naturál ·quH o --Poder 

J~xecuti\·o abuse, <thu·g;utdo as de~peza-!l, do 
o !Sr. PJ.•eoSi:dente::...Bxgotadas a.S quo.ascncl).rtan<lo. · _ - . 

mil.tcl'ia..~ para. a.s . votaçii~s . con~ta.ntes da .. E' o q uc nós vemos no Úl'Çamento : · vemo~ 
ox·derri do dia, é annuncia.•l;i. a 2• d\scússão do que os deJ:~ei!s orç~mentarios~ na. JiquidaQão 
pt•ojecto n. 302, de 1905. Hxa.n<lo a despe:ta dos exerctcms, nao l'esult.am da. ra.tta. do 

· .· do Minisfiel:"io. da lndustt•ia; Vhtçao e Ob1•a.s p1•ev:isão -da . Ga.ma!'a - rui. organização da. . 
Publica; pa1•a o exercício de 190(). · Receita. , nem tambem da deficieneia. das 

vorba.s_ votadas, mas-sim dos creditos· supple·' 
ni~nta.t-es ~ e;s.traordírtarios que o Governo O ISJ:•. G._rbi;-~. Ph•e,;,;-,-Peço u. 1''-~-

. ht:n•a. .pela ot•dcm, · -abre quando ,julga ·necessat;io. - _ - · 
· · Assim,-istp · nãó· · pôde. de fórma alguma. 

' -o St.•. Presi<tente-Teni a. pa.la.~t·a. · j_usti~ç;tr a. Com1)lis~9: . 
ó nob~ -D!!putado. · Eu;·entl'et.anto, admir~o ~essa. conli~nça. 

illimi~<t, dessa. . Hberali<j.;~de; po~o assim 
o ·. !SI~·. --6-a:reiu. Pi..t•e:; - ii:t·. 1'l't.~ dir.ct·; d;~ Commi~. quiz . conhecet· o que 

'sident~. n:ã.o venho fazer iiiscurw, não os cr _<J. o írtstit uto - em quc;tão, quatlll os :reus 
ooifa.zot• (não apoiados), a.imp;.a.cienci<~o da Ca- ser\"iços, . qual . a sua organização, · (lU:.Ll a. 
Jtlat·a. não· m 'o oormi1tiri<~. é acho muito distribuição . da despe~ que COI11 el1e se 

· jttsta esta. impacicocia pela .votação dos 01~ tà.z · · · · . . 
. ça~eutos. .. . · · · , . Naturalmente _ procurei o rela.torio .do 
-· Annunciado. · St•; P1•csideute, · um cle(leil Sr, ;\fillistr~ do Int~ior; t~ve ·de folhear ot~ ._·. 
Pl~o\.·avc,l. pelo illtistrc rela.t'?l' do Ül'Ç!3.l~lltO ciQCO grossj)s volum,e_s de seu reJa. tório, . l'~n
iia lwceitá, dc{wit <le cerca. de 40.000.:000$, contrai de t1.1do. Sr. PresidêP.te! Póde-se 

. ~mvorol,l·Se o m~u cspirito, (I resolvi ser' o cbt~mar o rela.torio do Ministerio do Interior 
. ma.is parco possível na. votu.~o das ll,esp~- ílc L!cttn·e pou1· to~; Encon~rei Jõ!. . ci~de 
. ~as, e_ a.s~im acompan!;tei as. vota.ções .- da. o~ gt:a.v:es inqu.eritos P91icla.cs <i.t~ · a~ sa.p~en-

Cu:iu., ' · · · · · ~issitno.s lições do dh-eito do illu~tra.do · con-
L(lndo~ pot•êru, o· Ol'ça.mento ·.do Interior, sUltm· .!la Republica.; eucontioef .o~ . ofllcio~ . 

nelle deparei _com uma. etnonda apresentada. nepMlibatas d.a J<}scola Correcoiona.l, -que me . 
pelos illustres Deplltados 8rs, Ca.}oger<~s e ob1'igara.m a ltma.: leitura. a.p tu·~da, sem · 
Victorinó Monteiro, _ a.utorizaudo a. despeza.· chegar a. comprebendel-os; . ·· · . . · · 

. d,e 200:000$ pat·a _a creaçiío .de um e~ta,l>elc· EnC9ntr6i ma.is, S1·. Presidente, eJ:~COntrel 
cimonto a.nnexo ao litstili.llo so,·ot/;~,:<'pico .de -a. l)istoria da menina ep.terr;id~- viva por 

· ~anguinhos, eiléarregado de· estudà.r as mcr- P\1-!!S -desqa.turados·! ·Ainda mais lonB~· en
lestlas dos anima.es e de Pl'epa.1•ar o· .sôro, . contrei a nistoria. da. onça.-que eome gente e 
'bem COmO de estudar a$ tnolestia; dos ve- do-iodio que mata a ODÇ_& ! (~iso.) ' . 

· gota.es. · . -· . · . . . . .. Pui éncontrar $da., na. seCçã.o . relativa. ao 
· Nesta emenda.. a. illustre Com.missão de museu, o reti·a;to. do venerando Sr. Presl

·Ül'Qil.~ento tez . prot'Urida modifiou.ção : Me i· dentl> do. RepublíCa.r .o retratO· do illustre Sr . 
· tpu a ·idé<J., julgou-a 11til e necessolriamesmo, Minist1·c- do Interior, acompanhados dos com-
ma<~ substi;uiu-a ,Pela segi:Jin·•e disposiçií.O, pe~ntes c bem merecidos elogios'! · · · 

. que figura.-no numero 3, do a.rt·; 2o : · · · Eucont1-ei o retra.to ·do directo):' actual do · 
· « l''ica o Pt•esidente dá. R.epublica. a.nto· museu, Sr. Presidente,. e a. sua not!J, biogra.
riza.do' a. d~pende1~ <~ qu .. ntiu. D{l!:.C~ll.ria. phica., pela qual fiquei sabendo que S • .Ex. 
pa.r~ estabelecer no La.bo~a.f;orio ~e .Man~ ,nasceu em 1846, 1briJ10u-se em medicina, é 
gui(}hos um serviço destinado ao Cl!ltudo das soei o de .diversas as~ociações litte.r~ri<~.s .• es-: 
Il).o1estia,s epizouticas e. d<l.l:! cnfern'l\dades tra.ngeira.s e nacionaes, autor daquelle rela-
V!lge·~a.es. • · . -· · ; · ~· . t?L'i~ eda ~1litas outr~s obras d\'i im.portan- · 

Q~_a., .·. qUI).ndo O l'C!at.or da. -Com11llSSaQ de Cta, ,]á publlca.das. : 
O_t•Çam,ent!) .nos a.Iutuncia U'Ol gr;~.nd!! (lefl~it, Mas,-no meio de tudo isto, euoonttei ~obre 
q1,1aml.o o Tho~ouro pede o maio!:' ouidatlo n;~. Ma.nguinhos um ma.grissimo officio . 4o S1•_; 
deoretaçã.o das despezas, ci~uson-mu sinc~ra. Dr - Oswaldo Cruz- · . . , 
a.dmira.çã.o vêl' a. liberalidade da. Com missão, . gm relaçi() á. despezu,, na. propo.$ta .do . Or-· 
S!tbstituindo um:~ cmend;L liJ:llit.'\da., com- Çétmento, vi, étpena.s: «para custolo rl.o Insti-. 
verb:1. detoi·roiÍlÍV.lo., por lln;l~ e~en~tl. a.-qt· tuto de ~~ngainllos, l20:00Q$000:Y, 
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PrO<:tÚ·r:i as tabelbs cxplic~~ivu..-; 1To Or1;n" uenuo-sé•lhc ·windispcnstLveLa~tonom it~, ~em 
manto do. Iuter!or, lá. encontrei a. me.<>ma. o qac sc!"J. impos.~ivel imprim11:·IIw uru 
cousa.: c Para custeío do Instituto uc Ma-u- cunho .J)l'OPl'io. que .lhe.eoucectu.· o:; fót•o:; de, · 
.guiuhos, 120:000.SIJOO » • . · · · · uma: e:scoln. -suicntilk;L, colllll sã.o o ln$tit uto 

Procurei, S1• .. Presidente, po1·qnc .i .• to não Pa..;teur. OJJI. Pariz;· e o!l muneroso~ ·Institu-
. uie su.tlsta.zla.; C!LLCl-ia saber com :1 ~o gas·r.:wam' ·tos na. AllmU.<tnha. No momentO act\.itt l . co"n
estes 120:000~.;, qual o,l'" o) nuuto1·o rl~ eni[ll'e- tinn;uu a ~Cll' ·m.uito pL·ucari~~~ :t~ couolir,:õe:~ · · 
gtLdos qúo l:iuhtL, a iJl•g:miz:v;ti.o do c~tab()!e- do Jn.>tibd,o . r lu· · M;Lngltinho~. i n~btlhtdo em. 
cimento, IJUlLtrl.o sa dc.~pcnditL afli u conw ~c uma . ve llm casll, sem me;:mo tli~POL' d a,; 
desperidü~; fui promn·m· o r cla.tol'ío !lo Tri- nccc~u.ri:t:l <).Ccommoda{'.ões par:.~ aLJ•ig:u• li:; · 
huual de CoattL~ e. ltt eucontl•ci a mc~m~t ootudio~ól; ·(.tue o pl'Octt•·a.m, . · . . · 
cO';ISll: c P<W<L cu_stcio do l~!dtuto de: ~1.-n,- ll.io, 15 de f~vcrc).l'O du 1005'.:...:... . Os~C<tliw 
glltnhos, 1~0: ~~ ~- · i\Ia!$ ~~~~~ ! · · fJonça&vr:s Opn;, 1lh-ector· gcr<\l. • 

Comprchonde \i •. j.;~ .. Sr . Pres túonte, -sa.he · · 
. a. Cama.l'l~ quo nas t:~bclla..o.; oxp1icatlvas vêm ·~;; Hlll .es'l.<Liooiooimento ~r~t..1. o1·dem, Sr. 

i1tó o nt.lllll!l'O c Sa.lt1rio do.s'l'cmadól'os: dos Presidente, que couvinlnJ. ánies .ao Uovuruo. 
esca.lere:> . du. .Su;udo do POI:to, entretaot.o, so-· orga.oiza.r, quo C!;t.á. propriamente PDl' cr:car; 
bre o ost.abelecilucnio de M:.Jngu inho~. ••pena.8 é <t um c~~ábcl.eci ment.o dest.cs. que i\, .Çom-· 
o ottl~üo ');1.\1~ de~t.llqnei. para. lot• <L G:mütl'tL e mis;;ã,o d<.i. Ull1<~ verbtL, dá uma. auto1·iza.ção 
da..r assim.<~ idéa ào que é aqnol.l r~ . in~;l,itlt;·,o. <Hrtpla .. som limito. ao .Governo. para crear 

Este otlicio. cst;~ noS" voJumo !lo rolat.orio, um anm•.:w·._. •tW.L!Hio não hi1 o princlp:.~.I. · 
. paginti.· 109: · · . · · · . ~~·. Pt·!)~tdeatc, . pelo. quu ac.a.bo de -lct', 

· «~o l'OlatuJ.'io <.JIW ti \'Ü •~ ltúm·<t de ú.!Jl'esun• v.ê-sl.i q uó 110111 . ut1s;~ m:istc par:~ o in~·tit.uto; · 
. ta.~: a.·. V. Ex. · uo . -<LilllO do H!04, expondo os o que [)a é 'lllll~ cu.:~<~o vclhn, q1.1e não tc111 
. 1\J.ct.o~ da .a,dmiutstr;l.Ção ~nitaria. do 190;1; commodos nem ptú·~~ o>~ estudiosO>! quo h~ . 
tive occa.siã.o de clta.ni<w a. attençã.o ·do (lo- vã.o. . . . 
vorno para o .Itu;tituto de Manguinhus, que· E' po1· t!!fi.a l'ar.ao,Sr. P~-e>idontc, que me 
se acha em sitna.Çã:o t\no.mala, oom organi.- repugua dm· o mett v9W <t cst:• emenda. 
:r-aÇão d!)tinlt iva o . que tão llous Sll.l'yJços ,j<i. .. Qut~t·o .. 'JUL• Jiquo isto hem saJicnte~ não 
tom· p1:esta.do: c niaiorc3 t\illdll vit·t~ a,. pl'<l;5tar po~:;o vo~1· .cont-ra o Orçamento do lntc~ior, 
a nosso ·pai r. i · · . . · · · · tc1~i.a muito •~ di?-er sobre ell!l·, e 0 tei'ia 

. . Não f';~lhinilo dtJ. pl'op:.wo Llo ~ó~·o in ti-pos- 1citó :;i, l)r.lt·~·~ntlll·<~,, imPertinr;intc jMóln
tOilQ;· ao qua.l :se ·tem Ãevidp o brilhante modo de sa.udu não me.impedisl!e de. fazel-o 
resúltado attni obtido no t1·a.ta.mento da. em ocicasi5.o <.~opropi·iada., ~fas . não podendo 
p<!stc, tom oinstituto dUa.ta,do stúJ. osphe1~a. votar contl·tl .. o Or~•<Ullclltu do Inte1•ior; pur-

. de .a.cção, dcdica.ndo-sp ao prepa.ro de·· omr08 'lU C, ·Sr. Prc~idcntc, seria recusrn ao Go-. 
. SÔ!'OS ttlora.peut icOS, UUlllO os·· SÓl'O~ <Ltlti- VCl'nO U~ lUUiÓS indispcnsaveis, qttOJ:'() 'fi1·ma1• 

· ·dip hterico, · a.nti"tctailico, a.nti~trcptococ~ que cedo :li cil•cumstancias, c que, quánto a; . 
cico, va.cclnas tuberculosas. Continúa. o i.n- _esta. emenl,la, cu. como t.ignatario de uma. . 

_·l$tituto a spn'h· ·!lo .'cscóla do medicina ~xp·e:- emendtt Supprcssiva que. u.p~ntarú. o illus~ · 
riment~. pa1•a. estu. dantes e .metlicos que .. ·l>c tl'o D~putl\(lo, o S1· ~ · Bricio Filho, ·voto Ctlll· 

- te em dedicado a. eilte r a. mo 1le est11dos ; ira.; voto. pel;t oxtincção do IllStiiuto de Mi~ri~ 
:~SS im, alêm de IUOdicoS que ·visita.ra.lil ê gi.tinhos, .S<tlVO . a. . l'COrganizttçãó, OU,' . ·por 
frequElnta.ran1 odaborat01~ios . do iilstituto, outJ•a, c1•eação de um in~t.ituto regular . 
foi one· assidu<tmente ü·ortt\entad'l por varios Niío 6 tolcravcl, Sr. Presidente, qne o 
estudantes ·(j.c me<licina, q\Ie proqur<wMn Governo ou àg~n-ce do Govot·no disponM d~ 
estud~\r com annco certas que$tues ·relathas dinboh·os · p116licos aem prestar contas . d<t 
á hef!la.tologia, u sot•otheraphL o u b<!Ctcrio- fórma. por que doUes dispõem. Niío vae àhi 
1ogia. . ·. Qua.nt~ ás it\$tltlhlções ~~tex·i~s. llesconfiu.l!ca <i. honr•a (los dirod.orcs ou dos 
g1•aca.s á. auwrizacão pol' V. Ex. dad~ a. esta. t)mcciona.rios do Manguip.hos', Jna.s a oxigen- . 
(l.ir~toria, esti):o ~>eudo construidll$ u~a co-.. cia !lo cumpz·ime.qto · de um deve1•, deyet• . 
cbeira-cntermaria, umn. ·oocllch':l. gel':l.l ·e as impre$cindiveJ, -po\;quo nw tam·l,_om temos· 
necessa.rla.s i.lllltallaçõcs para uma. · cam~ra. de dM· -oonta.:; do nüSW procedimento nestas 
frigoril'lc<~. . . Inlclizmcntc, · pm• a.usoucia do. cousa.s c lja. Jürma por quo zelamos o~. di
vcrb:\, os:ms constt•ncçlíes não estão t._crmi- nheiros p!thlico::>. · . · · · 
no. da.~ .. J)m atmcxo junto o.: · de~enllos · Nla- Seja qua l fo~· a confiança qu e me inspire o 
ti vos a eSsas construcções. Governo, soja..m q U<tcs.forcm as relações q uo a 

De novo. Jl~ÇO pel'U}issão para chamar a elle 1'00 ligue in, . nuncn. poddrei votar unH~ 
a.tteilçã.o·de y. J~:t. par;~ o gr;~!Hle 'benotlcio liUtoi.'izn.çii:o ampla. e illi nlitü.da CODlO e.st<.t. 
q~~ adviria n.o nosso Pl!-iz si sa il!l ;SO üma. que se coa!ilgn;~ na medida . . · · . 
nov::1. ot'gM(1,açã.o n.o in .. stituto, vasa.ndo-a. nos · Si'. Pr&*lcmte, não é um capricho da mi
rnohles do Insti·tutQ-Pa.stetJ.r, d~ Parb:, concie- nh<~ pu.rte, ~ QU!,, co!U·~emelhante . <~utoi·iz~ 
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----~------------------------------.-.--------·~---------.-.------------~ ção é um im'possiYel •~lmoluto ot•gaoizar-~c 
um orçamento; ss.~:Ex., tlando uma autori
za.<:iio de~ta ot•dem, niio podem ' pt•cci~:tt• a 
t!ospcza, não podem, por con~eguinte, tletel'" 
mina.t• U. receita. que lhe deve ser• il.ttr·ibuida. 

WJIOl' esta razãO, S1·. Prc~idcntc, quê ve-
uh o ti. tribnnu. para tol'lmr clat•o c manifes· 
~.o o meu voto. · · · 

O !!!i.J.·. Presldente'-RcspÓndÓl'a.Ju 
·a. clla.ma.da lOO St·s. DeputLLdo;;. Não ha nu
mtlro. Fica pt•ejudtca.do o requet•imento. 

Contin úa.. a. 2a tlisc'.ls ;ão tio projecto n. :J02. 
de 1905, fixando a. despeza do 'Ministerio da 
Industria,. Via.~'ão c Obl'a~ Publica~. ·pai'~ 1006. ·' . . . 

São lidas, apuiadas e· pust<ts em di~cussãu 
coojuutalllelltc (JOm u pl'ojecLo as ·scguínt~~ 

~u est.udei e proeurei conhecer o Instituto 
de }.[a.nguinho~ peta nuica fOrma que me 
e1·a po~sivel, h;to 6, . consultando o relatal'Ío 
do. Sr. Ministro, que deveria, natui•almcnte, 
tra.;-.cr as mais minllciosa.s in1'ot·ma.çõc.~ · Fic:t o ''GoYCt'llO autor•i:w.do. :uua.ndat• con-

lnlelizmootc, nem nc~sc, nem no rclatot•io stt:uil• uma linlm tclc:n·aphíc'~ para a cida.du 
tlo·Tt•ibuna.l. de Contas; fiquei :;em tiabel' si ·de Lunçóes, ligando esta ddadc a Audat•aby 
e~s:o, quantia de 120.000~ era. entregue tb.l c cidade do Pa.t•agu:.w~ti, 'iundo Jlot• ponto de 
uma.~ó vez e a. quem, POI'quc .cUa ost<i. re•. pa.rt;id:t <t c;ta.çi'lo Ma.clt:~,do Portolb da E~-
gistrada. no .Ti'il.moal. pot• intuiro; : · · . ra.da. de Fet'l'O .Ce11tra.I tia; Ba.lría. 

~e~tas condições, a. C:tllla.t·a. mo dc~culpa., Para •. c$t<t coat>truct;.ao o Governo a.ccei-
rà. ~i lhtu·oubei o tempo para. 1àzet• a. minha. ta.1·ã o o!tereci ~~tento do8 postes telephouicos . 
declaracão de 'voto. · feitos pci<J.s Intendencia.~ de Lcnçõc~ 6 Pa.t·a.-

1'oah(l concluido. (Jfnilo bcr)o; 'limito úcúo.) gua.~sú. · · · 

o Sr. Presideute-Y. E11: •. queira Sala d<tl:l sc;~õe~. 28 de no\relllbl'O de 1905. 
ma.nda.l'púr escripto seu requerimento. -:-Rod,·igttcs Lima.-: Vergue de Abreu, 

Vem ã Mesa, 6 lido, a.poia.do o seguinte 
Accrc;;centc-sc onde convim~ : 

REQUE!tntENTo Fica. lilovada. do 1$ :~. dia:rla .que actuLLl-
ntentc percebem o~ gua1•das da. Inspecção · c Requeim o adiamento da · discuss&o .rio Gorai di!.~ . Obt·as Publi.;:as do. Districto Fo· 

. Orçamento da da. Industria. e Viação por 24 deral. · · 
horas, até que seja distribuido ·o rela.torio do · 
rc~pcetivo~finistl>o.. · . S"la. das sessões, ~de novembro do 1905~ 

-He1·cdia de Stt · 
Sala da.s sessões, .28 de novembro·' de l\J05. 

-'-G (n·cia. Pires·~ Redija•se u. sub-consignação : 

o S1•. Presideu:te- Va.a se votar cGI·atitl.cação aoo chof~s ·de Úi1•ma da Di-
·o l'!lguorimento de . a.uia.mento ·da. discussão, l'ectoria Gol'al, etc.» do ~oguintc JD.Qdo: 
<~.pi•esentil.do polo S1'. Garcia. .Ph•cs. (PI'occ- e: ... gra.tifica.çã.o aos chefes do tu1·ma. da. 
de-se à ,otaçao) • · . · Directoriu. Got•al," a. 20 cllefos do turma. dt~ 

.Vota.t•a.in .a. ta. vo1·. ll Sr~ • Deputa. dos o cone Adininistra.çãu do Districto Fodoral e aos 
tra; 78 ; tota.l, 80. . . . clavicularios, obset•va.dlt a porcentagem do 

Não .hit numero i \·ruí-se. Pl'occder á cha- art. 340 do Rogulamcnto dos correios; dita 
mada.. · aos cmpt'Qga.do~ designado~ pela Dil·octori:t 

Pl"OCedendO"so :i cllama.da, verifica-se terem- · Get•al pa.i'a · inspocciomu• as administrações 
se ausentado o:s Srs •. Hossa.na.h de Olivoil'a., pqs.t:~e~; aos empregados. do cada uma das 
Al•tlnir. Lemos, :ao:&Ol'l'il Fóntonello, F1•an- Mmnistt•ações, ~esigna.dos po.los administra
cisco Sá., JoiW Lopes~ Eloy de Souza, Pereira doi'e$; pa.ru. illspccciono.r a8 agencias I'CSJ?c
Reis, Izidro Loit~, Medeiros e Albuquerque, ctivas; :1. cada um dos empregados do serv1ço 
E;;meralllino .Bandeira, . Epaminondas Gra- postal marítimo; MS agentes· embarcados; 
cindo,· I~usebio de Andra.de, Vergue. do aos tlois .das succu:r:~acs na Capital Fodorol; 
Ab~u. Eduardo Ra.mos,. Sá. Freire •. l?idelis aos !leis que.fot•ém .Aomca.dos em commissão 
Alves, Bezamat, Alfro:to Hacl>.cl', cruvollo no torritol'io da. Repnblica.; c ·po1•servlços 
CaYa.léa.nti, Pa.ulino de Souza. João Luiz, c:mcuta.tlos om commissão ou fúra das ho1·a.s 
D11.vid Campista, João Luiz .. Alves, Carv<~.lllo do expediente ordinario, fixados do·accôrdo 
l:lrito, O!yntho Ribeiro, Olegario Maciel. Pa- com o art. 341 do regulatnonto de 1896; 
duu. Rezende, Eloy Chn.vos, Josê Lobo, Frau- dita de accõrdo com o art. 342 do mesmo 
dsco ~ia.lta., Ca.ndido do Abreu, Pa.ula Ra- .rcgulaulCnto; dita. do .. JO %, 20 r., 30 % o 
mo~. Glll'lllt~llo Ha.~>~lochot•, .Yictol'ino Mon· 40 % sobro os vencimuntos · l't.'Spoetivos dos 
tciro, Jayme Du.rcy, · Diogo Fo1·tuua., Caril- empregu.dos da Dil•cotorio. Got·a.I, a.dminis
pos Qartil,)l' e Homem de C:\rva.llto . tra{'.õos c su \Hulmiuistt·açPes. !pie COJlta.rom 
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. mais de 10, .de 20. de· J?s· c de · 30 a.nnos de ~a.s auto1;izacõcs 1lo· ;it·~- ::l•,. inellléi.-sc : 
SOl"> içO póst:tl, !l\::.tndo cxt.on$iva a o;;.~cs . lim- . Ar,·. · _ A~ l igaçãQ ]JOr · via. ierr~a · a. · Bollo 
y~·cgar.l(ls u. eonco.<sã.o •~ qnn se ~clero. o. lforizoni;e--a c;t:pit~ü do !<;St..ttlo .de Minas G.e
at·t . :?35 do regul;mwnto de liJüc Jevut·ou·o r;tos....;á Santa l,uJ.ia dli Rio da.,~ Velha:>, pro-
110 l !>!)(i, a.l tct·t~do pelo dcct·cto n. ~OG du 5 .rong;lndo-so o t·am<il u; Bello Horizonte e !à· 
de JIOVeffiiJrll de 1002; e dita pot· SLt!Jst.it.UÍÇÚ<·S Z(l ltilO·Sil ·a opet•ação tlc Cl'Cilito neccs .a,rio. 

' -d.H omprcgO<> 5~0:1.J<JO$; tic~~~~do ao mc~mo . como justiiic:ttivtt a.ILga-se a nocOcisielade 
. tompo rovog.a.da.s a.s pen,~hdaücs r.l ;t u~tlmt~ . imlH:r:iu.;a, · ~cntida t) pi·och~m:tdn por .tot.!os, . 
par~e do <wt. 337 do rrJguhtmento. em VIgor. de·u.t'r<ulcU.r ·a. Cl\pibl üo Est11odo do tt•onco 

Sala· dtts scssõe~. 28 de novembro d13 1905 . mo,·ta do ramttl,p:.m. colloca.l-a. à margem da. · 
-Hereàia de Scô. · · b:~tt'ad;t d.• Ferr" Cent1•at (lo l:li'a.zil,.tot•nlJondo 

fJoetlÍ < li~ COtnnl UOÍCótÇÔtlS entre ;, cap ital, Ó 
- e11treposto do c:oo1:ncr cio do llOrtede Minas, 

Accrcsceute-se on,de conviel': e a ub~r·rim;~ regiiio de :;, Fra.nc•sco. . · 
ArL · Fica o .. Poder Executivo .~utorizado · M despeza.s se1·ão compensaua.s. 

o despender , na vigElllcia da. pi•cseu"tc lei, ·&,la. d~ ~e8sões, 28 de novemlJro de 1905. 
a. import<~onéia.· de 11: l00!jili8 p a.ra. pa.ga.r U.S ·- Ca1·los Oll<»ti. . · · · · 
gratirtcaç<ie;; · que tl ••ixaNm de . l'!3~eber f!S 
a.manueoses e pra.tica;ntcs d~ Admuuseraça.o . NàS autori:.~a.ções d<i art.· 3• do projecto 
dos Cor.reios .elo ilistric\o l"edei·a.l, qlle, uos n. !lO~. de 1005, inctuu.-se ~ . · 
p eríodos de 15 de n~vcmbro. a 31 .~e dezem-
bro de .1902.e de· 1 de j<tneiro a. .31 do de- · 1•, a. · coos.tru:cção ela ·.linha. r.ltl Gon~'"lves 
zembro de l!JO::J,.exm•cer;~m. ~m commbsli.o, F.erreit•a preridemlo Bello Horizonte á grande 
o Joo:.al' de !iel u!W Snccul.,W.e,; d<l mo;ma !~r.teria da L)e.qte de Minas ; . · . 
Adminü;ti·aoiLÕ .e roa.nd<lda~ au::nar de ac- 2", oprolong;tment() da J~stt-~da de Oeste . 
oordo · oum 0 art. :141 do l'eg ulamento dos fazendo a li;!<i!)ão do Tl·ia.ugu!o Mineiro ; 
c~,rrEiiOo.l. e aviso do Ministerio di~lnd.ustria :3•, o prolongamento da. rede da mesma. es-
e Viação, · n , 182, de 15 de outubro de 1~02. .tr<tdti. de .Jert·o na. dir~ct1·iz de Angr a. dos · 

· Reis, com a.pl'oveitamcnto do s trechos con- . 
Sala. das <i!e.ISÕes, de novembro .de 1902. struidos de .Barra. Ma.us:L a. Angr<J. dos Reis, 

- Hs,,edía de Sd. · · a-brindo-se a ~H:nas esse porto de mar. 
· . ·i?<li·,~gl'apho . . Para. u8ses pt•olóngamentos· .w·o Governo antot•izado ;t proseguit• ml.lS pod,erão sé1• a\Jm•tos os c1·cditua rtecossarios; 

· obra.~ dtt linh:;. telegrapl1ica do Rio de ·sii.o Art. No cwso de a.l'rcnd;~mouto o Oovei·no 
·Fr;~.ncisciJ, o~hhclocendo m ais um mma.l da :no contracto estipula.l'a as condições destes 

. Cidade da· B;~rr:~. do ltio llrande á. de Bar- · prolollg,.mentos. . · · 
· reira.s. Sa.la. das sessões; 28 de novembro do 1905·, 

Sala das ~à,;sõ~. 28 de novembl'o do lf)()5. -éarl.os Ott!lni. · · · 
7'PM·ánllos . · :MonletJegro. 

' ... ~ .. :..~ . 
A' vel'b<I.- Co:n•eioo- , accresccnt e...,se: . 

A •~raÚflca{'ã.ô a.os empregados dos cor
l'<lios~amlml ;.mtes, de .qtte · tratl~ o M·i, _::140 
do ro"ulamcnt<i. vi::ente,. · ser:!. nu. segmntc 
p roporçibo: · do 25.·; • . pai·u.. oo 1".' ontci~'C\!i 
ae 'dO •f· · }ll!ot'll- os :to•; do :'15•/o. pal'U. os3•• 
otlicin.es; de· 45 ·/~ ·P:I.l'a. OS· ama.mtOn~e~; 
do 5Q •/o p·;~ra. oo p .:;~t icante~·. :~enonto~ o 
conductOl'C:i; . corren:do · a. dospc~" l't!S pect1 v a. 
pela vcr.lm-concJ.uc~"'io lln · mall~s-, ~um 

· a.u.,o-mcutu el:.~ me::JIII" vorb:t , 

· Ond~ C(H\Vior : ·· . . · . · 
Fl~:~ o fiovorno~ti~i:izado. na vigeneiil. d~ . 

pres:•11te lüi. :~ pt•oiOit)!ar a. . liull:J. :fulogra.· 
phica. de pco~tl·ação do i!:s~do ·d~ 1-'u.l·a.hru•~, . 
t••cc:ho Garnptua Li r;tut.!c :~ Bu.4lha.o, .· 

Sa.la d:~S i!U..~s. ·.ts de nuvemb1'0 de 1005, 
-J;;irt•·u Leite.-Pauta e Si,oo.-Abdot~· Mil«· 
nc.: .-Simt:ilo Lcat •. 

. ·. Vcrb1~ n. liJ - P(n·ijo da. P<~r.:\ltyba - MiL• 
t cr iu.l. . . . 

Act·osccnt.Ü-.>o- .inelu~tvó couset·~·àçlío d;~ 
· Sala. dtt:> ~o~;i.iell, 28 de novo•rtbi·o ·do pootq do :::u. 11ha.u:~. . 

·1905 .-R. orccUa tle 6\i.- l. A. J.Yçi·vf.! , 

Aóm•t. 3• <lo pt·ojccto n. :.:0./..:.lo uio:í: 
. .Depois Llo ;-· u(;umu:tilla- :LCCI'esconte-;ro: 
· podendo •~brn· oo crctlttos twcos.~rU'I08. 

· Sala du.s ses.>üe~, 28 1.lu lJOvmnbrO tio WU.?, 
,.: ... ci,r!os Otto'lli . 

VoJ. Vll 

S<tl:~ da~ se$.SÕC$, ~tl du nrwl!mbro ele l \J05. 
-hiri l'O Lo·i~e.-l>aú/a. i.• Situa ,-,1hf.lor~ <llila• 
ne;; ~8.imecio · L ecct, · 

Onde··c<>nvicr ; 

l']e&·O GoVCl'llo a.utoriz~.do, ua. vigencia d" 
'(lr esente lei, a ma.nda.r proccdcl' o~ est).tdos 

Só 
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. 674 ANlii.AES DA CAl.fARA 

--------~------~--~------------------~----------~~---------.. 
. para o prolonga.meotu dt1. E~tl'<W:I. de . Forl'U 
· tle penetraç:J.o ,to· l!:stado <h~ P"r<Lhyb<t~ 
trecho Ca.mpina. Gmodó · lL l:l<ttétlltãu. 

Onde convie <': . 

Sala. das ses.~ões , 2.~ de novo•itbi:o tle 
-.-lzidt·o Leite. - Pmt/lt c .s"itva ,..:....;l{lr}(m 

Pm:IH<Lnncemem vigor os ns . XH! o XlV 
do art . 17. riu. lei n _ l.l45,dc :n · de der.om

rrtrl5~ bi·o do wo:; .. 
ne;,:_Simeaa .Leàt. · · 

l~menda. á. vei'h<L 4" ~ 

Jfi&t~ S:1b tla..~ .sc..;~ões, 28 do .riovembl'Ó do 
1905.- Lui:; 1>ominlft<cs.;___ Dunsh'ee Au;•an- · 

. .c/1cs; -,-CÚr!hrt. J[achado .-Cfwi.<tino G!·u':: . . . . 

Augmentllod[). \le 50:000~ a ~ub-e~m.<lgnação .. 
<~Gonstrncçues · e reconstrucções» ya.ra <t · 
~onstrucção do uma linha·. tole;;rnp!l'ic<L de 
·Aquida.ua.na.· a. Sant' .\Dlll\ do P::~,ua.na.hyba·. 

Vct·ba.-Obms 1cucra.o~ no~ J•;~ta<lus : 
-Porto do ~i<\rauhiio : 
MevMa · a COI;sigmtciio p iti':J. 300:000$, ·. 1i- · 

c:u1do tL comp~t,niüt\ eilc<ü·I·og"d<\ uoil>e sçr
viço, obrigt~rla: a. ~~Ul!lDCnt.Lr ;L q uautidado 
tlo cá.e:> . c . •lragagem . n:L · propot•ção ul!ter
miriad:~ nu; ~la.u~UllL I V .do dccrot..~ n. 5 .. 0!11, 
rl rJ 2.1! de dozemlJro de l!Ji;:;, 

Sala das sessões, 2i .de no~·cmbro de )005. 
- LindOli,JI<O Sct'l' a --:-Aq~<ino ,llibei1'0. . 

·. A' v~rba 7" do ;~l't .. 1" do pl~Ojt!CW da. Com
mis~; augmonte-sc · !lo:OOo . .;; lKII~~ subven
cio!lci.r a companh.ia de naveg~:ã.o que o;ta-

. belllCCl' · communic<u:.ã.o •lirMtl\ Cnf·l'O <~ ci
.<la.<le tlc Mae\~i6. c:\yit.t~L tltl . l~ta.do ilo Ala.
. goas, é. oil .ll<!L't.<ll! !lu, ·J~uropa. · 

. Sala U.i\S ~cSsDes, 28 dÓ tiovmn.l>ro de 1903. 
- W andet·lc-y .. a~ ,){cnd()HÇa.--: llpa·~linondcw 
Gracindo.-JJ:useúio de At!.dracle.- ,1,·ro~ellas 
Gal"iio,;___Raymt.nldo. de lllirandq. ·. · · 

Onde coinricr :. 

S:\la .c dtLS .sc.;;sõe.~ . ~ d.e novembro ile 
1005 • ...:.. Ctú•lv.' Machado.- n,.nslu;c Aln·an
chc.< . ~ Uhi-istinn . Gm~ -·---:- Ltti':: Dominy11es _ 

Onde convier: 
· · ,iO: oóo.~ pM-à ·o- pt•olong..t.meut J ·da. linha.' 
do . Pico~ a. S . Antonio de Bt~llitiS uo Estado 
'do 1I<~ra.nllão. · · · 

Sítl~ Utis 8essõc:;, 28 tle. novembl'il <lo. t!JO:> • . 
~CMíslino 01-u::. -Dias Viewa, - CunAa )lla
t;hwlo.-DuHschee t!~ Abnucclli~.<.-L".i:; Do
~~~tngnct, 

Ontlc COIIYl<Jl' : 

No computo rlo tempo de serviço para. 
p erceber (\ gr;Ltificu.ção aduiccio n<Ll de 20 % 
sobi•e os vencimentos, dt~ . . qual ·kata. · o d&, 
ereto n. L 191,. de 28 de ,jun..ho ri• 1904, ser•â. 
contado o }Jm:iodo em quu os l'U;tccioJml·ios 
<los telegraphos tive1·em sorvido ou oxor- Coutiu!'m ctn viguJ• ·0 u. XI tio m;t .. 14 .. da. 
cito ou na arma•lu. OH om !JUa.lrtuor · ouh•t\ 
ropàr t ição fe!Ol·~~r. sem non lmma not<\ quo · lei 0 · 1.311i. tlc :~1 do ller.cmh1•o do HJO~. Da. . 
os dooabonem. · . ·p ~ ~·te um .qn11 <mtori7.a .obl'ill! l.l.é melbor:\c· 

· Sála das sO!iWos, .28 do 11ovombro dó l!J05. · 
Soa.•lJ.< dos Santos. 

mont~s . liu·:~ l\wilit1Ll' n .ua.vogaçã.o u ci rlo 
lt:\pictu•ll ·llo Kst1~do do· !lltu-<~nhau, t~mpliada 
<t antorizaç'ff.o on\ r olaç:lo aos <lem:~is 1•iíM uo · 

Ondi' lol' .convonicmto : 
. r:' o Do~·m•nu ~tn t.:ll' iZt\;lo u J.,~l)l!ndot• . ~ti! 

a. quantia. de (j():í~JO$ . com ~~ a.c:quisi(oã.o do 
um jn>edio p:wiL . ;~ Rop;u·tiçã,l <lns ·rolo
gra.pllo;; ·cm M<tceíú; &<t.t;lo rio. Ali~gua!',. 

· !nO$ nu · Est:.ulo;· podenuo· o Govel'llO abl'ir os 
<mlditus u(l(:l ~J>'lS<Wiu;;. pat·~\ occort-et• á,..,: dcs-· 
[JC% it..'l ).•n.;poeti I'IJ.." • 

&1ht das :>t'l$;iío.~ •. i 'i tlo JtoYl!llllil'O tlo HJO::i. · 
- Warulc,·tey ile McmT.ull(:a, - l~pt.tl•IÜHIIICÜt.i 
(ri"a.qintlo • .,..E,.seuio d1J :111rh'acle.- ,h'l'O.l;cl/as 
Gatvlto. -Rau11w:nu.o ·!te Mi,·w·rdt' . 

Onde con....-im· : :iO:OOO. ~ pat·l~ . :~ lillhn. 
•lc, cn·c;uto no trnuH<> quo V<~o t.lo ·t·:l!grmho 
llent1·:~L em Mm'1LHhào. :L Llm1 Vi~!~L. nu K~. 
b 1!o do OoyM:. 

&tb dus sos~õu~ . ·~~· rle n'ovo~bt·o rl.o 
HJ05 .-'-- Dv.nsha~ Aónmcf1es .-GArisli~Jo. (J;·H~. 
~ Luf.; Dumin;rcs.- Cunhu · :-Iacha<!~ . 

·sala; da..~ sc~süos, 2S ·rlB ncin•mh;·o elo 1003, 
-n.mcshcr. rú.' Aúrmu;he.t.-Cmtll<~ }/aclw.uln. 
- Dit~.< Yicil·a.--'-0/n-isiimi. c,-,,.;,-Lui~ Do· 
,u.iu !]tt,;S , - J. ·A. ?\'ci'fXi.. · · 

Omlu uou der.: 
Pornu~noce em v ÍI'Ol' ;t di.,;posição con

~ti\ltto do :tl'li. li Jt. XY! d:L Ltli n. 1. 145, \lo 
:-a <ie dor.ern b1·o •lo l !lO:::, n~teudidos ó~ lit
vor·o~ á~ o tnpl'il%as. 41HC. ~h~CHl ·-~ · lttkV(-:,~açúLo . 
!lu~j:t)IIOS h~ttt<lu~. .. . .. -

~ala 1lt1s ~CS.Wll~, 28 de llOYmnbi·u dll Ui05. 
-lJiiLs Vinin.t,-Luü lJrJmin cJW;$,-Oimlu' Mn· 
c!ludo . .,-C/wisti~to Ul'1';;;. -t1mt<.ti<to. tle Ab1·er<·, 
-J;lm:;h~·o (!e ,1V1'ilm;lle$. . . 
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. SBSSÃO BM 28 DE NOVEMBRO DE 1905. 

Ao U:J:i. I•; n •. 3-COl'rcios: 
Accre·cent.e-se · ·~· qnantiu. ' dc ··4G:.llli:..."';-'500 

pa:ra pagamento. tlc um:t ajn•b 5lc custo ex~ 
cepciona.l, cor respondeotlo a. um trin1C;trc 
d~s veocimuntos ttos mnpl'OgMln~ . ,lit ·:·\dmi· 
msira.ciio úo~ Corrl!ios de ~1imt< 1;c.•rao.;;, ;iltnl 
de facilitiw ti muda.uç:t da · rep~rt;~,:w do 
Ouro Preto par;~ Bd:o l.loriz, ,utó. ·· · 

SaJ~ · a.a.s sc;;sõcs •. ~~ ele no"ontbro tlo wo~. 
-.Ct.r.f.u_ytil·!ls . -llc,.,.,.'!J.ti.C. ·sa.tc;; . 

r.l) .•J. iniciativa. . da. con~tl·ticçiio dessa.9 es-.: 
t.r-:~.~ J a.s JXíde S~Jr do <JoveJ;no Fcdcri~l . do:; J{o
Hll'l!Os cstaúua~~ c m unicipa!!s e a.tc· mesmo 
de snnplc~ ptlrtwularês, que, indcpcmlc!llie· 
monte do .qu:tlqtwr. form:tlid:uh~ por parte do 
Govet·no du, li uílio,. (\mpd!lw nehàn c IO"OlU :.1. 
cJI'cito tu.<!iô .cm~mctti 11\t!Útos : · · · · 

•;)o p(l.i;<Lmtmto· sú ~e r:~l'tt d epois que ·. a...~ . 
·estradas esi.i1•orom (!Oncluielt~s do extremo ·<L 
extt"cmo· c lwuvtn·eru ·;;ido .submcttidas (l.s 
· O~ce~s..1.~·i:~l> .. medici"!Cs. (~ provas do . rcslsteO· 

Ao :u·t. 1•. n. ·. -'J<:-,tt-aúas du ferro fc- e t <~. obtido prévu~mnnte o comp1•omi>&• lbr· 
deru.es : · · · mal por pane dus gun!L"nus cCJ!IliJctootcs do 

· .. t ·L d . ,-,, . .'t 1 1 p · · que nlío Llci~mt·i't.o c~tabclccct• no leito Llallu.s 
I. t•,s rat IL . . c .. Fc~ro V<! I~ t:a < 0 · > l':l.Zti--.N~~ Til'ill lut: do . qu;~l<J11Cl' tHtar ··z· · c· na.liz· c-cs 

rubrtca «l.irattllctt~:oes elivct·s;""'·· em vez tlo.,...,.. ··"('l'C:t.. ou subturnuo·i.i: . 1; 0~ '
1
b . . ":C~ ·~·a.ll''1 ·'11 . . 

Ao su lHlircctor ··1· uda.nto o utspcctorcs !la. ' · " . ' · • ' • ' s. :u. 1 
' pos ... 

" · · ,- _ ,.'.s~·. . ,· 1 · • .• • ,· • tf'..s, C011StJ·ucçiiu; QU. q:nalquc~· ·uutr;; cou~a 
4 tltvts;t~1 tll , .l .. e. · ~o. ~u ~ln~ctut. 1 .1 11 <lU" l>osst~. erulnl'ii G't.l' 11 ltvrn cu•cHhç.:~o q.ue 
e[o.lltCS (l IW<[JCll·t,()l'Ctr tl:.t, 4" U.!V l ~l\U, SOJlll <1.11· t'l l. 1' llif'Jl.l 1·1·:; 1.). 11

',. !. '.'l~'t' .. · ,. , , I \h.'' .. ··.~ .'t. ' ··c' \\' . ,,. to l . • · '! .• - · . ~~ · .v[ L '' · :'l~d. d r . • u •. L~•tu •. L c.> 1 .i.\ 
.,mc:r . 'e vot'•Ja. e'<.i bt·.~ n<;<l.cte pn•lag-[r~<, lü:un~:r, ou exliilJic;íio 
0 &..lt~ ÜU."> SO~OS, 28 UO J\OVIlutbt•o de (!11)5·. do I] II:J.CSI]UUl.' · l[IJdlHI!!litu.~ ;. . 
~U<tlogcra<; 

80:000$ pilra. · con~truc.;ito dil. 1Úl hu. tclc
gra.phicU. de <.:<trinlta nlw, a. .roazell·o. 

Salá das se . .;sõcs, 28. ile uovemlirtl de 1905. 
-Rodrig-úes Sctlr.hmha ,....;ç:;m-d<t l·'il'e~ . 

Onuo corider : 

.. /l " · Jl :>:;:anfont~• ~nJ.';\ · lhnitac.lo~ · ·qu;1 lqu~r~ 
IJUC. j,.,a!i;~ ~iÚO Ú tl\ÍI\])0 da. CXOCU(:.à:O o'. (\ ·Uif:. 
licu lllatlc <h!.$ ulJras à propOl'Çà:O do ~olcJ.o C 
et.-pa. de 100 solda<hl~ do e.xCt'Cito; dumoio um 
~ano, pal'c\ cad:t cxtcn:sii<l.dc .· lú kilomctl-os 
d.C estr;td<l O l'O:;p nctivas obÍ'iL~ de tl.l'é.O, t.udo· 
complotam~JHC.' Pl'(lllllJt O ; · · · · 

. .!f) Ol' Oil.i CÍitC~ o' :so!c.JadO~·UO . OXCI'Cito que 
1bt·em commis~ioímdo~ pa.t•a ossé . tim perc1-~ 

Art.. Para pllgamea~o d;~s ·di<trias !lc· bcrã.o quantiiL ign:Ll ao .. soldo ;~que : normal~ : 
viclas·, rio :tnno de 1!104, :ws ettcrunhoiros tis- 1UCntc ll~.o l'cm j us;. mas qmL!ltia quo lhes 
cn.es dtts e.,;trn.da.s de rerro fiseali z<L d<L:> pclú. ,;et•:i pag<t de um;~ . :sú.vcr., clepoi~ q no ti es
Uniã.o e aos· .das estl•ada...-< arrcnda elas. tic<l; tl'<L<la ostc:jil. eomplot;om mtlQ pt·om}lt<t e na 
aber to o :creu i to .de 'iQ:(j.~, scnclo: 42:4S~ ].h-O!Joi'çlíO CXii.CU~ TUt~t·cada. . llt~ h\tt t'a. f', :lo 
pa.r<t Jl<lga.meuto da.s dh~ri<Ls; ele accôrdo com · $ttbur :: . o 8oldQ tlc 100 lu)rncn~. olfichLC!.! ou 
o dispo~o no .n. XXXV do út. 17 dtt .le• mld:~clo~. · tlnran,te .. um anuo, TJal'1J; cada ·o:.
n. l.l4o, de 3! de !lezcmbro de 1.90:3, c •!c- tom;ao e!ll lO ktlomctros .- .ilfe<lamJs e Albtl-
crcto n: L 285,.uc 2V .do llozmnb1•u ·de HJ{)4, ·qwJl'fJile . · · · 
c .28: 170$ paru. pagttmeutv :da.~ díat·üu; a<J:( · 
eogeoheil'OS ft Wü.US das (lõtl'ü.Uil.>l :tl'l"tJ!ld;üla.s, j\ C(;l'(..."::C!J;lte-su Ol.lâê convier: 
nos termos tio tiect·(~tu LI. l. 2lJ:.J, üu J;~ •le 
dl)r.om·bro. do l t/04, · 

Sa.l:i. tla·~ SOS>iic>, 2.'; <l Q. novem uru elo l f/0:;. 
- Ifundqvu . IJ•wycs.- · · · 

ACCl'U~Cctltü·~O Olldü COJlYim• : 

Ad .Fica. o Gorcrno autoriz<tdú a u.brh• 'JS 
Cl'Odito~; I!CCCSS<l.!'ÍOS ·pal'<\ ;t · COJlStrnc~;i.o dú 
estra.da~:r ele rotl!l·gcm; <Itte liguem PJL tcc l:ii ;1s 
c~tpita.e~ elo qu atlS(J. Illlr Estailo~ • . ob~m·v:lnul)o
~o as· se.~~uintd~ ~re_gl~a.M : 

te) a~ llStrad;l l\1 tP.r/tu, no miuirno 7'" llc lM·
~ut·a. u :30·:~ (Lt• rai~ na~ <:~r·\·a.~ ; ,.;un .. lle(~Hyi~ 
tl;ttlo uw .. ,t!ua. ~er:., d<· n .... : 

b) O )•()Ve~th1H'H 1;u 1!1.~ . } )1:.1 '~;l t h~Hi !':(~ i' :~ W: !~)j-
JlÜ!lO ··U!!. tW!l•;,,;~u ; , :lu IJ,'•·;tl, ; ·. 

o) o lei-to ü as o bl'1W, 110 . :tl·te tluliüUl st:1· 
caJcu!a.dos pu.1·n. ~uppo1·c:w o po~" do [.(.(;IJU 
kHogl't~mma.s J·eptü~id<m ]ioJ' rJmLtt·o .l'Odt~~; 

A!'i. ~' icn. el Cov<!t;uu <tntiiri~:ulo a ·abrir o 
ct·ctlito necl~"-"i\l'ilJ.l>ill;:i elc~:tpropt•i:u· pol' uti
litl:weq>tthlicaus· pre<liOS Oll l!ll'l'úliOS fiCCcs
SiU'itl!S e ~ r.~~cr ~:ou~tt-uit· ed.i llcios pl'opt•iu~,!llll 
c:~tl:t •tm clu~ <JU:to:,:J:unccioon um.1L ti:•~ cinco 

· snc:cur~aes do Cot"i'<~ io d:~ Capii.;tl Pcclel'a. cl 
· üm:L ti; ~~ e~ta{'ões .tolcgrttphit:t~~. U pt·eço total 
• la.~ :íer~it isiQÕC~ ·o coustrnci)Ll(lS u()\'Ü gol' tal, 
que o seu rentlimeui.o. · ·~ · ti "/ ., ao &llllO, não 
e~:cp.i ::t o~ <tl u::nc is que act•mlmcrrw pa.!ia111 . 
:!·'' tl.it:t~ l'Cp:wfif;iíc~ l'nnri.irhs .em c:~d~ Ullla. 
~~ ~~:-.; HOV~I.S t:LS.:t,~.-Jlt:dt:i;•fJ.~ (: A~1)1_(ryu.t:J·~·v.l.l • . 

:\! · 11 . \ ilhlo al·i .. ~·· : 

~~ cJ.ija~s .J ,}~) ~·-·g l l.il :i.;l l'llt.l)p o - ~ 1·• d.o 
n. \'lll : (1,; t~!J•:rmlo:; t::\i:;iento" sorti.o donun
cia.do,! ~i J11!dm;•J11L r,,, ,. ,..,;.oi,;t,J.~ ÚC a<'C(ÍJ•du cnm · 
.:~tas ;,·ciscs.--'rlet.!<: iru~ ~: ~tl.:·vqt{r.1'~u{. . · 
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No art.-3•, mantíd;~. u. reducção do credito P01•to do Natal-Material: 
XLII, accr~sceate-se :" degt.ina.nrlo"s.l o : re- Accrescen·l.c-se: a.rrazamen~o da Bai..ú»ha 
stante ao contracto com n Agen<:hLNae.íooal, 35:o:J(}.;;_:·ou:J. · · · 
a cargo dO Sr . . Olavo Hilac, :>i prtíviameute . , 

_ pro~ar perante ó Governo a sua perfeita Jdo" &Lia d;-~-; lSOSsiíes, 28 .tle novembro.de 1905 • 
. neidade. »-ltfet/.ciros e Allr~•'qt<c. - Atbm·/.11 il:úwm1h:ao • .,-Etày elo -SQ'I.<::c<; -=:-p c. 

· · · · · · · · · •·ei•·a Reis. · . · . . . 
Continria. em vi"OI' ·o n. 43 do art. l/.2 !la · . 

lei ri. 957,. de 30 de (\czembro de 1902 (orça~ Ao twt. Z" -~ Fic:L. t•~mbem autoriY.auo o 
mento da despaza. do . Ml~listerio da · . Vi<~ção. Govern.o l!'edm•;ü <L eiltl'•ll' em accô~do com 
~~a. o exerc~cío de 1903), mantidv. n~13 exQr~ os Est1clos que clesc.jm·em organí7.a.r ~erviço 

· etctos J?OSterwres e· torna.ndu e:d<Jnstva, ·na de coloni?.:\QãO, tbrúecondo aquelle : as pas
vigenc•a 4o orçamento- :pa.ra. 190ü, . ao~ eiJl- sa.gef1S a.os immigr;Lnte.~ e eorrenclcJ pot• conta , 

· pregados do correto u.mbu.lante e carteuos e .destes as demais despezas, um<~ vez que seja. 
aos estafetas a.rnbula.otes do te!e.-,'l'a.J)tto, re- combioado entre . os ·mesmos .governos fla 
sidentesnos >;uburbios da. Capital Feilera.L, a Unii.í.o e dos Estao.Los im,ere :sadi.JS . o regimen 
concessão feita. pelo art. 41 da. lei n . . 5ü2, de do tm~a.lho - dos colonos; seus .direil;os ê de-
23 d& ·no.vembro de 189!); de. a.ssignatnr;~s no- veres, ·abrindo. PaJ.'<I ~~~o os credites rieces
niiJlaes· e intransferíveis, nos trens .dos su- sa.rios a.tl: 500 contos_ ne.;te exel'cicio. 
burbios, cozno a.ba.tiroento ue 75 •/. sobre os · · · · · ·· 
·preços das ""-'""'-gens. · · . . · Sala. .du.s sessões, 28 de novembro de 1905. 

"~ · · Du~shee de Alwa<~ches.- Cunlia Júu;hado.-
Sala das sessões, 28 de novembro . de 1905. : L ui:; Damingues.~ ()h,·i~lino . 011U • .....:. Dias 

-Herer;lW. de Sçi; Vieira. · · · 

. Qnde convier: · · · · 
"Eiea o Poder li:xecutivo autoriza.do a abrir 

() neees~a.rio credito para . pa.g-a.mento dos 
. vencimentos aos estafetas do correio. Geral. 

que deixaram de_ !'eceber no e;(erçicio de 
1004. . 

~\.o projecton. 302, de 1!;105. 
Sub-ccm;ignaç"ão; gt·a.tltica,Çã.o a._os chefes 

de turmas do Correio· Geral : · 
b)-Ondc se di :i - 30 fa. lta.s ~ diga-se : -60 

.f,Llta.s. . 

Su.la das ses<tõe>, 28 de novembro d~ 1905. 
Am<wlc6 "de Atbuquerq'.c.e .. - Aug•ulo de Và scou
celtos. -Bulhões llforcie~l . -Sâ-FI'eire-Corr8a 
Dtttra.. · · · · 

· .· Sala das sessões, 2a de nov·embro de 1905.
Sá· p,;,\re.;_Leité Ribeiro.-Americo de Allm" 
~u8rq148.-Augusto Vasconcellos, - ,1[auricio 
d~ Abreu.-Affonso Cost~ • ..,.- J. Crute!lo ·Ca.
""lcat'lli.-Bulhões )lfarcial.-Jorge rJe Mo
raes. ,...., Gonçalo Souto. -Oscar .. Godoy. -H e-

. redia ele 84. . Onua convier: 

. Accrescente-se onde convier: . . . Fic<llll oqniparailos os vcncim en\os dos ar• . 
. o proclucto resultante da. a;pplicação das cllivista.s u;~ ~ecretal'ia. o uu.s denia.i~ di visões 
mul~as regulamentares . aos empreg<Ldos WL da J~·•rad<L tle Foi"l'O úoritt•J. l i.lo Br .. zil u.us du · 
Estrada. de Ferro Oeste d,J Min ... s. continuara da lntend\lMia tia. mcsm,~;·:atra.da.· · · 
a. ser . recolhido á Caiu:a de .soccorru! Qçst~ Sal:1. das ses.'!iíes, 28 de nove·nbro de 1905. 
de Mina.t, pa.1•a constituir o patrimou.io da. ·-AmcYico àc .1tb_ .. qwwqua,-C()rróa Dutra. · 
mesma a.l!SOCia.çõ.o ~enotíoonte. . 

Sala. das 1!6asõea, 28 de· no:vembro de 1005. . Ondo coovior : . 
~Lamcncmw Godof-redo. · . Pa.t•a os empregu.dot1, mor-adores nos su-

Emenda. ·aoart. 3•: hurbios, 'Sei'iio lornecidos, me11salment e, 60 
Dep.ois das palavras:__ Estrada de Ferro lH·;sagem ·gr:1tuita~ para tran~porte ás se

S. Francisco na _Be~obi!L'- accre;cent.l•se: e cções da Estra.Ja de Ferro Central do Bl'azil 
·· na. Estrada. de Ferro Oeste de Mina~ - a onde. te em fuucções · 

ligaçã.o da líriha. de .Lavras a Bn.rra ~!a.t1sa. Sala das.seà:'õe..{ ,- 28 de novembro de 1905.
e a. construcção do ram;t.l . de Lavras a Tres Ame1·icode rltbuq14erque. - Auguslo de Vascan
Oora.ções e da linha.. de Gonç:Lives For- cetlos.'-.B«tMes il:lar ciaJ.-,-Sci- Freire.- Cor-
relra. (ou outro ponto mais conveniente) a. r&t JJvúa ; · 
BeiJo Hoi•izonte. · 

Sala. das sessões, 28 de novembro de 1905. 
-Joao Lu i.:: Al1les.- B~rnardo Jl{o_ntciro.--' 
Allthera - g.ote:ih,o,. ~ ~.mQttat:ier Godofredo,
lo3ti Bonifacio, -Adalberto :Ferra.:. 

Onde convie1•: 
f'ica o Governo autorizado a mandar 

con.~trQir ~sas pa.'rareai4encia. d~ . agentes . 
de este.ção da. Jo~strada. de Fel'l'6 centl.'a.l do 
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Brazil, de accõrdo com o que se contêm no 
respectivo reg1üamento. ,. . 

sa.ia. das sessõe$,'28 do novem l!ro de 1905 . ....:.. 
. Americo de Al{Juqtl6.Yque.- AugusUI de Vas.con

·. -:etlos .-Sá F>~e ire; -'-Corrê r.< D1tt1·a . 

,\acrescente-se onde convier : 
. . Contill\ia .em vigor a. ·disposição .. que con
cedeu aos nmprt>.ga.dus . d0;; ··correios amhu
lantes e aos ca.rteiros do Correio o abatímeu
to dtd5 ·;. soh1·e as passa.gens nos trens <tc· 
suburhios . du. E<t ,•aílu.. ile Ferro Central do 
BraziL · 

Sa.la das ~~ssõe~, 38 de novembro .de 1005.
Ame,·ico de Albwzuerque· . ..:....Au[i«sto de. Vllscon
ceUos.-Bulhõts Jllarcial.-Leite .Ril!ci>·o.- Sã. 
Freire,-.Corrêa· Dutra .• 

Onde .convier : 
Ficam os vencinien tos dos conductores de 

4• classe da. Est.i·<cda. de .Ferx·o Centra.l tlo 
· Brazil, cffectivo~ neste c~rgo, . étÍuip:trados 
aos dús· 4•• escriptura.rios. · · . 

Sàla das sessões, 2H de novembro. cl.e 1905. 
-Asne1•illQ do Albuquo•·qu.o .~Con'iia l)><lra . . · 

. Ontlo .. convie1· .: . · · 
· Prll'à. o pe~~oa.l . tlas. m:~chin:\s, dos ti>en~ c 

das·esbci.íes •. o prazo para porceutagem de 
.20 •f• de qUe trata tt pt•lmeim da.s obs~rva
çiíes gorao;; tlu reiula.,llOIÍto da Estrada de 

· Fet•ro Central do H1·a.zil, será · reduzido a. ·15 
anut.s. · · · · · 

rcstl·lcçã.o que não sejá. '' n.usencia. do ~er 
. viço, no anuo o.otet•io!', pot• tempO superioJ.> 
a .15días. . .· ·. .. 

S..'\lõ\ das sessões, 28 1LC novembro de 1905 • • 
"i?nersco de Atln<guc•·qur: . - A11t]«sto de V as• 
conceitos:- BulhrJes ;"}[<trciat.- Sd Jireire. · 
Co>-rêa J)utra . 

Ao .prt•jecto n . 302; de Ül05. 
·verba !l .~ · Estrutll\ ·de Peno Contrai ·<{o -

n·raúl ,_ Grati tl.caçües di v or<a~ : _ . 
Acci"esccnte-.>C .a v•wbtt necessaria. para. o 

pagamento da p .. rc~nta&>em •~ que teem di
reito os opcmrios e jornaleiros, dcsdeja.neiro 
de l!J04 p.clas disposições do orçamento para. 
esse <lnllO ·~pprovz~do.s pelo. Coogresso .eni 
19~. . .· . . . 

A gra.tiflcil.çã.o ê de lO a f . entre 20 annos 
de servi<)QS yresta.dos pclos operarios e jor• 
naleiros,. .tempo c11n~do desde a ·entx·a.da . 
.para. as dlver~a.s o!lU::ina.s, conforme o que 
foi resolvido. 
. Salà. das scSli~es. 28 do novembro de · Úl05. 
Amcrico de ·Albuquerque . - Augturo de Va$
cancdlo.<. ~. B"lliDe.< J~(an;inl. ..,... .Sà Freire.-,. 
Om.,-8,. puw1.t. 

Gt•atificaçües di vct-sas -.A.iud~~ tle custo: 
F:leve-~P. lL !14:000$ "' vérbn de 20:000$, para 

pa~;~tnunto rl:t rlitn•ia do :{$ aos· eonductot'es 
1.\e trnn;, (\llU.IIÚO OIU S(•.rViCO 00 inteL'ÍOl' . ,POt' 
mais de 4~ homs . 
. S~lli das sessõed; 2S do novembro ue 1905. · 

-Anierico cf,c.At!J.uquerquc.- A«9\'stQ de Vas
concellos. -Bullwes ,lftJrcial. - .Sct Freire~
CorriJa D td!'tt • Sah~ das ses.'>õcs, 28 de noveinliro de 1905 . 

. AmericO rle AllnUJuerque.-Augu.,to d e Vasco»
. · cclws,-'Bullwcç }.Jal•ciâl. - S<i 'll,·ci,·e.'"- Cor

,.31! 'J)uh·u. · 
Onde conviet·: , . 

· P:u·:~ os clfoil.o:i dtt aj:Josentatlorhl., ao . pns· 
soai du.s mtlchin:b~, dos tt~ons o d:t.s o~t:lQõc:i 

Oode conv iet•: d;~ l·::~tt·ad:t du J<'cl·ru Central do Bt•a.zll, I!OI'ãiJ 
Fica oxton.si v o a. to<.los os .empregU.Uo$- do o.> domingos o rerintlo.~ da ltopi.tbl ic:.t. .r:orttados 

CorreiO, r esidentes · llús suburbios servidos pelo <.loln'O. · · 
pola. l~stra,tla rln ~'m·ro Central do Brazil, os S:~la tlo.s sc.~u(~~; 2B do novombt•o d<l'l005. · 
paS$0!> com i5 •/ . de o.ba.timento coucP.dirlos. ·- Amm·ico t!"- AtiJwjuerque. -Augusto de 
act.tt~lmcnte .aos cartoil•os c u.o pessoal da. Vt•scrmcetlo~. - Bu!iuies Mar•;i~l. - Oo1-rêa 
8• sucção. . .· Duh·t! . · · · 

Sala I.Ía.s sessões, 28 de novembro de l905. l<:stt·<idrL .tlcF<Wl'O Gentr;~(do llraJ~il . 
A~or;co de .A.Ii;uq«erque • ...:.Augt<slo de Va.<con~ Onde conviat•: 
t!ellos .~Bulhlíes ilfal·cial. - .Leite .Ril;ei,·o. - O~ empregado~ que, <htr:<nie o tt•imestt•o, 

·.Sd Jo'reire:-Corrêai Dulra, . não falt.at•cm_mais do trcs dia.~ justificados, 
· t · · · d · ~titbOt'tL tenham r;itlo punidos dil!ciplina.r-

Ao projec o n; 302; e 1905. mente, perceberão ma.is 11 :;:t·atífieaçã.o de 
Onde conviet•. 10 % soltre seus vencimento~ . como )womio 
As !Crias ooncodida.s <lOS cmpregarlos da dn. <IJ!siduidtt<lo. · . · · 

Estradinlc Ferro Ceiltt•:•L <lollr<~ )lil , iuc!uidos &J.la daij scssõo.~. 28 de JJovomiJx.O· de HJO.> . 
·os :Htxiliare~ .do esoripb, · serão do m·:~ em - A uu:>·iw de , t/J.ruquenzue . - Augu31o de 
d.mmto do Hí . di:L~. ~. ox<)mplo ·d.aK 'lcl'l'miH Va.•r.alw~ttos • .:.-Ji,,.ti!6•Jr MttrCit.tl;- Stt.lii·tiin1, 
repo.rtições do mesmo ministet•io, .~em outt't\ C'Mríi•l lJttt?·a. · · 

·-.: . · 
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. . 
· . 'Fica. o Govat·no. :i.utol'iil:tdo a. ciltr1tl' em :\' t:u lJrica. · Ll n. i tio art . l " . accresceJlto"· .. 

aecôrdo coro. a.s. cmpi•c1.as :p;tl'ticul:u ·cs dtl se a, •lia rl;t Jc :3; ao. archivistn . 
linhas teJCgt·aphic<i,$ e COJllp:.tnilia .. ~ úc' !'l~t t•:t·· S:Lf:t daS SO·.SÕO,;, 2..'( Ú() U0Vflll1l.H'C:i d!! !!)05. 
das de 1ort•o par:t o ·tlm de cs!Kibehicot· o B /.li il1i · 1, A · 1 1tb · · 

tralego mutuo com :loS linhas tolcgl•apllicas - u · wes . l ar?w ,- rn.e•·,co t .t:' . uquerqtu: .... 
fcdcr:tes, de modo u. .JutJ•m'onh:u· a~ . t:~xa.s Fiem á .Govomo a.rr/,oriz:Ldo · n. despender :i. 
daquP.lla,S com ;l,l:; dc8L:ts. · · · qnu.ntl:t HcCll~~u.ri:t p11Nt .o al•:~.-~tccimemo de 

S:~.la. ua; ses;;ões, 28 de llOYCllUlJI'O de 1005. :tgua. ao~ seguint es ponws do lJiStl·icto Fc
...:.'FerHando ['ra.~tes. - · Fra11dsá<J S ti.- Jo.~d dCl'<t1 : Sep.!'õiba, Imj(t, Sa.iltissimo. c Pedra, 
Lobo. - Bernm·ào de (Jwnpos .. ,..c... ·v,~toi.~ ·J.t; 1m i't·oguc~ía. de \Jlli1l'ü.'Üh<t. · 
Castro.- James. Darcy.- Frauci>c!> Romeiro. Sala das: scssüm;, 28 de Hu~·embro de 1905 •. 
- km1.u·al Ceia r.-, F~l:?.'C ii·a · B>'C!-fJ".- A. Cem- -Bu./.l;aes Jfw·cial.'c-Au.gusto de Va·sconcellos. · 
clido Rodrigues.·. - Atwcro rü; Ca?'~cttl!o.~ ,...;. - Sú Jih?iJ·e.-Amel·ico d~ .dllJ?~qúer!flW . 
Gale.io ·Ca>"ou.th«t . - · h'll·,wi<CrJ Mr~ttu .· - Jj; -
11totmie>· . Godo[1·e~!v. · ~ Uod•·igucs Sattl.anha. · AcàosC(~!ltc-.~c na.S u.utori~açõe> do ar t. 2•: 
- Vúgne 'de Aur·eu.- Auytist<; tie F;·eitas .. - /1. · ;~uturbml' o govnrno . do município de. · 
Eugenio 1'otwiHho~. - Esraora[.dino B anclei1·a. Sa.1ü;1 Cr.LL~ U.o Rfo lhtl'do, no Jo:st il.do do 
- 01-u-oello Catllltctm ti.- c a,·tos P c:i3:oco.- S. P:o,ulo·, a fa.ie t• construir·, mcrli<mtn con
'Rivade<llia Oo•·•·êr.c.- .lJad•.ia Ro•c11d~.- Cm·- . cm·renci:~ public u. .ou por ·ádministl':tçã.o, 
nciro de)~e::ende. - Olet;'wio J\facicl. -,. Cr.c lo· um:t po11te lne t:ülic:t .c de madeira. . $Qbt•e o· · 
ge1·as. -JostJ.Boni(acio.- Adutbrn·toli'erm::. rioP;u·u.al!.pttnemu.,n<~.· CS'I,r;.Lu:tque liga o dito 
-Bueno · 1Jc P aiu(l.- OtJJ"Vatho B>'itto.- munlclpio .a.o jlu.Jac;\céz inha , rio l,)stado do . 
David Campista: - ·iinte•·o JJotclloo.- ·Joao Pwrall<~. cmu ·11~ coll\tiQões e. t·u.vo t·o~ que lho 
Luiz .Alues~-Eio11 C!tuues.- Re/Ja.uças ·de Gtw- Cot•om <tpplic:wcis, do deCl'CW n. t-194, de 
-.l/to. ;...., Dunsh.ee de .AbmiJ.c/ltJS > · 21 de j ulllo de 190:{ ; · . · · . 

A li;w.r · o l~tado do S. Pa ulo ao do ~a.~ 
Ao att. 2• V li - ac~i·escente-se : ... com a. raná por um<~ linha. tclcgraphiru que pa.sso 

.faculdade de aposentar os :l.Ctu.a.es enge- pelas · vHl:ts do Sa.n~a. Untz do ltio Pardo c 
nheiro~ . ti~ca.cs qae, ·tcl\do mais úe 20 u.nnos .rac.wrézinho. · 
de.servlço publico, u:i.o lore1n aproveitados Sala <las se~sões, 28 do no vembro de 1005,. 
J1a ·reforma. . . · . - A. · Ma,·eir" da .Siluc~ . - Alo••c,.,. Guijna
. Sala. .das Sessões, .28 de.tJovombto de ·· 1905. r iies . -Ow·los Oaootca.,ti. -C«,.vatllo Cha:ues • 
....,.. Virgilio Bri!Jido . · . . ·· - Ctt111.Udo de Aln·~ tt . 

Con~uam em vigor os. arts .. J5 c 18 da. Accrc~ceutn·sl>nasaut.oriziLçuci;do art. ·2•: 
lei n. 1.315 • . tl.c 31 t.Lc cloxcmb1·o de 1904. k oquip:tt•:n ,' o suhuebio. da c<tpit.:tl do 

Sal;~ da$ ~õc.~. 2..'1 do novembl'O dn wo5 ; S. PJ.nlo. st~t' V'ido peJo l'a.m;LJ paulista. du. 
:._Dwgo Ji!Jrluna.-Vc:<pasi•ulu ,de A.I/Juquer- li:~tt·~~d.., . t.lo - ~'crt·o ·uuntt•u.l do Hru.r. ii, ao 

·. quo .-'Campos Otwtie1~.-Ri1ltttf.t.l1litt Gol·riJá.-:-. illtbur bio !la Ga pit<tl J.'crlor;Ll. silrviuo pol<L 
S~r.wes 1lus Santos.-lfumc>~< rlt: C<tl"vr.tllw.- me.srn<J. c.stt-aua., pat•a os oll'oítos dos preco~ 
· · · · das . :pu&l;.Lgon;t ·e do~ f'l•c tcs úa.~ mor·c~ Jameg. Dt~l·ay. dol'ias . . . 

. · Cor1tinua.m 0111 vi~ot· o~ · dí~pusÜivos do S;L.lu. ú:~> Sll.-;ll<1os, 2~ lhJ novnmbro 'tic l!l05. · 
art. 14.. ns. :J, 4, :), ll. lt! o 2:.l du. :oi -A.' .lfurai•·r.c dn !J;Ior.• . · 

. n • . l,:~lG, ·tle 31 dczcmbt·o tle 1004 • . · . · 
S 1 

·' . . _ ,,., ú b ,, _ Ao ;~t·t . 1•, Jt. l:l : · . 
:~.a. uas !!CSSuus, ~ u novem 1'0 ue 1!!0:>, · · ,...., · · 

-Diogo . l•iJ'I"I1ma .'-v~.~pasirmo r.lc AtlnMJU~I'• Elevo-~ de l :21),.,:; u. l :800$ a ~ratitlcaçli.o 
f[Ue.-Cawpos ()1~1·Uú.-Jti1Jw.lavsr:~ c01.~1)a. ào on<:~tl'l'll),!:lllo rln ph:u•maci:L~ Elyseu Gui· 
- Ssol'89 dos Salllus· • ...,....flo;;·,.elll ti e. Cú,·~atltfJ;- &/r.el 'IIW; · · · 

lar>u!:~ Darcy.. · · Ao :tL:t.: i•, n. 4- Tolegraph~s-Dopqis du.s 
Ar/.. ~~· 0 t>oont Exocut,ivo auiort''l" "O u. . pal<'vr•as- odillcio t.ltL J(.cp:Lrtiçiio uestu. Ca· 

"""" .pita!- ;Lcct·e$ccntc·so : 11 ~O:OtJ()$ p:~.rli rc-
turi.ra.l' om :LC<Ii>l'•lo cum o J·;~ t:i.do •Ju !tio cun•:tL·u<:<;ã.o tlü Pl'OLH'ÍO foilcl'al .unde runc-
Ol·u.cul.o do Sul pu.ru. <.L cu.>si'io 1í. trni~o <l<LB cioua. 0 Tolc;.:mpho em Uam ['lo~ . 1~3tado du 
linhtts telogt•:Lphic:L><. Iio · ~~"~ pt•opt•imhulo. ltio · du ,Janoil•u, o ad:LpL:tl~o ao Col·t·eiu, 0·,1 

S :1hL tlt~s lltl>~~Üc-;, ~H do uovcm bt'G.du l ~JÓ5 • . IJM''I · iWI.l' tÍJ:I il;áo de ouh'O p1·ouio · ll!l.l'IL o 
- Vc .• -pu•ic<:no 'l.e AUmr("e'''f'"~·-lJíu~u l•'oi·tu"u mesmo tlm . . 
- Cmn1•M Cart<SJ'- N•"'Jda!Jia Co,.,.,JI(.,-I)'mmt~ S:Llil lho< !lo.<sGo~. 28110 novmnbt•o do l!l05, 
<w.• .S'ar;lo s .-HfJntelr i d1 Ca,•uutlw.-Jmrws -llidc/i$ Alvd.<.- 'f}atvao B aptuta: ..:... J>àoil'" . 
.Pm·cy. · Lima ,- At{'rQdo JJavlw1·, - tlenriqWJ Dol'!}et, 
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Acct'CSCISntc-se·onde convier. .. 
· Art.. Fico. o flovci~no :~.ntot•i?.a.do ·, ~ m:~.n
tbt• _C(lnSt!'nii:· uma linllit t.~lr~g·t·:~phic a. · liHO, 
))at•tlnilo tia Umup:~nh:~. ,·:i. :~ ddt~dn •lo 

·S. Gmi~':Llo tln Sapucahy, .no ·l•:st:>tlu t i•~ .\!im~s 
· UcJ:a.e~; : · · ... . · . . . · 

S:da.. d:~;j se,;slíe~ • . 2i:l de novembr·o .tio· I!JO:'í. 
-:- ]4XJm:t Fil hu. · 

· Accrcscc-nl~\-.'!C otldc ooavi<w :' 
Ficn :o Po•lcr 'Jo:xectt•lvo :tutot•ir.:\,lo .<~ Fa7.er· 

onde. tlnv em · s<!l'. í'cit:ts :~s Jn~pe,:L~ qnu 
pretnndmn l'ossmn . l'ei t:t'ô <!0111 ··a vm·lx~ do 
.. 50:00'.1$. ])ll•.llda·. · 

Em l.trn i>l.:>;fl rnr.mi·.o nii.o ·couvr'm. h:w.el· dou~ 
Cl':!tl it~l!it tlill'in·oHi<!S pa.~tLO mr~smo linl . 
. l·~<;t.:L VOl'biL 1le ::Gfi:OO:J.5 é )llais ri uo s·um

étcltf.IJ pat•:t o~ l'll P<H'Os m ais 1u·gertte, tle qnu 
~lOl'Vl!l'ltl ( l':L \'CIÜ!:I ll t:lüe~si1,(tlltlO O e!.llficiü tl<~ 
IWpa.r tlt'<W Got·:LI dos 'l'clcgt·:tpbo~ . 

S:LllL tl it~ ~c::~~iícs , 28 do novcm'bro.t,Le 1905; 
----'- Con ·&L Dul •·a. 

em conj uu~,;to ou ~ep .. r«da.m,Jntc, o intoraa .Ond\, convier : 
o a cx:terna111on_i;Q_, toua;h~S 'OJlt:i•ac,•ões de ct•o-
tlito neco~~.arü;s :~ melhori:\ do .ser viço '"' At•t. . Fic:t o Govemo <tutori7.ado a de.~
a.b:\'o-i.ecimcnto. de a.gull. . p0tavel · á (',apit:LI pender ttti! !L quauti:t do 5 .000:001)!; em 
Fedct•al, !nchwl:1:; :t~ ilh;ts do Pa<tuot:~ n Go- au ~il ios :~.o ·lmnco quo l'nr fun tln.tlo; óu j :i. 
Vel'lllLilQl', realh:;~litlo a~ a.Cl.! lli.~içllcs c obi·as Crultlyt•lo ' ll:ts ' c:tpit;r.e~. llOS l!."sta<lo~ . que 

. conveniente!! o pratica.nuo t.otlo~ .o~ <lom:tis Ul~pn•o absllltti;;.t oon!l:(nça., com . o fim de. 
a.otos necMSltL~ios á consecrição de;.;sc mot:1o-, r,~, •1· opera~•õu::: do m·cdito agricol<L, obt·i- · 
l'ltnwnto. · . . · ~a.n<t•lc.SI! o h:mr.o : t · lltzer empt·csti mos <\00 

.· , P<t!:a. ga.rant_ia •hts quotas de j uros e :ünor- syndic:t'iu~ :tgt·icolas·, · .ca.ix:ts l ' tll' <tCS . coopo-
1 tz<t~,w do cn.J?tt:ll que, por ll tvid:~ tiuctu:u tto r:~.t~v:u; e outt•a.o:; :J$Sonin.çõns agl•icola.s . · 
ou tun!l:td:t, tol' lovau tado p:tra t<t[ fim, o ·. ·Nos contm ctos quo Toro'lL celcbr<~.dos o 
Potlor Executivo poderrl ntíli,:n•, no t.vdo ou Governo ll~t.ipul:tr:.L as üontliçõe~ qull ju.l il-a.t• 
ém pa.l'lie, a. l'Onda do proprio s<.wv iço·. ?onvcn ientes. ttmdo em :tttenr~ã.o · quo" o 

Acet•P..Scoute-s3. mais : . . . ,Jm·o ·do.• c m pro.;t imos q~te lbt·cm re<~li,a.do's 
P<~I':t os c!roito~ tlo :1b~streimcato de· :L"U<~ co.:n o~ ltL\Tt>doro~ · nã.o dovorit c xct?liet•. <le 

á. Ilha. tle Paquct<~ • . PI'ivativam~ntC, néu. 0 sei>: JlOl'.cont•> ao ;wno. · 
Poder B:o;ecu~ivo a.ut.oriza.do a p t·,.t1ca.r totlo~ Sal:. da.s' ·scsl!(ics. ~ ue uo~omllro d e 1905. 
o~ ttdos prcm.;o:l , hlo;ltlsive: h ·m'"''"''"· J :f«Uú . ..:.. jl lw,.0 tl11 .Cm·1Jal• o.-Re-
. _a). _eontraeta.t• .com quem convier, ne~tc llmL(!as de Ca!'iXt!ho.-A. CmuJ.ido Rodrigue.~ . 
· D1Str1cto_ Fodorn.l .ou lni·a dollc, o tbt•Jlt!Ci-
mouto tlo ll.)1tta pota:vcl ; · Accr<J:Sccitto-;rn ontlo co·nvicr : 
. u) celebrar com p:trticuLM·c~ ou com o G11- · 

. Yot•no do· r~ta<lo t.lo !Uo 1le .l<~.ileiro os a cc:ôt·-. Fict~ Ó Governo ••utoriu ttlo :~ inand:ttr eon~ 
tlo~ . consit.lorado~ ··I)Ccc~l·io$ :• oxeouçfto ·1to stt•ith• · 11m:.~ linh:~ "to !ogr<tp!).ici~ :1 pa r t ir da 
mollwt•:tmctltO lw!ic:tdo ; · Cttpellinha. d:~ Gt•:•ça •• c~tla.(}u de 'l'huophilo 

c) t!~t.aoolecor ·:ttaxa <lo collsumo colira\·nl. Ottorti,, no l·:st;tdo tlo Mint~$ ú<ll'aos. . · 
}lOl' P•!lllH~ llc a;.ru;~o ; · Sal:~ <l:t::~ ~es,;ii;l·>, .-~<'t di~ no,:Úmill'o ilt~ l 90.'t 
· . d) l'!l.!lUl:tmnutar :1s condiçui!S ·do li>rncci- - Otiutf!o Ribeiro.- Om-~os Olto><i. - <J<,;•-ual!w 
monto aos con~unü<lot·cs . ·. n,·ut". -,.. Cm•n.niro ·d, J~,::imtte . - Bueno de 

Sn.la . tl :t::~ ~- :!8 do novembl'O <lc l(JO:l . J?uiua.-L~oll•ft li'ilflil." ..;... R. Pni.?;cTo. - Anto?·o 
- Leite UiiJ~-iro.- O~cm· GOllày.- .1 >11, 1·(cn de Bote,llio. . 
,\(IJ!l.IJUC!'qt<C, · Ao art. .1" ·a. . 'I . (TuWgmphos) : - A c-

. Fi~:L ~un]wim!cla. fl? orcamonto a. impor- cz•cscoatu-su : ,)0 conto.~ p;u·a; a.~ linhas do 
t:mcu1 dn 50:0()(1$ pt,thtl:t p:tt•a occOl't' l''l' :t~ . C<tchotliro tio Ita.pHmirim :.1. ACcgl'l! o · d.c 
llospn?.iLS· tlc eonem·tos no pt•opt'io nrw ioO<I i S:trrt:t Lcopolfli.ua. :c A1l'on~u Cl<lmlio c Sanh 
ontlt• l'uncciom~o :~o H.op:tl' t ição ·Crorv.l dos Tolo- Tht,l'lll.t~o. · . · · . 
~;raphos, pul:t~ l'it7.i1t!~ seguintos·: · · Sal :~o da» ~M~õns. ·~ de nnvnmbro 'do 1905. 

· l," Porquc, 'JlOlo pl:tno ~;em! tlB Gmb<IIIP.-- -O<tldi~w Lo1·cto, 
r;:~menw 1\C'.~t:J. o l~:tuc project a.do. pcl:t Pl·n
!et.tul!' dcM~<L ~lptt:~ol . u~to Pl'!ldiü, como o 
pt·upt•to 0d1Hcto (lrttln l'unl!eiona. : L ·G:trrtam 
J.o:; Do pu t: r.tlo~. mu.is t:irtlo · ou m:~l-' cUli<J. 
tluvri :-J:J t· tlorn•Jlldu . p:n·a IJtlO o I :óvul'HO 
cdi fi iJI!I' or ttt'OS tlHl lo":•! ma i~< :IJ)l'O'Jlri:•do : 

~-" Put•rtur• 11o P l'O)II'Íu t.H••: :.\lllnlr:.o i:i, lm 
uum l'tJI•Ita •In m:~is du ::rlo:OIJH.': tltr lll o i;itulo 

· · . - Alugtll'l~ 11 t-opr .r•iu:,jo~. 1ln 1•:i~as. I'U': -PIIl' 

Ao. :u·t. :l" : 
· Ac~:. l't!:-JCrmtc-.so dopot~ t1:1.s pal~vras-cidarle 
rlt~ lll:tm:,ntina ·as :wguint.cs: ·"o o mmal <1:1 
ltKT.:tA;.ti.tl Alt'rndo M:LilL :L cidu.tl(' do Po1·to tli!. · 
Viwltonira .. 1t 

Sala d11~ sCH~iil1-.< . :!~ tlCI novomhl'o do 100:, , 
-Oairlu w .ltu l'l:tu, · 
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680 AN!I1AES DA · CAMARÁ 

. . .· . 

AcéreScente~Sl;l, .onde convier: . ·, Q. pOI'eple l he supprirne umu. rlespcza:J~er- . 
· il.rt. Fica 0 Governo a.utúri~iL<lo a. 1~ai t<la.r nuu113Jlte de 20 :i 30:000$ :trinna:.!s com a. · 

constr1lir u llla. l inha. tetogr~phica, que, pa.l'- billüu•~çiio de minerios expo1·~:1dos pelo rils· 
. t indó do Pindamonha.nga.ha., em S. ·Pa.uJo. v;L tt•ic:to tle Mi:,:nel Burni~r·; · 
á cidade ele s • .José do P:~.rrüzo, no K~t<L<lo.· ele. 2'•, -peÍ'TT!iT.i.e ~ G<!!ltro.r m úlllol' · utilizar . 
M · d · · · s~u m:~ttl!·iu. l. de bitola. la.i•ga · poupil.nrló-lhe 
. inas, pa.ssan o pors . Bento do Su.pucahy. 0,.; demoms i, mpostu.~. quer peht tU.lta. ele 

Sala das sessões, 2S de n·overnbi•o do 1905, c:.:a.rrosde bitola estreita .• (1uel' :pela. propriu 
· - Rel!ouças .de Car1>alho. _,. Leo1•el Jiitlw . .,...- operação dit bu.ldea.çfio; · · 

Q#ntho Jlibeiro.-B~.<crw de Pa.ioo.- Lamou; 3•, já se vae torU(l.!ldQ esca..<:;o o m:,tcria.l 
nià GodOfredo. - J)avirJ. C<•mpista . '-- Adat- existente nu. bitola. estt•eita. Ot·a., libcrla.tlo 
berio Forra:J • ...,... A.ntct·o · Botolho. - Carnei!·o dest'e t.rans:port.e, melhat' pôde · il.ttende1· M 
de l~e::e»dc. - Ca.t·tos Otloni . ·-'- PadU.rr Rc- oecessid,,J.e$ de> tra.Iego. ~llém de Lafayet.te, 
::cnde ,_;_Carootlw Bt:itto.- l ;ra.Hcisro Romeiro. sem necessilialle de . nov;1s . d!k;J?t!Zas .com a .. 
- :Amaral Cesat·,- Yalois de Casb·o. - Bt-'1'· acquisiÇão de novo matei•hü de bitula es.
ttardo de Campo$.-lose Lobo.- .1. Catldido R o- trelta . .. . · · · 
dri,qu~~.-A~uaro de Carvrtllw.-b'loy Okal)es. · Accre~oo qnc o Joito.lú. seacha .preparado 
...c..Fc•:nando P;·cstes,-Fnmcisco lliatte~ . -Ole- pa t•u. . recebe<· a bitola larga . <1té Miguel 

· gario .ilfaciel;-Bet·iut,:,lo ;Ífonteit·o . .,-Fer•·ei;·a Hurmcr . . · . · . . · · 
.Braga . . . · . . . . . Saia !la..~ se~sões , 28 de .l10<cmbl'O de 1905.-

. · · Cat·vallw Britto. Na 'vorba-Col;reios-Consignacão~Ma te-
teria!-, accrescen·~e-se: ~:dificio dos Telc-
g l'aphos o.Corr;)iOs de Bcllo Horizont e, Tra.-. A~ rttbrica. 3" rlo ar~. 1•, accrcsceute-se,. 

elevada á· !• classe iL agencia do Correio d~ 
balho_s comp lementares (muras, gi'a.dis, pu.s- Ponta Grossa., i~staLlo 'dv Par<í.OtL, consignao
seios, etc .), insT,àlla.çã.o de .luz electrica,. do.so a qn:nitlu. de . .l: t>I.JO$ para . pagitmento 
ascensores, residenciOJ. do cncil.rreg<tllo, u1o- d t · t ., I'OO ·· d 
biliario, m11dança du. Adnünl~tração dos Cor- e um pra. Jca.n u •. ;,: ) $ para · ous car
t·eios de Ouro Preto Jlàr a. llello Horiz;onle, tell'o~ a 1:8~ c:.:a.da ul'll; e u m ilervcnte com 
inclusiv e tra.nspol'to de iua.t.er-ia.l e lljuda de a. .dia.ria de 3$500. . · . · . 
custo ao pessoal, bem a.~im a i nsta.lla.cão Srtln. da~ sessõ~s. 28 de novomb).'o del905 , 

. da administraoão em Bello: Horizoute, tnclu- .:....Atvni;cu· Gui?iuwrtes.- Candiâo de Alweu , _:. 
. sive mobilia.rio e CI'ea.cão .e instaJla.ção de Ccwllalho C!w.f)es;-Carios Çm;a.ícaitti • 

. 200um~.oo't~~e,e~0ia . .. de . 1· cla.s.~e e.m ·Ouro Prc•.· o·'. Oiwv A' ·rub1•ica. 3" .do art. l•; consigne-se a. im- · 
SaJa das sessoos, 2S il.e novembro. de l Oüõ. portancia de I :SOO$ PM'I1 um pratiet~nte . na · 

-Carlos Peixoto Filllo . - Leone{ J:iíiho .. ..;....z>a- .agenci!L de 1" clas~e do Correio de Parana
dua Re:m•de . - ·Bueno de Paiva.- Henrique guá., no Estado do P<.tmná. 
Saltes.-· Joao .Lui: ·Awes ;- Esteilam LolHJ·;- Sala.da.S sessões, 2S de novemb1'0 de 1005, 

· Carlos Octoni,-"- Ca.rwlAo Brdto.- :Adat!Jel'lo .-,·llcr~cat• Gmmm·üea.-Cu11dido de Abreu .
. Ferra::: .-R. Paixao ,'-LamouJiie)· Godof•·edo. Cal·tialllo Cht~ves.-Ci.!rlos Cuvii(Ca>tti. · 
-Ribeiro .lwtqueim. -Antero Botelho. -Ber-
.nardo .31'onteiro,-Ciwneiro de Re•cnde. . A' vei•ba. 9" -Estl'<IW~ de FÚro : 

P:l.l~J. a. terminaç1ío dos csti.tuos om a.nda.~ . 
Acerescentc~se, onde. ·convier.:.. mento-plan<IS c orçamento- du. Estro.doJ. de 
Art. . Fico. o Governo autoriza.do a. foJ.ci- F el'N Timbô . t~ Proprlá (lei n. 1.120, do 15 

lita1; o t rànsporte1le ma.tigaue;.; prolongando do·dc:.cmbro tlP. 1 90:~)-100:000$000 . 
o.té a.s mlruw do lülomotro . 501, .raro:~! de Sa.l (l, d•lll sesSão$, ~8 rio nov'embt·o· de i 905. 
Quro P retG, o a.liu-g;~omento já reali zado .para -llod1·iyue~ Dm·iú;~ Jo;,;,~ianu Ca.>"va/.ho,-
o m es.mo Hm · a.tú tla.f,(é, ·))OUc!ldo para. isLo Oliveira Vallm1.Lio.-Pe&isoctlo I<'rei,·e. . 
despender a.té a quantia. do ::!Oú:000$000. 

Salu.dassu'JSÕÍls; :.!."'dc uovembl'o do !00;}.- Accrcscente-sc ao l)l't. 1", 4•,- Telcgro-
CarfJatho Bt·itlu. · · phos, depois da.s p:~ln.vt•as « Ksta.uo do Pa.-

· Jt~slificll (!ilti 

Além de facilitat• o Ú:LIISPOl'to du mtLII~~ 
nez, no·intc:•esse dest a industt•I:L, :~· m ·clitla 
ê de con v~nieneia plll'a a ~~~tNillu. do . Flil'l'o 
Ct!!ltra l , _ · · 

l'antt» :'s seguintes : : · · . 
« n a tle ·:i'>O:üOOlii . pa.ra o pl'olongamento 

ch'~ Unhas tulo:n•u.phh:u.s de Solodatle !L Ouro 
l<'uJu, .p:~sll:uulo )>IH' ~y lvostrn 'f.'ormr., Chris
t iu:,, Jtllj lllnt. Xantu. Jtitit do SU.puca.hy o . 
.Puu11o Alllj~l'U . t ! l)uS, .luão d'i•:l-Roy :~.. l•'l'U.I!Ca, 
~tl~~uw!u pultlil cilltltlt)s IÜl Ltl\'.l'IIS, LlOl'OS tl~ 
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SESSÃO EM 28 DE NOVEMBRO DE i 905 68! · 

B~· t_~l)flr:I.n~· a, Ú'os Porit:~ ~. ,~IJni Ja$ , C·<L.l'l;t ;l. .. Ao n.r t. :z .. , n. · 1.1; : t~ lrlitc-sc ".$P.guinte: 
do Rio Clal'O, i'<l'i ·OS. :\lonü~ SiLJILo ~ . -~B 1Jas- . .l'IU''I;! l'U.ph \) , :"<cah un;;_ . ra'l'l)t'O~ ou coa-
ti® dó P;war':i.o, ~a.nt,·~.. l'Jta li!•. l.· .. ,;~~-"- . '· · · ·1 1 · 1 

"' ,.. 'T cC!~~õo~ ~;~\~ií.o r~ L .n~ :ís n lnJH' •!~ .. a.~ .1 e o~lir~<. a~ 
· Motlifiqauni-~o. de :teco>do ":irn a rHIJ::nd: t~ · llu ·n,w1.-0 <pu.: s() u h l i;,:Lt·:;m ua. Jcnlt" como 
<\S rubricas d:.1 de.s1w:t.tl. · · · · ou:nllll sí;il'd d<: ~H'I~.loc:;nwti v:1S. 
. Ao ar•t, 8"-~Up[ti'ÍIIIU.·>iC a 'Pfi.!'L(I t·<d'n!·onl:e . fia h r !:I~ :;C!,St>OS . ~:-l d.n nóveml•r o de 1(105 . 
:t.O o. li, do art. 1 i ua lt!i n. 1.1-l'"í. •i<•. I Dll:l . . _ Jvti•l StotÍus . 

S;ü:~ d ... ~ Hl~SUCS, .\!8 ue Jio\·embt·o de l~)Q.') -~ 
-Jof1o· Lu. i:; At11es . ._AdatlJe.,~~u J~e~"''-': .~ ~.ht.- ·Ao :u:·lj . ~~· n. ·5 •. :icc:ec.;.;ccatn-~c: 
te1·o JJotutho.-Lwoonnicl' Got.lo(i·l/do."- l!umu) ~em · att:;Htflitto <1:~ 'lú~pnz<l. iJHP. actua.l• 
dePa.<w•.-Cà>-1-t-.;:·ro de ÜtJ~vnde. . · nu~nt.c $(l 1i~z cutn a i!lun'l.inaç.5.o.- .. 

· · • S:~I:L •l:t..~ s(' . .;.~ücs . ~H tle mlV'embt·o de 1005. 
·.·Ao :trt. 1° 4",---TB!cgmphos-üopoi~ d:~ ·[>ti• r ·· . 
lavra. •cPar:~n:t » ac:et•cscn;r&l•-so : "'<i a d<r ·......; ''''·lio :S« r>-!os. 
25:ooo:;; J:lllra prolá~;;a.meu~o - ~~,~ linlH~· tele- ·\,i at·k 1". vel'ha :~' . onde con vim·- creaçlí.o
.gr a.phrca -rle · BeHo Horizont e ti. . cida.do. do de H< I\' : \.' :~~eacin.<: .o r.~tribui~.;i.u <Ie· ~ett pes-
t•arã., .em ·Mínas : ; m~te:; » ;· rriodilíc:wdo·so a w a.l e ,~t"tr.:t: t.S . . . .. 
verha. do <LCCÔL,I O com ·~ .CLTI(jJH.hL. . Ac art. 1". V():•h:t 4"-illc.luid:t vorha. pa.t':~ 

S:tla da .. ~ -~~(ls, ~~ tlú .JJO\'l'lltb;·o ilc 1\lOJ . U\·ulon;!:••Hen'.o <.li~ l inha tclcgtw!)ltiút\ fc-
-,..Bstevam. Loúo.· · · •lut·>d d" Uôt·doi t:ú :L C:1nt<tgaUo, ·li<L. oxten;;ão 

· · · · do i JüloHJetro~. m:tis ou lliCf!OS, d:~ Estr<~d:l. 
Ao art . ··1·, . vct•bt~ 5"~ depOis da. le t tm :i- de l~C LTO Cn 'P •lili na.. . · · . 

n.ccr()sccute-.s:: : · · . · Ao m·t . ~ ... n . W. accre~centc~sc: ·..., c do 
·Auxilio do iOO:OOO:=; (~ :.ocied:L<Io.oxistciltc. med o que . a, e~ !Je tli r.~io rb~ tolegt·à.JTÍin<Ls · 

ou quo se fUildar. oii ,~ q 11,11cJlll:l l' rlo;; ,.-y~tt !i- nun:..,:L nxcütla r lo p :eç:-<.1 m ininw pot• que as 
.. cato:; ~·gl'wola; t!e hll'li:Lmlm..,o; (!UC "JJIOJliU l'O~ OlllPl'O~:t~ 1Jil (r r ; i)VI)l'IIO o.r po,lcria.m ra.zCt' 
con<liç:õus oJ!'crccol', p<J.t·a. ,; fu·uua. <iii.ll c pl'i- bohtltu'l):.,:lb · · 

. lllOJI:-> ost;.bc:ccilllonto dá u nt:l e~Lçii.oagt·o- · Sal:• d·, ~~ s<lssijes. ~:~ do novr.mbi·o rln 1901>. 
nom!Ca., nos ~ermo . do at't; li, n. 5 .tb 1\l<· - .ht-iu Swrlo.~ . · · 

· n. 1.1-15, de 3t do UOZCiHIJI'O tln t!J03, JlQ l'(l- . . · 
1oritlo .K>tadu. . · :. NiL verlo" :·1''-,-t\oJ·t·ni•'s--'c•H'L·ija·:ic as~"im : 

· · · <<OU fU.m lhtcl hú:•a . .; do oxpo,lionto ot•clitm rio, 
Sala das sessuos, 28 úe nove;nhl'o do 1905. Jhaclas dn ;~c <:Cot·<lo com o M't. :~ 11. d.o t·cgn

. 7""Aff'o.,so Co,,ie~ .. -Teixein' a e Sú.- Oc/.<u . .11<: Jam:outu·. ün : XUli:. dlt:~ üe :~ccüt•clo com· o 
. Souzto .-DOJili11!]u• U!mçat11es . a,1·t. :·l4~ - !l0 1un~rno ·t·e;;ala.mcnto, c üik~ pa.ra 

'AcÚo<contn-se cin<lo Crill vicr : . subs_tttnil}i'ío cic.emprcgu:;. . . 
: ·. . . . ··. . . . · . . · ·. :->:da du.s ~ it'..~ú J~~ - :!.' de nw.-nmuro dt\ l!Jll5. 

Ar.t .. Fwa. o <~qver•no a.utort~a.tlo <l. !\lll.ll- - f 1; 11.uçio ·l'usta; -~1ni.::io de A&reu. . 
.dnr pro,ong:w a l~ttll:~ telel,il':J.Pitl!!ll lla G'ula.t!ct· · : · · · · ·'' .. · · ·· .. · · 
do ·hut rc-ltius até :i de l'<W<t, [ia.-;Santlo peltL O<ttlo convim·: i.;' o 1 i :~ vcL·no :mtori~ .. adrJ a . 
do Bom li i)l~ ilO lis_ta<lu <h• \lioao~;-C: o ·:~o . . ,"[c1sJmUil"l' , Illll' ·u~t :1 m iu i;,;t et·io, ;~tê a q u:tui ia 

S;~la tl:u; snssões," 2ll do noreml1t'ú 1Io I!J():). •lc .'f.í:OOt•:;;, pat':J. :mxill.Ll' :~ pu blica~::lo oro 
-Bt-orF<anlo ;lion lei,·o.~nxu!w}Jrilto . l ii t ;:u:~ P.~k:ulgnit·as ti..> livro do propa.ga.llll.<~ 

···:_\C:Cl'CSce~tt:.;n t-so lô.'): IJO!~," pat•:t ;~ . co~l~tt·u~ 
cç:.1.0 d:t ll ll!ta tclc g!·:•plncllo de u ,,i'lt th:t 11 
ddit.do 1\,, s nr i·o A zül, no I·:~t ru.J.u do .P.ttl':t :u~. 

S:Lhl <ltts ~Ü&;üru;, 2..'; de no ''e:: 1 u1·o de w:i:i. 
-~~1-t:'J~Car :(_;.u,:íinJ1'1"fit1 . .::. ~- '{u,tlit.lt) .. de Aln·eu. .
Ca1~i!ttl/!o Clti.IVCS·- Ccw /<Js Guvct!cw ,.li, · 

A' ru.lJI•io:~ 4• tlu ttr't . t" : 
. Accroscont em-:,:o I U :IJO(J~ p:tl'iL liga<,:ü.o !la 
lin ltu. to !cgL·t~phiua tlu Por to <la Linlll;, rm 
s(w~·.rv N!!gra :.t villa do (3Ual'iLkcstt1:>., ll .J 
Estado .tlo PM·u.n1~ . . 

St~lt• da .. ~ soswc:. S8 tln novomb1·o ün l !IJ':í ~ 
A le nem· U1., itll<:lí'17Qs , .;....CI.tndit!o t/.e J[IJti!M.
Carutt/IW Chau11s , -~Om·l os· Ca'Oaioaliti. 

Vol, V\\ 

-0 Br,, ;it ,i d ,.a!. · 

Sala <liis sussücs, ~8 Jln no...-emllro. do l905. 
- 1/í·l)dçriço Bm·_qú. ,_.;..(Jm·&os de ·N o'Oacs. -... 
,J,.uuu.< llt<l"t;y. -:'- li;.J.!)~<Ilio . ·'1'oui·inhti . ..:......t~<lW.tl 'áO . 
lí!<tiwJ.< . -.ll~d~i t·o .~ c. :11/n;.qttl:l'qí.le . - 'l'o.'calino 
du.~ Sttn~o.< .-Rorll'i.QIWS 8 tJ!tlanhtt .-.,-lil'ancisco · 
;ilait<~.-l!tmi·iq"e li01'!JOs.- .1fm·ci1'11 <ht: Silva .• . 
'--Cn>""ot.ttlio -Bri.Uu . · · · · · 

.\ ItgDW IJt:tlla. do .. 20:01) : l.~. ouro, mt consigna-. 
ç:'io- :ll:tt,r.ri:tl'-:t · t:ub-cun~ i gnaoii.u'--<~c•l u is i
:çi~u dtl ,;oi lu~ u ut.ttm~ !'uriJll!l:.J.S 1lu !'l'tWqJ.tia, · 
oi:c., l)íl·!·a, tLcqui~iç,~n.o ao c~tr;~ l.lg-ei l•o-Uc ::toUo~ · 
t• t'<Jl'lllttl:>.•: cuuk:tc !.:trh> dl\ :.ccôt·tlo cmn· p~ 
ar"i-!:1. ~-11 o 21, tlo IWg-ultLnwllto n. :~.~:liJ, úo 
10 do l'<!V!ll'llil'O d:1 l~!Jii. . 
. - ~~ ~~L: ~ rlt~·) ~od~iJC\tl . ~f{ dn H•JVnnlbl'L} du Hl05, 
-lfiH''cio · ~'o.çla,_;IÚiiziu ri~ ADI'tlM, 
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•' COntintía L!n1 '\' i gol' o n. Xll Llti ai·t·. 22 . d<J. Onuc COilVÍ<li': 
lei-11. ()5:3, de 2!> de dczcmht'o de 1002·. autO-
rizando 0 6.o.vérl1o a reor.~ta.Jii'l.:.n• os se·rviç.o~ Logo ·qu:~ o;eja. in.o;;t:Lllada. a Admiostr a.çã:o · 

- - do:. Ul, t·roios de ) finns, e m BeiJo Hoz·i:to-!lte, 
Ao navegação :L · e<:H'g'O •lo Lloytl Hr:.Lál~iro, a agoneln. do col'reio 1tc l" cla.::;.<e existent.c · 

· com as se)!uint e> · altm·:u;iin,; : · . · no~s·~·. cill:ulo ~1w:i. trtlllS l~dd.a pa.t'a. · a.: tlu 
u) a. sulJvon~'ào · ~o~ctual üc l.(i0:~ ;(i!J9$992, Ouro Pi•t:~to. 

papeL $cmi pa.ga, om ouro. lic;Mufo·. re!!Úzid:~ 
o. .l.OOO:OOO;;;, ouro, .JIO exm•ciu io .-lo lll()!;: .:i;ala d.a~ sc~sõc~. 21:: de novómhro de 1005. 

b) no contt·:,cto, ijfJrào incluitl• ... ~· ;1.$ liHhas -:-li>'t.LJICisco Vi:irtr.t. .· · · · 
seguin~ ~ · · .. . On•lc ÓO~vior : 

. 1•, linhi\ do Horto {enk.J. .Rlo e .Man:.i.os) ; 
· 2" linha .do nm·te l'<~pld;L (c nt t•() RIO c M:~ Fica o Govo~no antorir;\Úo a o.uxilin.t• a .' 

nitos) ; . . . · · ., . . ia~t:1U:1.çfu> do Mu~eu Conuncrai;~l a cat·~O 
. 3•, linha. dê PcrHamlmco :w. Pat~<L {eat1•e d''· Acadelllia ilo Comn'teí·cio tio Rio •le J::>i 
Pel·uamhnco 11 Pttr:t) : · · · ncil•o. :. · 

4", linha do Pm•tJiLmhttco ao Rio Gr01wle Sa.la uag ses,sõcs, 28 do no;'ombro de 100'>. 
(entro P ernamhnco c~ Pm•t9 Al ·grc) ; ..,-;\fl''rmso Co.>!« .• 
5~, l inha de Scr.;ipc (entre Sl:lt'f.dpe c Rio); 
6", lÍ/l!.ta norte . ú su.l · (P-ntt·e Par;; e Riq Onde convier·: . 

Gra.ndc) ; .· · · . fica <LHto t·i~a.<lo o GoverJJo a. i\brir o ncccs-
7•, liil li<t do snl. (entre Rio e Pot·tA) Ale;rt•c); &tr io cl·oúito !l<Lr<t. jJaga.mcut ) tias gr<ttitl

· a~ .. 1i1'lh<t d ·J ftio ua · PrattL (entre. mo e ca('~C~ · .... o~ t)ngenhP.i.r•os fiscaes tht rúde dttS 
Buenus Aires) ; . ·. · csü•u.d:L~ dei fert·o u.rrendnllas â G.1·eat Wer 
. U\ linha tl.e Corumbá (entre ~-rontevidéo e .te1·11 pal• ~ catt·c~w . . d:~~ me~mas estradas. 

· Cornrnbti.) ; -· · ·. . L d . - 2" d . . b d. 19. o-
lO' . linlt:J, de : uuyab[• (entre corumh;L 0 Sa a :1s sess<Jc.,:, " e IIOYL:llll t·o . c <>. 

O.uya.lJ:i.) ·; . . . . -A!frmso Costa .. - . Dwnshee d6 · Ab,·ancltes . 
. 11", liilha. ·do Alto Pi\ra.mi (entt•c Col'rieute·s o 1 · 
e 0 Jguo..ssú); · · Jl< e convtcr: : . . . 

12•, · l inht\ uo Ul'ltgun.y (cnüo Mon.tc:..·id~o Elevo-~o de · l ~ : OOO.j · t~ 'I'Ot•ba. par a paga~ 
e .o Salto) ; . monto dos eugo nhtlirvs ll~cao~ da commis .ií,o 

13~; linll"s ~\txHiluos ; . . lisc<Llil\adol':L · d:• r 6tl.e das estm:la8. tl.e ·fcrr o 
l4·•,Jínlta. .de l\ova York (enti•e Santru c u.rrelltl:tila.s :~COmpa.nhi<i G•·ea! W~stern . 

NovtL YOl'k). · · · · · · · Safa das ~essUCi: , 2~ do novembro de 19015 . 
c) a. . crnprer.a. contmctante s' ohrl:,!al'[' ·-A!['tm so Costa. · 

a promover ·o e>tá.lle!ccimenr.o do tra.li'lge 
m i1t uó COIU a.~ C II!IJl'Cl.il~ du navcgaçiit•.t\';J,J)i;- Üi!UC .rOl' COJlvoniuntc: 
atl••ntic;,, tlll(l sü•v:•m o Hr·azil, palüs SL1US AI·L · ·o UOI'Ol'Jlu ·é a.utot·iza.do a conceder 
prl!icipn.e~ purt "s o -~ ~m as esh·:Ltlas d(l 1\n·ro Plt.l't1 u; · oon~t~·t1a~•1io · ua~ · linb:Gs fcrt•oa~, que 
que VéllhMn ter (1. podt;s ~ervitlo~ pela em~ st!l'Vem :í. li••Miio "et·;~L · M tt•e 0>1 ,.~~ta.dok os 
p1·e~a, O:w1utela.dN: o~ iutol'C.>J.~es do l<'iséo; tlwor1~~ con~tanto: d:1 !oi n. 1.12ti, do 1-~ do 

· à) ·o pessoal do mat· ~e·i·<1 . organizado por deliomln'ó du 190::,ou ont1;o,, q ue nã.o impor· 
melo tl.u cot·po;;· .convonieut emcnte lll:i·o.d- tüm ouu:1 rnu.iot•ns ptll':L o Th B<!f) tl ro . · 
meutu.dos e obl'i.!!a(lu <t.O u::;o do!! uni ('ormm; 

· qtte U:n·cm app~ovad(.Js pelo MiJt.lstlll'io ·da S:l.h1 tia;; f\Cs.;;ões, iaH de novernbl'O de 1905: · 
Mo.t•inha; · · - W LI?ldtwley de JH:wl.ortç<t . - E tMellia de Atl-

e) ÍlO contr•acto S() qr;tipuhLl'iÍ. <1 Clall~llla. do ú.·mrle .• ~EpúmiHatodt<.d:!l'{(Ctflr.iU . . 

c~tallclecimonto do ca.mM·:w 1!'igori!'lca.s em ;\.' vorhiL -Corl'(lfos~ i\t:t'm~cente-se, ~ndc 
comlfçum; convnniont<l:; p<bl'a o t.mnspor·tc de eouvit~t·: · .. 
fructns o l!CIICl'O\l dtl tl.teil dctct•iol'aA)T.lo. uutt·o · · 
o~ •Li vt~rt'lús t:ior tos do }l~i~ ,, p:u·:~ i~ IO:.~ta.dos P·m·a :~· t•opt•c.;;!~ü~\(,(\o do Co~·1·eio Bru.r.i- . 
Uuitlos !1:~ AIIIUl'ica tlu :\ol·to. · loiro no coug1•esso Postal Vnivl'l's:LI, a. r ou-

~a.la ti:~~ so.•:>litlS, \!H ([\1 ünvoml.li'O tio 1005. Jljr-:s.· om H.o : lli~ e m : lUOll, l::i:OOO$, OUl'O, 
- lfJH<lcio ·1'ostu.-0tJ/Mu C·o·uu(lllll. -l.)«·v.le S:I!;L d.tls so.:.~uos , I!~ dll n uve mbr o. d e 1005.· 
l~muos . - A»i.;io du AbJ't:u, _ ()I))'~<Otiu r.la - .(r;11twio 1'oslu,-A,~izio <kAbt·eu . 

1'im$cCI~. Em11ucla a.u .Or ç:mwtlto (lu !n1ltmt•ia o.Via- · 
Fica rovogacb. d11r-:~nto o oxcl'cicio: :t <li.s- <:iío: . 

. posiçilo •111u ••,ruu. obt·iga.tot·io o ·e in :pt·ogo dos 11 J;ovl ~ t·no '' :tutot·i Y.14t lo a 1le~pondet· até :~ 
· hy<lr omowos . . · . . ·· . 't'""·Jti:L d" 70 :00o.;;. ouro, }>wL'U. mnittir um 

St~l• ~ das ti<'-"''iUcs, 28 tlo ·J'ioYcnt hro tln I!Jr}) . .Mltlo •:c•umw rno :;Lt ivo <l:~ inMtguz·:~clio d:' . 
·.,-BI'icto Htlw, · A n •Jú<la. CcntN l tia. C:1pi tnl do. Ro]lnblic:.~,, 
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cuj<,J IH·oün~to snt•;t :tpplic~t•[,, n.mellwL·:~.wo:!•j ~~. (!lnl lbl. r.;x::.'~o c~~ ·~:~:::uol:~· (~u:~nti:t ,:!~(}.~ 
tos- nuL.tül"ll!.e:-t. do .·wrvJ(,~o J.)i)8tc.t.l n:~~,-~~t.. t.a- l·.i!it,ado (.li~ Se1 ..:.l!)e 't<..Hl euhc,..l:tu .ct.. Delc..,,Lt.aa... 
üajl~. · ·. . · l~'íiw:.Ll lto n_1e:-;;~no Es.ta.<h,, tn_n tlrvt~~~S!.\~ }H·~ .. 

<• 1· 1· ' ., .. - ·• · '>f; d' Jl1JI'l'n1il·.,) oh• l'kY) Bt:cçii,~~- · . . 
.,:.t_ ~L( .• Ls ~~-:--)'o.tH . .. , .... - .t .. - . .I ~ •• _. l·'n.. '(' l' ll' P'Lr'o J•(-"' "i" ·L cnl SrJ!l(rill~· 't. Clll'tntta. 
] . • . '1' I . l ~ ·- .( ti· '" ,.~ ( '~·""-"' ' I ' [J ' - _ ... ;:-.H ... I . " ....... " 4 ~ ~ fJ'n"r:'n .J_r,sn.-.:' 1

t:: t J -~-"' "' • chY t;u:UUO:~. o q_uouiJo l~- sullicientc par;_l~ o 

o :""·i~. ·pre!Õ4irlelite·- Túin :t }J:l.l:Jr- p<t;.;i!o~nt;ni.u t.ln ol~':~i.L''l lll<JW~ uo. e~~u,,lo.;: 
vru. 0 s1< .Rudricruc,; uori<L. mouiw1du e;n . l":,uuo.-;;. os f!tt<to" meu.a;u~ 

· t:~ · c;,_,rn a .. eornnus~ao (,e ung-cullCG:us~ 
o t'Sl". Ho,lri,:;:.·ue,;; J:>ot·ül-·-SL·. fJ Sit. ci: L' \'IêLÚi CA\"ALc.l.:o-:'l'l..:.. Não e~tã.o 

Presidente, venho :.Lpl;C~lltli><Ll' mna erncnu:t.! pt•om11t;ns e~~ese:;;t.ntlos ?. 
ao or~a.mt!nto 1Lv. Vitt~:1ío. ora em dis,;u~8i~o.l o s"1! RnDt:lúUI·:s llort<.\-C\5,o n~·t.fío prom
'J,'al <) sua imperiosa L~eces;id:•·.i<• e urg-uucta. pto~ : e;tf~o 1witl,o :ttloaui:.ulo;,;; t!:;L[u J'Oitus 
CLllO C,:O,()lt (!Cl'W .~o:i:J. elb :tprqsent:u::J. P~J_l,'l- em ~ :HL ltl:LÍDl' pn.l·tl;. Os liQ:O(JO.~ l'(JSt<Lil:c~ 
honr:tll:L Cúlll1Ul"S..'1.0 de .. 0l'Cl•I1L'nto. St O"•·l- ctiO"<'·n . i'tsl,a,nwntc par:.L <tmtko mezes, m
vc~~e inl'orma•la. tlu.> .. ormm:1Jl'C~ que \·enllll (lla~vo; (,~t;:: do nov.c:mbro, n, pot•t:•ntr:>, aM 
trazer :10 .ClfllhiJCtl\lcato tl<L C:.tm~tl'lL. . f'e;·m·eirn 1hl :·t!lllU ,_.-indum·o. . . 

A ml1ll1:.L em••ml~t m<HHL<t con~tgn:n· ne~tc Tc:1!m inlormu.tue~ s:.•gm•;L-,:, oriunda.~ do 
Orç:mwnto :~ vo~h:L d<J 101~:000;;. JltU'D., ter- i!lu:;trél eh ,r'" ol<t com mi~;fi, '• c nm rlo.j mais 
lnína~)ào _do~ estttd?s tla l:.stt•ú.d:t do l•et•t·o COillpür.•nte~ ei1gcnMil·os que tomc~._!"LC otuc 
ele Tlmbu a Pt'OJ.ll'Hl .. ; at;tu:~!H!Cntc mu[r,,; c.<:.>r~ ·C$ttt1lus nã.o termioari<.tm sin;to enl 

·t\dta.ntn.üos. . . . • , lluttü•ro. ,.\tü [(í. , poi~, de. l'evut•oil·u a ou-
Foi c~tt\ c~trU.<!;L decl'Ct<tcla na. lct n.l.l~-~ t.nill' .J n:'!.O h a llinlwit•OJHU'a os c'tudos da 

de 15 uc t~CI.Oitl iJJ"<J do ~!lU:~ .. ~~ vt:m•l:l ~em 08t1·~tci:1 Jc i'uno, que ter1i.o df> scl• su~pj:lnsos, 
<liserC}J:tncta por o.,ta me$ 11m. L:.tllliH".' "· j:L tendo sido l'oiib a maior-.pn.rte tlclle~ .. 
que t(Jilho <t hcmt•a tle m~cltt·:gtl' ne~tu mo- · :>f{~o 6 tle <~.dnüttit• q1m a C<tmam constot.tt 
mento~ _. . . , •. ; ,, .• . em. que. por f,d~'t de vm·ba, ~e H!spcnlln.m 

Publwu.da. lt:L, o~ l'Cprt'.>eno,.l.ltt<~s tlc ::-c1_-. o,;õoa 0 ,toHL~; j~~ t:~o :~(leanbdos o lmto> com 
gipe,. mntto nu.tttralmeme, eovtdar<\111 e;;- 8,1erilido errol'mc c inca.Ic:ulu.vcl por parte 
fot'ço~ p:t!'a.~ue c !la. ti ns~o. c~nw;u tlCJ e~- üo !·:,;;t.:L<IO. CLtte telll um peqttettO or~<~mcnto. 
cc~Q(l.(), o ltno lk1s.~c. n_ut. o~q,toctm~ntv dtH- ,;,.cdiido <iHO sú p:;tle ~ot· (;OmpcnS<~do com 
mutd~ um soma,) ~Jtlioluado . . . . . . . , a eou,;trotcç~.o ilctlniti'm dcs~<\. estrada. 

Asstm, o m~u tlln.>tt·t' :Lilltgo o clwle, o S<tbu v. lcx. quo~ o J.;;;t;Ldo do Scl'fppo, a.pe~al' 
Sr. :::~nadot· Oty;u;Jiu Campos, e o O!'.\dor, ue colluca,do pol:t, naturc~lv :~ bcil·u. do 
:prucm•a.mo~ !lOS etttcn<leL cun~ o llont•ado· At!:1ntico, uiio teve a. ventura do iol' 
Sr. Ministro tl:~ Vi;w:'to. CJIH~ · LOIIl ~ump~·e bwt•:ts llluito ,1cce~~ivei~ o nm pol·to fbtneo. 

· J110Stt·.~.d~J a molh:;P voot~~dc pela col!$h:t~e~: :L~ '))elo ,1uo ~-dlhl 0 suppl<eio do T:~nttt.lo .. vonuo 
d:t l'J i úl'Hht.IJ~tl".\diL di! •C~'l'O, ljlllJ :.i • bx. l_o,- i,o'lélMS ao !ullf•O OS V;tpOl'C>l da Ca.l'!'Oll'U. lio 
conhectl indi$pCu~twul ;'o I'C<le um•aldt~ nt~<~no n01:1,;j ,l:J llü,~l qüc passa. in. dU. m~hia. pab 
tbnoa,. e ilmdi:.tvel :w1s iníct·e~~es üo 111Ctl Ahgo',1~ 0' vlu(LnJL'>a. ;elll lho pt·e~t:•l· o mi
K~I;t~tlo,. JlOS(JilLCIIUIJ:II~$ t:!)rrt S .. 1?.:.,. l'tJ;lJ~,o. niHLO . slll'VÍ~·O lt. ~eu COilltll~i·cio, Ú, ~uu.J:L
U.ÜIIl<le que o~ ostaüus los.~cm lllLcl<tdus tlcsclL~ VOlll':~ 1, ,1 pas;:.tgoiros. 
10f~; 11 q 11anb u 111.r •. In, !;i L", tb lei cit.atla li l>tL Ci:ül't'r.w CAI'ALCAN1'[- J•; não lm 
autul'I~U.S •O u I :ov<ll'llO lt <L!Jl•ÍJ• O Cl'Ullitu Ill.l· Cal'g'iL i . . " 
ce~s:trio pt1.r·:1 a ul'g:an iJ.:L~~:'to o los <O:pi:\IIIIS nyt•- O ,;l~. l~nt>ltll.'itms lJot•rA-C<~I"g::t. ha e mmto.. 
çamcnt<l~» l'espc~tlvos, :p:.n-o.'Cit-n~~ qne 1~i .. J Si v. l•:x. quizor lm· u t'c.ltltlll'IO do Sr. 
potli:.L c;~us<~i· :1l.c:1tm:.t. ilemut··•· <!, L'esolvomo;. l>r. lln:Lt'([UC'J tln,\facP.ilo. ~obr•c o Lluyd, c lHl
ournlimnioaJ· ao illtt~tt•n pi't!siüontJdu J•:Ht.tllél, hlk:Ld<.J ú11 .Jo,·1u<l tlo Commen:io tle um <lOS· 
qtw :~tltül·i.wu o St·: s ·un.,J •. n· Oiyr~r.>io Uii.rn-· ui:_1~ 1~a:;~tttlo~. Vlll':\ olr,ttl l' gl'ILntlo a .. pl·CJ~u
po~ ~~ olfüt'ÜI.~!\l' no !,o,·m·no ao.p1<t1ttH~ rweus~ c1:no •lll Soll'i.(I)J.>. pl'1111:ii\111nr!lll1.H um ,ts.~uc,~r. 
~1riu. ]lt~l\1 aquollo lill1. ~:J:ILD '11 Ytl tlos ilo- ttli!illltLO, ~: ~t c ce~'l\~\~s. , . 
eumo,ttos t.plo :1 :m tl'w"·u _o tlotxo •Lo lot• E~ IU\l t-.~t:tuo .IL:t·r,tlo uu populnQ[w muito 
par. L lli'it>"l'.,ti;;-<Ll'. a :ttt:HU,::L~ <b>. co llug:ts, hlu>t·io~·~. 
m'"$ quo :tj~lUGal'O l :.u utuu c!t~"lll'SD , u ·pulo• 0 ::; 1~. i•:1,1:;1,u üun.1u; 1t;ll~-l!: intelligontc. 
qu·t<l.~ ~o vPPlll os tclcl!L':Lt nm:t' t!',Jeatlo~ . · . ) G 1 l 1 · 
Ulltl'O o' ltOIIL'~;,o Sl:. ~lutisi;L'IJ tl:.~ Í I LJH~tt•ht .li (),f> I: . II.OIO!tWr.t;~ DoRt,A;.r n~:-.. ;·e!Hlla ~ l, 
iHú~t;l't! IH• .• lo~illu Melll!~u~ •. OIU.:Lll p•,(]S!dettt:) t:il tl fe oh C~IHimt~•·W o lo LII ~<,llliLll o~, .~l~]?ol~.d_o 
<1•" "' l 0 rc:cnnlttwlllH!Llt'J th e~l.t'<.td.~ u.m qnt·~t.w, ts-
02?~~~~-~ ·~ oii'Prh o di•"ilO Hr. Mini~tro tlu. so-me, w•st;;t<:u.pitu.l,. uõ.t> f,Ct' um<outm(lo Jll.l~ 
,,u · ' ' · '· • ~ · · · · ··l · · l ~t"\ on lll o Lom levado ·~ ~~~ 't Iullustd:~ ·mu.ndun oJ•;,r:wi~:Ll' ru~ saa ~ocr·o- vu.rw~ ogal'f!~. P ~ · : , . ,; . . . ·. ;,, ' 

t,ar'i<t o orçamento para. o~ l'elhridos tl~tlldo~. :,tt•anllll cornp:ll,oHcm pro.l.'i~Wllal, popul,t,.ao 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 2710512015 15:08- Página 50 ae 72 

684 ANNAES DA CAMARA 

+ã.o !;'l.bol' iosa quanto á de Sergipe. <Jne. no d 1!llSSS est1ulos, <1U:u não devem. par~r, · desde 
erntarito vê, desa.niroada., t;effi O menOr V:l.iOl', que a rn~~ior pa.rto;jti. está fe ita. . · . . 
oproducto de sua. activid.t~de, ·por: 1\~lta de Por lnform.a.ções coihÚbs de. protissionaes 
meios faceis de transporte~ . cornr.etent.es. qut~ teem estudado e'sa. estrada. 
. O Sn. JovrNtANO nr,; CA.lWAt.no - .Kpr.r• de t'erl'o e consignado o l'!JSUltrodo e:n rela~ . 

dern .o. seu tempo c tral><lltlo. . torios, posso a.~:;egura.r que ella. da.rá. lucro, 
o SR. bR.uvEJLLO . C.\.VAI.CANTI ~ tt precioo .trará iuter0,sse, desde que seja. po.,;ta. etn 

que V. ti;x. note : cu Ih, um<t.·pergunta. : po1·- t1·a.fego. · · 
que não tocaya.Tii os vapores ? Porquo. n~ A e;t~a.da. não é . e:<~tlÍsivame~k de Ser" 
tee1:n carga 1 Porque n:ã() tecm ·p.'\Ssotgeiros 'I gipe. c; inte1·-estadua.l. e uã.o se devem ame· 
Assnn eu pergunta.\'tl.- mu.s uã.o a.ITh·mu.va. drontar o~ que· ~ii.<• mais timido~ o •m a u.g-

. O Sa. Ron&Iç,m;:s DoRTA~Não toca.m J.lOrqne ~ravaçã.o que esta emenda possa. trazer· ao· 
o Lloy'l não qtiet• Ot) nãu p6<le. O 0ontt-acto deficit, porque,. depois de decretada esta lei • . 
obrigava a uma escal:t. dos 'i'a;:~ores por Ser- qne manda construiL' <I esl;!,uda. de feno de · 
gipe, roas. ellcs não teem i<lo ha. ma.is de trc5 Sergipe, já diversas estrâdn.s tecm sido man
nnuos. (Ha dil>e'l·3os u.pf!-rt~s.) d:tdn.s estudar e· construi!·, como sejam. as 
.. Só mf! repo1•tei a.o Uoyd p:~.ra most1•ar quo estra.du.s de ferro de Ma.tto GrossO, Goyaz, 
o meu ·Estado é (lo grnu•le producçii.o, o qu~ Rio Cu'ande do Norte e Ceará.·. e ainda, ·no 
se .acha. consi!!llado ilo relaturio do Sl• • . Buar· Diario 0/flciat, do lO de,;te m:ez, póde-se ver 
,que de Macedo. . . · · o decreto n. 5.755, de 1 deste mez, que 

Voltando á que;tn:o·que me tt'OUlW it tri- m<'ttlda u,brir um crcdíto pa.rtt · os estud ... s tla 
buna·, e que é ttma necessidade vital pa.ra. estt'<ttla. <lo ferro tle S. Luiz a Caxias, no. 
Ser'glpe, indepoutlaute de uma linlta .. dil pc" Mnl'a.nhiio. estu<lqs que São cOIUputa.dos OtU 
queoos va.pot·es. quo() Lloyd ]Jara 1:1. cstt~l.le- 200:000$, de a.ccôrd" com o 'pt·ojecto n. 1.329, 
laça., e· para ·que tro.lniho< tfio adeanta<Lns <ie 1 de ja.neil'o do ·corrente alluo. · 
.n5.o fiqu(lm por acabar, a.presento ao Orç;~- N'"'ao se devem, repito, assustar aquelles 
monto da Viaçã.() est:.~ emenda.,. pois qtle, de. que IJos·s..:m suppor que est<:~ emenda. a.ggrave 
outro modo, nã.o so :podet·ia> encontrar · dl- t d t i ã 
nheiro. nara sernm tNminados os est.udos o de{icit, .a .e por(tue acre i o, e c.nlv cç v .'· 

'' miühtt, qúe a. gNndc~u, e. a prosperidade 
em .andamento. · ·. · · · · tlesto 'Pa.iz sü se v<witle:wão qua11do o séu in- . 

. . O SR. ÜLlVEiltA VALT.ADÃo...;.., Aiu l a com te1·ior ·for ooi·tado por e~tra.lla.s de rer1•o em · 
· essa na.vegaçâ.o de pequeno calad•). n. os-. toda.s.a.s direcções (apoiados). qua.nd() s ·' tron-

trada. é cssencia.l, c a. emenda. neccssn.ria. xer p:tt•a. nHlis pet·to da. cost11 Goy"z, Ma.tto 
O Sn. ReDaiGUES Oou.JÁ:._As !lilllculdadc.<, Grosso o os set·Wcs de tantos outros F~ta

Sr. Presidente,· que t~soberbam .o .Ol'ÇtL- dos, · rnorocendo todas es~ :~~ obra; os meus. 
monto do meu J~:stado, em pM·te dev.ld tt~ 11 mti.is ca.lortiSos a.ppla.u~os. · 

. supprossão doa impt.stog It.ltor-<JStaduaos e r~· reia.tor llo Orçu.m>:>nto ·da. rndt1sti'ia. e : 
em]:):\rte devidas :L con~ign:•cãode 5·r~ .plLL'i.l Via.ç:io 0 meu pa.rttoula.i• u distincto :1migo, 
n.s obt•n.s !lestina.t.ia.s ~~ attunt1e1• us olt'oitos tl~1 0 sr. Dr. Tosta. espírito Incido, int•lligente 
r.occa.,que iiifoli~mooto se estendo :\t6 o meu (apoiados), <\l>aixo~a.du pelas idéa.s .. 0~8 que 
Estado.·· dofeude·coro o ma1o1• ·cator. com o mms vivo 

O SR . ..TovrN~Axo · nE (;Aitv.úuo- lE · a~ora entbusitis~o. · · · 
esta verba. montou a 90: 000$001). .. · · 
. o·sn·. RODRIGUES DOLUA- Ex;Lcta.rntmte; o St~: . .loVINlANO m: CA.RVA.T.I!O - Deiensot• 

no orça.mento votado vu.m o f'ut'tN cxol•cicio, sii1c.el'O •Li:L lu.voura. 
est.a. verba. monta. a 90:000$00t:l. o s · · l·, · · D · ·. to · · 

]~ a.ind:\ mais. ~r. Pl'<lSidente. essa.S diffi- · · a. "onRrouES oRrA- ... ara.u lntra.ns-
igento dos intcl•e,;ses da.IAvour:~. nesta.caaa, 

oulda.dcs :mgmenta.ram eom a c:rOll.ção de e, nest~o.~ contli~·ões a· minha emenda n3o es
um l>a.uco·de auxilio :l. lttVOW'ti,,; que hon- tu.l·in. entt•egue a. niethores mã.os. Além disto, · 
toin foi in~tct.llado em :\ruc:~.ju. banco :Pt~.ra. S.l•ix. 6 representtLnto da Bàhia. tlo Esta.dó que 
o qual o Estttdo cotlCOl't·e cum <\ CJUtl.lltlu tle lu~ra. com esto. estrtt.da uo nino, qua.si tn.nto 
850:000$, e rnais 60:000$ com .que o g.,ta.du quanto Sergipe. 
tem concorrido PM:a :;u\Jvcncionur . uma. 
contpl\nhia de vaporos com sthle . ne.~tt\ c i- Por to;Íos estes motivos," sento~me uan
tlade," afim de ter uma via.gmw meuSti.l quillo e c:erto t.ie que sobre este assumpto só 
en ~o este poJ•to e :':l:lr::ipe, toc~Joudo na. B;~hia.; terei do mo Jemuta.r· desta. cadeira. :pa.ru. 
tudo Isto, t;r .. · Pre., idoate. ·fa?. com que •. ele. :J.Comp:~.uhar a U:t.m:l.l'<\ n:~ votação un:~nime 
seu mutlest.o or~a.mento, JJÍLO possa.. m •ti>.o ·da omond:~o · da· banca.<lã. d.e Sergipo: (]fuito · 
meu i ~~t:•tlo distt•abir qu:l.lt.tuor qu;tutia, e bem; m'!'itobem .• O iwaçlo,· r} 1m~ito éompri~ 
deste modo coucol'l'cr . :ptu·u. u. toi.•min~'iio merttado .• ) · 
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-DOOUUENTOS ·A ·QU-!' SE lU,FEl~JU 0 SR. IW
_DR.IGUES DORlA. 

F:1ço sab()r 11ue o conl!roi!-:o NaciGnal lle~ 
ct•:•t ou e eu- >a.tlcciono· a st•gainto rosulu çito: 
: Art. - 1.• b:' :uüorizatlo-o Govó1·no a co11-

~a. Mcnsu,gem tio prc~illentc c.l<l S<Ú·g-ipc, s tl·uix• tllll<L_ e;;tl'Ml:~ ·• lo . f'twro qne, P<Wtindo 
a.presentMh\ :i. a.">Semblé~ csta.<loa I, em 1!)(14, tio Timbci; no ~~~k~tlo tia. Balli~, v;i. tl:lt·min:~r 
se Jii : - - u:~ LJitlau<l tle Prvpri!í, _ no Est<-t.,_lo de Se1·gipc, 

. c Grande obst:limlo. ~inii.o o ma.im· reta_r- ligando ' "sa. c~tr:Ld <~ _:Ls citla.tlo~ tle Aracajü e 
clamcnto ao deseu,·olvi ,;1e:tto- il\dltskial tlo ~i 111i1o lHas, tlircctlLÍ:<lCUt • ou po1· meio .de 
Estado, tom sido incontilst.avolmcnte- :1. 1\Llt:• ra.nlnO~. l:oni'ormn fl>l' julg<•do . ll\:ds cou
de uma estt'n.diL de Jorro que f;Lci!it tl o tl':\n~- vcniento, ou,)Ut•vu.ml(J-.<c <Wl se;ruintcs uis
porte, a permuta. d:;s seus -produ c tos cnt.-0 o p.;>iç:Üéli - ~ - _ · · - . · ·- -
1n·.erim· c o llttúral, -entre Sergipe c· os-&- - ::i 1• O Govet•no m:.~ndará. org-a.ui7.u.r os 
ta.dos Umttt·oph(l.:3. . ';lla.n9s e o~ça.meutos por vessua. tle l;Ua cuu-

-. __ - Em diver&as ooc,l.Siões, desdl' remota~ lh.LHÇ<t, :.IJt•tudo P.ll'" 1s:>0 o ucce.-...''M'IO . crc:>-
-épocas, quer por iniciativa p artiéuht-r, q uei· tlit.o. e. contr;tct.a.r<'c :~ construcç:fto .::ori1 ·qut:nn 
por . influencia ·dos seus Governos. tem-se nmiB . V<~utagens - o!l'et·ecer em eoncurreneia 
tentado s;Ltisfaz.et• a. ião justa-aspiração o, publi(!a. ·. 
não só n<~ legi,lação gera.! como nu. tio l•;s- § :':: .• O . contra.ct<~utc 8e Olll'iga.rá a. ini
ta.do e ua. antiga Província , depa.t·arn-se, ci:u• li.S obru,s dcutro. do pt•a.zo de Um -<Ll ttlO 
es-parsos.- __ muitos projnct_~ que t n1duzem e a tel'minal-a.s ·dentro de cinco :1nnos, a. 
esforÇada. vonbde, ·n1ais ou \llenos ac•ocn- conta1· dti. data. d<~ assign:íillra do eont·racto. 
tu&(la, ptLt'a. a J;'eali~ção - do! uma fcrl'O-via. § :'!. -• O . pagamento das obras da est1•ada. 
que fecunde o tcrritorio sergipauo~ sét'<i elfectua.do por- _meio de titulos que o 

. Rclembra.ndo ci-tronolo!lica.mente os pri,·i~- Govel·uu cmittll·a.; _vencendo os jul'<JS ue 5 % 
- ao t~nno, em moeilu. curronte, ou 4 r. e-111 

legi0s, tanta~ -veze:> concedidos,_ c quenão ouro. com a, amorttzazãl) 1/ 2 •!. ao anno.
passara.m de infructifet•as tenta.tiva.s, que "§ 4. " Os titulos a. que se refere esta lei 
a final trouxeram a de.-;crença a.o espidto set·ão entl:egue,; ao contr<~«tante ;i: propo1-çà.o 
publico, 6 meu intuito con~:Ltc(l~r • 0~1 PEJ<-t1 que forem l'eceuid<ts as socçõe:;: de estrada. 
Offictal perdura vel, o htstorJco élto-~ d LVPI'sas ~:qncltü.!a,s, -com _o ma.t~1·ial lixo e rodante 

- phas::s percorridas . pela. . id~a _doJl!.inaute e corresponden te. · · . _ 
nunca a.bantluna.da de uma vmçao .!erre;~ ID- At~, 2. • O .Govet•ao_ pí•ovide_ nc:iará sobre o 
teress•1ndo o t;sta.do ·" · · t · d t l 1 d · l 

Depol·s ·de mencionar as varias tcntu.ti.va.s ratego · :~ 03 rtv. a po o mo 0 que JU ga.t· mn.is c ... nveniente. · _ .. 
n""tl. ~o -obter umt\ cstr:J.da. de ícl_'t'O para - - 1 -..- A!·t~ ~ -· Revoga.m~se as lisposiçõos .em _ Sergipe, da.t:~n(LO _a. prim-eira lle 1872, · con~ contra.rm.» _ . -
tinua_ o presidenté <lo Estado : - · Sltpondn. so achtn-a., do tcdo, a. mais séri<J. 

cResultado de eircUIÚ.'<f.anciii.S de ordens d'illlcnlolado ; mas nli.o ara tudo. - __ 
diVC1'$a8 em que se pel·deram g-ra~ndes eapi- o ÜOVCl'llO ·du. Uuiiiu, por nlotivo de "ordem 
t a.es e grande sommu. de esft>rços c u-a.ba.lho; ecunomiea.; tal voz 11âo se dispnzil~'SU, com a. 
Sergipe permaneceu, de ontàomutleante, dosa,j;1da preste~u., a tlar c~ecução .á lei tií.o 

_ verdaJeil'il ·t~~bo<\ msa em-.([110 u.pen<~.s · ~o 10-~tivotmonto applu.udtda p'r -todos qlle tet•ln 
distinguem, perdidos em sutt.S plantw es, ma.! ligu.çã.o com Sergipe. · . · - · 
impt:~8808 traçOs qu~ le. mbra.m esses pru- Como tlepcutiOSliO de -cstutlcs prúvlos du 
jectus de -uma ferro-v1a. - . -- _ · trae.;~do, o convite do couclll'l'eutes flue su 

Foi depois da tantos e ile tiU> Jo.mcnta.veis p1•opuzessem á exceu~·ã;o dos tx·a.billho..; d:L 
·-insuceel!80s que, náo cogita.n..to das contra.- e~trad~. corilpl•ellendendo que o adiamento 
rieda.Jes ás quaes saberia oppol' paciente podol'it~, pol' indellnidv.-~or rata.! ao projecto,
resistencia, _ a actual r e-p1·csaatacã.o do l~$- ro -oi vi, por intl~t·llle tlio do Sena.Llot· Ulympio 
ta.do, no Congre,so Nacional, .tratou de rei- Campos. pÜl· ;l disposiçiw •lo Governo ~·e
vindicar para o seu torrão natal o inccin- dm·a.l 1 impo1·tuncia. que fosso orcatltJ. para. o 
testavel direito·, tauik~.>~- vezes desvirtu<Ldo. custeio dos refer idos edtudo; , - . . . · -
ao grande beneficio da vlu.çã.v !el't'Clb. - 1-'Cita.s <-~s no••octê LÇõci; na.. Capital L?etloro.\1 

Fo1·tes neste ; justificado_ proposito, o ::>c• recebi no dia-lu dl) ma.io llo Sr. Minist ro dà 
nador Olympto Campos e. o Uoputa.do Rc.dl·i- Vi:~çltó a. soguinto conununiç~J.ÇiU> telegra-
gues lloria.. em~vmc do~ sou~ compu.ulw.iros phiu<L: _ - - _ . 
ue l'op!•esentaçào, tizera.m viuga.r a · 1déa -«mo, 9 tle IDi.Lio.-Sr . Presidoote do hlsta
que se subs;ancioll na le i n. l.l2li, de 15 tlu do de Sm·gi!JP.-Ai•u.oa .. ü-lle accórilu corn 

.dezembro do aono pa&;at!o. quo rlispDe em as nogooínçõe~ quo a.ut ,,ri zt~.stos. es'e Minis" 
ma. intogra. : · · tcrlo ost<L :prep'-'ra.llo para l'O<tliÚLr os os~u-

« o Presidente da. Ropublica 1los };stados- dos da linha do 'l'imbó u. Pl'op.riá.. aua liga-
Unidos do Bral!il: çã.o_ A~aca.j'il, Simão Dias, correudo toda-S -a-s 
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despoút.~ por coi1tn governo Estn.uo, qnc •lo- nomettdo c llefe ti'~~ c0innl!s~lío· dossr~~ estudo,; 
vetá fazot·tlt:rpo~itos .u.de<J.nt;Ldo~ por ;:umos- o eu;:;nnhcil·o Ouillterl)l.e G1·ccnu.lgh, quo já 
tre' JJa. Doleg<~cla Pi ;cu.l rJo TIH•Soaro •~hi. ti.. :;c :1"ha.ontJ•o nús, 1JOl'<:o•·rcntlo ~~ zontt (p1e 
disposiçã.o Ministcrio. Via.i}<•o. das .quantias v~w se1• >'Ol;Vitl: ~ pclt, ·via-li!ne:·t. 
que a.~te - dcclarn.r ncces.~Mias. de u.ccóJ"dO · .A lém do;~;e k.tÇa.uo. u. qnc ~::e l'efc1·om as · 
com o Ol'ga inanto total l'rtw:.tvul de dnzcntu~ instruccuús tlu Govcr·no J'e:lfwal, outro
e vint.ccontos p;u•lt .o t'nno corrente. Bu;sta o r[ltC não a.ltob\ a oxtcnsli.•J tl:t· v!ude1·rc.1 
uovoslt\) ag·uru tle JlOYtJrli.:t couto;, dcvclldo prujcct.aila~o debu.i.e . ú:t imprcnHt.L tloE4-
seguntlo deposito sm· feito em ~ctcmiJru. tatlo o 6 con:;idcl'ado pelO:' fJ ue lrtdltur co- · 
Caso V. Ex . . con1it·me est.as conúi~'<ics, pl)(.:o· Jiheceni o tel'l'itAJrio ~C "gipa.no, corno mais 
avise par<~. ~olicit(Ll' tlo. Tbc.o;onro or1lCIIl á convcnicute- u.os .intcl·es;es loca.es, . mor! i ti
Dclega.ci~ p<n·a rece~tit· deposito c org<toir.ar ca.ndo.a.qucfle apenas no .ü·ccho entre 'l'imbú 
::;om demora. serviço . Curtliacs saudar,Ucs . oAr<~e<Ljli. · .· . · 
Lmwo j"fiiUe1·. · }:m vez de, pm·tinuo· t.le Timb6, t~cguil' por ·· 

.Ko tl.i:1 seguinte J.'O$pontli t:..rrluem por to te- Est::.nda o Lal'an,ieil·tls co nt mnml paru. .. est:~ 
gra.mma., nos segniute-~ t~!t'OlO< : · .cu.]lital , sah ir t,l.o ·· ponto irtioiu.l, pt~'>'>'l l' por 

~senhor . :V!ínis tro Via(•ào. Hio.- !O_;_~f:~io lt:.lh<~.ianin i i<.I ou sun.s immcdía(•Õcs, por Bo-
lOO•L-Cún~rnw Hugocüi1çõe,; que, :kHtori :~.•~' to •t'lim, 1Lal10l'<LIIga.-immcd.io~~~cs de ~ . Chris~ · 

. por c~tti UOVCl'llU, .. m'O[lO;t, ~ ~ V. :•;x . . l'l)lJl.'C!~ toviio, Amcaj ti c daiLi s<!guir i>:u•tt L<.tr;1fl· ·.· 
sc.ntu.ute J~st•'·'lo , i':ien••dol' fllr"H.IÍO C<11npos, . .iclt'<l~. · · · 
p.u·n. t•oaliztiÇlW estudos Jcn-r·o-vi;c Timbti . :. O tUgtlO. onge..nheil-C) .. ·que JH'llliüde ael.ual
Propt;i:~ c ~ua. lig:1ção ArM:<~i ti', Sirnão lJía~·. mente u.os o~tudos, porct.l'l'Cr~~ pu.tut·u.lmcntc 
correndo todas úespcZtl.$ por .coJlt<l Governo a.s zonas lndica.da.s c. u.llia n<lo o8 intel'tJsse:! 
JO:St<Atlo, assim <.:orno compromi:;,-;u <l.li:Sumiuo loca.e,: á.s v;1ntaguns p1•otissionae~. t·csolvel~t; 

.1\tzer. deposito~ !)()l'. aúe<Lntu.tnt;)nto~ scmc;- pt·ctcrJntl.u clettka os dous t 1·aç<tdus o 11uc iilr 
traes, :J. ordem rle~sc Ministorio mtUelt~gacin. . nmi$ corivct.lio·ntc. . . . · . 
l<'íscu.l do Thosom·c>·. :l.tJUi, •.!•1> qtmnti:LS quo Gr:Ln<lc 19i :pu.l'a·o Estado o sacPificio com 

·.V .. Ex. julgasse IJecr!sstU·i;L:>, (;(Hdtn·Ittü orcu.- o compromi.;...;o que. assumiu. · . 
1nento tota.l prova.veJ .. p:~m r eferillos estudo~ -Todos nos sa.bcn·lOs hem av:tlial-o ; .mas 
na ímporta.ncia do ~:Ot)():;;OOO . . <iua.n·w scrí:1 pcoos:> pal':t. ·os iilhos de Ser-

Nc&ic accôrdo, podei.> pr:Ovidenci<tr. l.lcslio· ·gipe si a inda se · reproúuússom ns mesmas 
já, o.1im Thesutu·o a.uto1·ize JJdeg<LCi>J. Fi~c;•J ínccrtllr.o.s, t\S me~ ma.~ üosil!usõc~ qttu, en1 
receber pl'C8to.çã.o novetlb eont.o~, uetal'mi- ru.pido;: h•a.ço>, vos M:Lho d.c ltistnrinr ?. 
na.d<1 toleg-ra.inma.· · t~e V. 1·:x: , que ~im r.c- . I•; f " i ·por iiiso que não. poupei esroroos, 
spondo, cheio ·de .. su.tistà.cão, con 1· euciuo que. nf1.0 me atemorizou.·~ g1·andci:t tlo sa~rilicio 
sn.crificio Estado ser;,~ proveitoso por coutu.r pu.1·a i[ll!l · :se. realizasse t1 g'!·m1de aspiraç-ão 
:poclero .. ..;o a.poio •te · V. r·:x. <i gmnt.lu iiTtoJ·o~;e da povo sm·gip:.1uu ·'luc, acredito, se iorc<~,rt1 
que tem !lumon8tratlo p<~.!'U. .. q.ue se l'C>~ltzc nm 1i1cto, do que niiotl .da<lo tl11vid:n•, consi
roa.ior a.spira.çã.o . l·:s\~ttdo . qu;\l rtt<ti~ \'ig<n·oso d..era.mlo-s.• <t imp01·taneia do accurdo uelo 
elemento do seu de~cuvo.!vimemo ma.t.et•i:J.I, qual so olJl'i;(ou o·Governo .Federal ptú•accm 

. t::s.nt;as . v.cz(ll! est>cr:~tlt), t~~nt<IS . ,V()_zç;; Jll'or v Esta.do, ·l~cpre.~~ntu.do p01~ mott gov.crno». ·-
il·a.hillo. · · - \\Lri:Ieo~•~geni du~tc anao 'diz o prcsíâento 

Com· o ·l1!aior reconhecimento. cou1 . o~ 1lo SoJ.·gl~t:l : 
a.p:pla.usos d2 . ]Jovu ~~··gi]J < LJ\O, n'Jinht\7 cur- · <<l'>~t t·a.tlt~do l"el'l'o "- como 'lOs disse; o 
1hacs ~attdaçoos.-.frmno "lfoneoo.<, pl'U~lllout.c aJlno p:t'ss:,!lo, pn1. :i, !lispo~kTio do Mini~t.ürio 
do s~rgipo " · . ~ . . . . . ~ . tl:L Indu:>tt•iu.. Vil•clio c Olmt8 Pub1ic..1.s a. · 
· Ao mesmo t.cmp<> . Foz b:w.:t;r tt acro n. 50, quJ.ntb t.IÍ) 2.~J:Ol;Olj j)l)l' aquclle Mlnístci'Ío 
rlc 10 do rufericlo me;,, abt··indo o crCtlito do .i n.lgatlu. sulllcicuto p<U'a. rJs cstwlos da estrada. 

· 2~0:000$, de M:córdo él;lll o ;wt.l" d<L lu) 110 l'cno c.lc Tilllbo. 110 Jo:r::ta clu dll. JJa.hia., ti. 
n. 453; de (i ue IIOYCllllJl'O do tt i!OO })ô.I8S(Illo, Proln'i(l , com tm{mmal pú•a SiTiliiO Din.:i , 
para. occorrer :is de~pczas cmlcnhtu•~~.- · gt•:4uclv a.,;ph·a~·iiu do totlos u:; tempo~ d<>P()I'O 

Pelo Tho.o.;our·o · d•J· &t:ulo fbi roct)lhiua. ~~ ,,m·gip:wo. A hü;t.ól·i:t · dns.~a ju,n;u. c p:.~r. ric
llclegacia. Fiscal, logo ((UI) o l'C..~pcctivc ciP!o- tic:~ :t.I!J!Íl';~~·áo, •scnlpi·u postc!'g'<lda pol'i11- . 
gMlo tove autur·ir~'\çiio p<tm l'Ocel>cl;,a, ·a Jll'l· l'itltJ::te::: o cau!ia' mult.ipla!l; eu vos tlz dl)
meil'õ\ pi•e~;ta.<·i'i.u <[() HIHXJO$ :1 qno se l'i)l'o t·em tnOJ' !Ichmrmtc~ 1r1 111•!n:::a.gcl ll ola..IJllPil!l <tnno, 
o, .fl01ü.; telegl' ;~m i n ;•,.~ - :apt l· r,t·. t l'l ~er1pto::: . ntcJ~ 1.1·: ~.u:. i v do.":= ··~~ Wt.::~ i o o _o r :1 pc1H llo · !c~ _·_q ne 

·xa. l~pOvtt.. f.h::tth:nu.-ia. 1> Tlw~):n·L) \'-~ t,;: r·:i. 1v~ ~~.~ :1 ct.1~a.h~ll..mf.n ~t ,'1'('-;~p_on~·ah.~tid~~<lc ~lo~ 
))a.iliJ.ir,a.do· .. \ éc )n t~d l'l'4:L' l~ti llt :1, UHt.ra, "))1'C~ 1.a<l~i ll.), lk~·1;:~Ll~~ j)C1 t lf; I(~O~ <' .atu·,;.JD1:-:d; l'HtlVd~ ll.. ~ S~n· .. 

·. PuL' decril&u Ull [!) J c l•HÜc; l[nsie 1\lliiO, I,(Ípll frtll dot;u• !lS.tll tlú• l•f• c:;:n ,;s molhora-
fot·:~cu' l)olo tiorurno l:loJoml uxuoditlas a~ menu.:s que >O mt.stt·am mais urgentemente 

. in~tntc~•vt.:>: ·que devcnt ~OI' r.. l:~t~t·v:Lil:t~ !lu- Jicct:s~"ll'i <Jo ·a o so~a pl·O~l't."<l.fr. . 
:L'aJJtu 0~ ê~tmto.> Jtl·elmimM·c.~, tcnd() .~ 1 )lo Aqui clwgado .ao PL'iDcipio do julho do 
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ao no fintlo o di~tiJicto.c:tgcnl!ci~·:J í ouilhcJ•mo ( O Sr. Aa"ótl$0 Oo.;;tn.-Poço •~ pu.· 
<;rccnll:LLgh, ctic1e chL coclums~a.o llc cstull•;s .. l;wl'a. . . . . 
'tr;Lton logo tlo l'Cconlwo.:imunto (t:L wn:L 'I uei · · · 
vao ~er ptll'~>· •rdcla pol:c. e - h~:t<b ; O ir:tlc:c Lho O .. Sr. P re,...i<~e•itc ~Tom a. .]li:\· 
correu sem incidc tttcs. cxccüta.tlo pv1• ontt•o la;vm. o Sr. AJfon:;v Cos.ta.. · · · · 
os· appla.nsos da populac:~'to tlas lm:;tlícladcs · · 
por .on(Le a .. nuces.•i<l:Lde cl.o ~ct•vi(:o lc'·"-•••• o _. ·<(j ""1". ;1-. .'lt"o ü'"'n C o,;. t•., e•omc:(!iL cle~ 
cit:t<lo cu;,reltlloiro:c ~cHise:o · "punheiJ-.,s. cliiL'Mlllu([IIC p11 11co1 ti:t·:L : :\· cliwt·. ombu t·:t 

Seutlo ch:o.nuJ.do :~ o:.pit.a.l d:t ltepublic .t, s~i:t im;nri;;tc ll;i<>.llllu " :c.<~tL II ci.Ho tU~ quc -~c 
foi a.Ui t·utarda.do, :is ·eJrclens· ,[,, ~l 1 nhr.nrío v:w OCOit:Ja.r . . · · 
dü. lndustri:L c·Vi:.u;.ã.o, .de' liiOllQ ljllC Sú t.:l ll :\nt,cs clO inieiou· a:-: l igeira..~ <:•Jli~ ÍÚCL' ii<)ÜC~ 
n.bril tivcrant comce;e) os e~l;ndo,· ·u.a c)-:1;mel:t, <l'lll 1iret."1ulc prurlitzir, · jlt~tl!ie~~~lllo um<L 

·. os qu:1es estilo wudo leito.", oom a dc~el;Lvcl ctucn-la. peoc) Iict~i1~'·' :~ ·e<t lll<U'a. o "" l't·c~i
regularidu.dc, · soh a .cumpct.eato dít·i~e:~:.ií.o <L•) 1l outc p:wa 1la~: eJ~ sua :-: :;it\cat·:.ú e . enf.ltlt~i-· 
pro.tission<~l o. c1u.c m e refori, aJjcz:ü· ua x:i· a~tiCI;S pat':th.ul t:,; au ltOIH'',\tlo :l'elntur · do 01'(,'<~- · 
goros;t tmvns~itt invm·nos" qne tivemo~ o~tr. m.-m i:ú q110 .~u tliscute,o i.lluslt•:tcll> IJr. Jgnt~cio 
ü.Ono. · . . . Tost:t. pelo bt·iihanti~simu t'IJiaim·io con'l 

ca!cul:t·o engenheiro ·chotiJ ll;l •iommi~s;í{l Q.tJC p :ccfld.cm •~ rwvpo;t•• •Lu · t•.c!bt·i<Ln pn,.. 
(l\IC em dez mcze ~ tet·miuar:i. os Cl>f.mlus . lil! jcct~t . . . · . 
cainpo· iJ em pouco tompo mu.is <lltrtL ]:lOt' Tuolu o t•cl:l.tol'io elo :-;_ Fx .. é um:t pe ~r;.a 
findos ostr:Ll.•u.Utos ~o<::wt•ega.dó~ üco:c,mis~i'i.n. ;li),! li;~ <In appliln~<JS , um hym:to · <t gr(tlidCX<L 
. A . eonflan~~ de que ·teremos a. !:>:tt':\11:1 ele uo:;só palr., t:'io bem l~LoJ;ttlo, :pela; n;d u-

dc ferro vac jü, se <~ninhanJo HO o;)Jir1to -roz<c., •• l'<Lpido c · !les l urriln·<~Htc progrQ'iso. 
· scrgipimo; toclas as classes sentem c com- :\'5o nnec~~i r,a 1lll enc:u-oc:ot· us nwrít,os do 

:prellentletn a urg .mcb c noc~~~itl<t,le. e.le sn;1 tU:,! no rd••·tot· c ~~~ :>uet." ~Cl'Vi(:o~ :l cu.n~~L du. 
rea.li~<W.ZÍ.O c a. sna utiliclad3, 11ão ~õ tio tcrri- Pa. t,ri:•. pt'iltcipalm:•at" :i a ;.wicult lll't\ tlo 
tor1o quo h:~bita.mos, oomo :~!>S In teresses gc- no:;so p<Li~. qnc t;mtn tloi·c .i <~ :~S . E)Ç. o <I 
ra.Ocl dit Re~ubliqa. Nfi.o é.possivç.t .•1uo n~tLiS ~eus . üo;lic:ldos esl'ut'I:\J~: •. 
um:~o vez SOJ<L bnrla.da. ••·espectattv:~ publLc<l, :•;' neA;a,·et o· movi tm~ato .])l'Og'l'e::.>ii'O quo 
1l.caodo, ·em _todu caso, ;i, conscieucia du ser- tom <wita.<io. ilos tüf;i nw > ;Lonos, <L ·cl<.ssc 
gipimo que· vo~ úit•ige cstü.s ·palu.vra:s; qcte a:tr icol;L ; l'llnnc.l-.ie o1n congresso~. ont .as-

·. sã.o <~s·~u;~s ultiJ.JI<LS iw pi)Stu de guvct·no om sncnhlú:Ls, Oitcll! os prol>lem:L~ l!l;üsinim·cll
qtte foi ·colloca.do pela genet·osiú;\dc de ~[lU$ santos ~:io di:;cnf.ic.lo~ ü letniJ:~Lila~ as :pruvi
coocilia.dãos e do seus eminentes n.migos que denciu.s mais m·gcnto!< <t ~;m•em toma.<l:I.S a 
te.::m li.Stie.Uto na. l'eprcsent:~~-'ío tmcion:Ll, a bem ti;~. ind ustri;t ; ele · cuja. ;!mndcza. tanto _ 
cono;icç,ão de tel' d;LdO um golpe J'uado n:1s_ dopcucLc o nosso rut-cu·o, 

· iodecisuw; que t'él'c<LV<innlsta gmnúe o.spiri.lr I l<L cinco nnnug ti;:nJ•:tm no~ O!'e;:\nwnfos d:t 
,ção. indo iw eocontro do fiOV<Wt'lo ua t;niiio f(eJpetl'clka ,·,u ·i"s mncliel:.Ls I':Lvur;tvcis CL .la.
e oifertando-lho a. (JU:l. lltia ijUC .este :-juLgon Yonm; a<tlli t! :~citot·i~<L<ltO pa~·a:. crc;~o<iw \le 
neces ;M•Jn, aos pt•elitnill:.u•c .; dcs~a .obr<L de c:;f. :L<,:Õ<l~ ·:~g t'OIII >lnic ;t~; , · alli, a do"taç.'i.o uccel!!" 
progresso. lmpol•t.ou ist.o um ~ac:rHicio, ~u.t•i:L p:~i.':H~ Jlllohcar,,iw ciu ohl'u_s ut1Ji.s :i. pt·u
ncste pet·iodo cln. ·ui(llCithlioilrl.{ · HllilllCOil·a~ p<Lg-autl:.' n ;b ·in.~trnce;,'ío elos · nOS8os. 'll!;l'Í-
que a.tr:wcssoi , ma.s o pu,·o sorgipano enca.- cult~wos. . · . 
ra. reslgn:.tllo o~ 111:\:ot•c•s S:\ l~ t·i licW~<; ~ :c.bn"Jt•L- A lo\ cp1c ·:Lnn OI':!:C.nim~iLo :w~ syJtcli e:II~Ji: 
elo e.mlhrn. ü clo t•:i..)o.~u.m<mf.o- e.1um· o ileB:Lp-. :1,/!l'Íl'O ia.~ 1; 1.1111:c. lia.>: lllt.Hliil:~.~ 111-L i~ nuttt· ~·o i~. 
pri.recim.ento 110 ·nm e1Jt.t~1Ye <l 11 maio L' ao 1·oi~1d :t~ pelo Clllll-(l.'"'>l\.1 !':L nw-:::Lt~~tJoci:at i Ya., 
~eu progrc..c:so-.• <lifficuldaclo do trruJ~por~. :l.I!Opl.awtu t\,:sa lr i. ll :·,o lltl Utndlda ; lHil Por
A' União euml)re &tlcl:n· c~tll. div.iü:t de honra iJ:unlmco, n:1 llahi:t tl!IL Ah~gei :c.ll YlLl'ío,; s.rn• 
COiltl'ahida·CÔU! OpeqUC!IlO j·:~bl[l.l, e. Nt_' o l liéii,ÍO\W ~1\ nJI.'In:tt•:i.m l' i'nilccion:Llll', !"Jlll 
espero uom mel;, :. cvnl'i:1t:i~'" · gt•.c.mln p l'IWe\lo p:cut o~ <LS$0Cltulo~ ú lJ!Ll':~ 

Jáo<JnO o. rmt m·ox:L nus lechou a~ porta~. :. imlP~I.L' i<L . . l-: 111 l'nt•nan\l>ueo ..:fw l10VI! t iS 
com a.~ tLSpel'ozas i! e uina hal'l'tL 11om scm,pro syudi1:a'W~ orgrt ll ir~•do~ • . ~lm• Lo o~ mai:; soli
ja,cil de: tl'anspor, ' ii':Lcunll:l ao ~opml' rnu.ll; tlo~ . ·piJl' ctHid it,!iii>S uspnc ittL!s, ·o; cie nu.nLÍHm· 
aspOoO dos (i:Jrtus 1'()0008 (jUe Vilol' l'Olll IIOSSIW I' (LCJ iSt<;:Me~.ll. :-\o lltm >lnto, Clll >!CJU Est.u.1l0 
costa~. tonllamus. ornbom :.~ ~n.ici (;.iio dl~ lfl'llll- llil.t<~ l ; lt:. llcm j )Ollco tc1:1 pu. <I iuúustri:l. 
de:·f c:ÚOl·\~.J s . u n11~ c~;il;.~da. i.lc fel•,·u, ']~~~~, J~í. a.gt ít•f,Ja. crc.1. . l'o:.i •~eÍ!1ê ll ; .o ]ll'Ogl'n~w t·t~n.li%a~ 
i<.",rn., curn .. L~(' i Udu,t.!t~ ~ hn·e o prod.ncto d.ü dJ ~. ''lH iJL~.·, :t.l i,.:l, t ~ ...... <:~a.ia, pu!· iPtla a ·1•a..tCtt.•.,· ::;(• 
.o_ngenlLo ::;úrJ: lPttlll\, :nüs ~ t·;~ndoq:.tt) somo~: .. anl didicUIHt~.i,.i..~ pl~ü~~ Ll';t,v ~.~ .' li:.·, l't:t:ii\ç~ du Jtoj.'tt: ~ 
póvo diorJÍo do couvivio üo~ l!liO IIIO III:Dj t~m. i>e!u ]ll'vg'o o:;.~e J d;~ iu. i't/11: ·.~ , um l'crn:..mlcuu,, ._ 
dos <tttc "contrihuum }XIl':L o · OII:Zl':lducim<Hlto mni:eo ~e cs lb t·e<tt•·mn Y<triu~ agt·k-ulcm·"s 
hum:~uo mu todo,; o~ rMllll~ •.1·-'·· ,.,cti'lie.l;~u\:l· ·ac.ll •t~ubd.o,; , d!!tltt•o ._. , qua.t•'· p;;dc!lws tlt~.: • 
., do ka.bu.Hw rboundo. >> ~tLCll!' , ~om de.>:rnot•eom· Vi :!ol'l'l r,:oHiu Ollh'<l~) 
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os Srs. Drs. ·Ignácio de ·n;u'I'Ol:õ; c Corrêa dn prob!cnw.s, · de cuj:i. solução, si a.cceit<Jda..~. 
lwito. . . . · . · dcpt:wle o futuro de~eurol'r"imcnto .do pa.b: . · 

Toda a ver. lLUó so tmta dt! f;.wm·ccm· a .. .t-:Ua.s se rcrci'CIIY ;1 qne.<tão tio povoa.men:to 
inclu~tria. a.p•icola, llii;cut.it• i;woblem:~,; quo do uus~.J. súlo. scrn uuvi1la. u mu. <la.s que m:Lis 

· 1he.,;lio inheronies, apJ?:u·c~cm scmpt•e na~ ~n irn:-<i nm <1 eu:.rita.o;ão ctu~ JJOS$OS. homens 
lJl.'irol.lil'a$ filciru.s l\>SC~ di:::ttnctos a.grícnl~u- vuhlicu$. (. !)li!ÕIIIlos; muito IJem.) . 
rG~ e uinguem c;~ cXCIJde.- · &lrrhON:<, pussnimo~ 1tma na.tureza. pl'ivi-. 
. Mas o ot·udoe c; ~l'LÍt>C do u~ti!i.car u. emcn- I.Cgl;~da., rnu.~c~tos.;~ l ' tOS, banhau.tlo e:dcn~a~ 
da 9ue anriuncioil e vac taze:-o . e · fct•tillis.~i111<1S rcgiõ,·S, .· m<~.tt:•>~ collossa.es, 

E necess<Ll'ioiitstru.ir · ;L~ ch~.~se~ o.gl'ícoia~. r.tc .'umi rique;m in~Olll]JU.t·u.vcl, inlna$ pus
levar-lhe~ o eustna.mcnto elos JJOV<r,; processvs s.•.ute.s, . qu\l pi)l' :...tu J'""-'em in~xplor:~das; 
de qne ta.nt.o cn.l·eccm, pu.ro. .quc p(>ss:•mos m:~s el() que ~e1·ve tutlo i:iso; Sr. Presiúcote, · 
produzir J)'luito, e. barato. p .>is disso . depen- !;em o homen1, snn\ o t i':.\Oalho humano, sem· .. 
de, em gt'af!de parte, u mu.g11o prol>! em;• no.- ít. intellígenúiil e o c.~ l'ol'(:<J hu ;n:~.oos ~ ·· 
·cioila.L. · · · ·.. . · . · · · · · ·No .l:lr:.Lzú; .a :m:cu ver •. nos ultimos u.nnos·. 
· O exemplo da :Argt.mtin:J. .é. diJmo de imi- est<~ cjue;;tão (lO povoamento não tem sido 
t~iío, e nós nrto dovcmo~Uca;· :.t1·<í.:> . enfi·eotu.d" com o .necessario- vigol·, ·encu.-
. O ·estabeleci me ato de csc;o1as pmtíca.s, tle minhand<Jcse :t soluçfw que mt1.i.s COllVenha 
cstaçües ag1•onomic:::J.s, ))Ostos zootechnict>s e aos ;~randO:.q intol'essGS m1cionaes. ll:, entre
campus üe experimanta(lào • . tàz-se urgente um to, .el\<\ . se pl'ende a muitos ontros pro~ 
no Br·azil. Disso e;tii.o conv<!r,ciJos todos- blem;LS ·e ... l'a.l!ilita, qua.ndo náo ~limove, mui-
o Governo, o CongL·esso e ·o.> lii'opl'ios a;gri- tos emuara.go" que entrav~m a px·osperidade 
cultores. · · . . ele um yniz .. ]';11;1 aJfecta. o regimen do sa.la-

0 orça.1nento em discu~.-<ã,o · man<li~ esta- rio, que podo tol'n:u: m:i.is bai"o e certo; 1'&- · 
belecer du~ estações agronomica.s, uma em woven<lo a insiKLbilida.dc tlo tl'abalhado: e 
Ala.gõas e outi•a. na Bahh~o; é ju~tíssip1o. "Mas modificando· (ll;Se sy:stema. impiedoso da de,.. 
Perna.mbuco nãu · pdde ficar· isolado . dessas va.staçã.o elas ma.ttas; . atrcck\ o J'Ggimen da 
providencias e é nesses mtülo a sua. emenda~ cuJtum, · tornando mu.is fad l e ra.pida. a. 
· ..O oradoz• quer rzue se decrete tambem •~ substituição ll<L monocuit.•r« pola. polycullura ; 

crc<\cão de um<t estu.(\ãO lLgrono!nimt em <L1l'octa. .o L'egimen eco.llom.ico, '[lc.lo aúgmeti.to 
Pet'.ll<lmbuco, .pois, o poder pnhlico deve in- con·.idora.vel d;b prmh.Lc<;iio e do· consumo ; (• 
crementa.1• oYigúl' Ltue a iniúl<ltinl privada um meio elitc;~~.e segm·o de Pl'dmover a ri-
va.e demo)lstro.ndo ter alli; como confessa queza. JJaciomll. · · 
com pmzer, ú illustr(l.•ló ra1:1.tor. · · ·Peço liccuç:~ pa.t':L r ocoi.•ú;.u•. aos. meus l!OU
. :.Nada é m<li~ justo do ttue. a emenda.. que mdus.colloga,s illgnm11s p<thVl'él.lj do eminente 
se conforma. :cotn ontr.11s di~po(liçi)o~ do prO- chefe d:' ilomocraoi:~ llr·aziloiru., o St•; Quin-
jeoto e tem a. seu 1ll.vor ruudada.s e 1ncontes~· ·ti nu l.{()(:aynvn,: . . · · 
t a.veis razões: · « Nosta quo$tão do povo;Lmtmto está ·.· 

O orador estátmnqu illo ttuu.nto u.o re.~nl- cnh-:mhaua., ct•oio eu, a solução tlo · 
tado de .sna tent.-t.iv:L; confl:~ no p:~trioti~mo · m;~ior pi·ol>lorm~ .><ocial e polít ico que 
do rclatQr, lll1~ ·seus· sentimentos de j ulSJ,it:<t, tt1mu~ <t. l'iis~lvei~; 
e; mais d.o que t u i lo, . nu intiwe~~n <JLle · U 111 pt1iz •JlllJ tiã.o ·Cl'O~co, ··que · Jlão 
S. Ex .. so rn:pt·o tQHt demonstrado peh~ la- augrnm1t.a. a s11:t população, I [Utl não 
voum, pela industria a.gricola tlo sua Patriu. adquii'(:l 11ovns liwQaS para n de~envolvi-

Conti:J., pOii>, l.l:L ~ortc r!a crncn<1tL (:11uitl) mm)'i,o tla ~u:~ )Jl'OiliiC~'ãu o Ui\ SUI1 ri-
bem ; muito bew~): ·'·"' (lllú:t~a, UtL ~ua. !orça e eugt•IJ.lu.l.ocirnento, 

é um pc.i~ q.uo .deca.he, t]ue se entra-
O Sr·. Jo~é B.ttn.lf'a.cio- Peço a qttec '• ([UO ~e att•ophia· o que, pela sua. 

·pa.la vra. propria. f\>aq ue?.a.ll deca(}eucia.. :pó de d.es-
0 Sr. Presidente-Tem a. palavra pol-t;~r o appetite tlo J.Ut.Çiies mais fortes 

0 Sr. ·JOSé Bonífa.cio · e potlerosas que se juJg;~m 1m~dc;tiuadas 
a civi!i:ar u glo ho • • ~ » · 

O 81~. Jos6Bonifl:i c.io . ..:.....Ti·ttnquil- H a.cc;rescent<~: · · 
lizem-se os meus líalll•u.do~ · collogu.s. quo · «ú q~1e ~e Llovcdo,:ejar• e }iromuver é<~ 
venho occupar ;.1 suu. ~ttuucãu por mni&o immigi·u.çào. tr•~tautlo-.~e ·(rc distribuil-u. 
:pouco tempo. . · . , c !octLii~<1l·•~ na~ ~unas mtt is ·!1]2NPl'iadas 

· · Vo~t;s-uuvimo.~ :~ V.~:x. úOil\ n uritopt•;tzúl'. o onuo ila.)a, em IJO<~S c<.n..lwues, terra.s 
O SR. Jos1~ Bo='.Jl<'AClO-l:ll'evc., p;i.laVI'a.,; <J.IlO lho p J::;sa.tn sCir <Mljnilimttias por cull-

vou profel'il' e esm~ no intuito de t~.pre.ontltr . tra.cto~ ~.erios. e ttonesttllnoo.te cumpri-
,; considorll.(;ã.o tltL ()U.Jn:wa., el\\ ()me.ilíla,s a.o do~, f<Lcnltantlo-~e-llie . o pagamento da.~ 
orça.mento, que o1•a. ~e discute, medidas que Pl'úprieda.des adquirid~ por meio. do . 
~e rcla.ciona.m com um dos mC(.ls importantes pl'Opr lo produêio do seu tx·a.balllo; quando 
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. riiio se quci~a. •.. como icria corivcnicate;;- t a.t• o problc;na.; •lú •~gü~ no >~cntitlo tlc thr- · 
cedot-a:l. gratulta.mcutc.» . . · lhe nrn:L soht(,ã.o. . · · · . . 

Etrcctjva.mcritc,.simhorc:~, mn dos fa.ctor c.s J\irul:\ l'C~cntt.Hn•mtn. em sd.cmlbt'O uo cut·-
111:\ÍS· a.ctivo~ eLo · povoa.mcnto é tt immigra- rcnt.ct~nno, nu intOl·o~~a.itto i>~tc•·wew que ro 
· .. ração, é a. colonização. - · S1• . cQU$0lheiro Autuniu .Pt•adcl . conccHi t•zt ;v.• 
"' :-.ra~ o~ g-overnos desws 11Jtimos :úmos t·cpt•c.<cnt..\nt.c elo .fiJrrrr.l- tlo Crmimtc•·d n. t:n• 
~cem se clesettrado do·.assnmpt.o. ... . São Piloulo, Li <l~tu,;. Jl•Ll:.vr:c~ <[tL<l ~ti;Hita 

{) SJt ; . TOSTA-Apoiado. OOl' . l•Ogtsti•:.tth~ 110~ A 1>Jt(les da C:t rli:Ll'a. · 

o·sll.. ;;i>sl; Bo""'~'AClO- .• . ieem' se desiu-· S. Ex . tmt:n'<t•lopt·o,ic<l to rdaLi\·o :i va-
'tcress:.tAlo completamente clcsst\ c1ucstão , lol'i ~, ,~,ií.o do cn. tii .o <li ro ia.: . 
· Sonho~cs, ·no período q_ue vn.o ·do. 11:!87 a . «O sttppt·imcot:.> .M l.tr-a<;uA : ~ !.avour<L . 

lSfJo, é certo que teve a immigr·a.ção notavel ,; out m racc tl:t •!ucstfo.u .•[IIC Ill'eéisa de 
· ino::1•emcnto: F'ructo llc uma. puli.tic::a. progr~e;- . ,;()r ·~l'iamcnt,o r.on4tltWad;.~. · · 
· si st.~. ne....Se rMno uo serviço p11blico. o pró- _L·;· ·\uélmtcst<t\·cl quonã.o :[>Otlei'iws pr·c-

blemu. lo i iaici:W.o pelo St·. Antonio. P1•a.do, c .. ~crndrr uo tJolono es1;t•ttJig-cil'ó; n:w temo~ · 
COOlltÍDllíLtlO, COI)l tlesvclaÜo C<LrinllO, peJo Sr·. ~llltro tralJal!Ja.d.oL•, YÍ nmot)s C:tcl o t~h-a-
RodrigO Silva., que o impubdonou, a.ttcndendo· mc11te JJ<\ ,lüponllcnciiL ll;\ hnmigr:.L\'iío ; 
a t-odas as t·cgiões do pa.iz, ;w norte como ao O Hl•a.zil está provi<lenci:ü~eritc dcs~i-
sul, a.o .littoml como ao interior. na.do a ser um pa.i l. de gr•;mde imrni~rm-

No conjunctO. elas medirias que tomára~ este çiio; dcll;~ tlcpcndtl :L no>Su. t·iquox;~ ; 
il!ustt•Cl paulistn. as~gurou . o dese!lvó!vi- nella. podemos tlCilO$ital' a · n o:N>;t <;on-· 
mci.D.to ela. immigra.çJí.o, quer fundando colo- l'ia.nc;.;t no !\lttn·'·'· · 
uü1s que haviam de a.ttru.llir. novo~ braços . O regi mcn 1M•m,.ti\'O YigúHto p;u·ecc 
~.stl·arigciros, quer forta.,IeceHt.lo ·"- cor·rente icr clésintCI·essaolà o GoverJio Fc1laral do · 

· tmnligl'n.toria, rodeando · os immigra.ntes e cuiolu.r tla irnmi:,'l·tt.t;~ ; Tem · ~ítlo um itoJs 
ll.(!Uell"s que os solidt::wam de gar•a.ntias e . miloiore~ · erro~ dos governo~ republic:~.-
fayol'e$ indispensa.veis. . . · . · nos. Esscii inter c.<,.'%S são por sua D1~-

l!:' assi<n ctuc, Sr. · Presidente. si em 188G i tu ·cr.a p-\lracs, itão potlem tlcal' a. oat•go 
fot•am llltroduzidos 25.741 immigril.ntes, em cxclu~ivo ilos. Estado~, cpmo tem acon-
1887, na. administl•a.ção Antonio P rado, esae tocitlo nos ult \mos anuos.~. · 
nnmeri.l elev-ou-se ilo .54.1100, o no· :~11110 se- .Bstou .. do porí'eitoa.cci',l·do .cüiltos cr)U<•.citu$ 

· guiilto, l&!S, com a. politica. do·sr. Rodrigo emittiuos pelo · notavcl ilm~ilcil•ó; A n1eu 
SilV<L, chogat•am.J:H. 745, no~ primeiros •tua- ver, e ;sa qnestií.o da immigr·a~.ii.<> pt·coisa ~c.r 
tro mczcs de JSS9 foram recebidos 44.~89. cnca.r a.da, não unicamente como um meio do: . 

· c. em 1890, o numero n.ttülgiu a. 107 . 100 ; e a,uxilía.r á lllilroura., tio tírt~ol-a. do a.hilotimcnlt• 
dalli em de~nte, sempt·o !dm escala a.'!cen- enr q\te est.t, supp1·inclo-u t],e bt·a~os a coo
dente, Jios pdmeíros tli!ld •la Repnbliea, cu,ios correo.<! o p:n•a. a rcorg:~11i l<J.<'ã.o tio !!Ou t 1·:t
Govcrnos continuw.•am · ariuell;~. polit ica in- ba.lho. da;: do-lha est"bilidn.do o su.Ja.t•ios mai~ 

. telligc.inte e proficua. · · . . con;:eniontos ; ti yn;c..>eiso cxamirm.l-:t tlelm.i:m 
· Mas, !lolobrado um contract o corn a. Com~ de a.spt..--cto ma.h; .ii.mplti. :prcr.lio.tlu~i~, coinu 
pa.nhia ;\Ietropolita.n:~. . em co!ldiçoos t1ue dizia 0 mu~-iro Sr•. !t<ldl'igo Sil.va.. polo qun. 

· !bra.m -cunsldo1·ada.s onerosas, o· pa1•la.rilent<>. l'Calmente e! h~ valo cu mo f:!.lltot• acth·o · <!o 
· autori r..on· ao Governo, pela Joi n . 360, do povou.monto, (apo,iaclos) tl:~ con!.<titniçl\1! du. 
.dczornbro do 1805, a. tru.nsl~ril-ll a;j>S ~stu.dos pequena. propriedade; do }la.rccllamett&l.l ;(o 
ou a. rescinc.lil-o. · nosso territorio, tio descnrulvimOJtto uu.s i.U-

Depois de ouvidos alguns dos Esta.dos, os. du~tria.s (lc todtL na.tureza., etnftnf como 
de S1í.o P:~ulo, Es.pirit.o Santo e }Iina.s Gcracs, a.gcot<i ontc..'l.Z ·(}o pl·ogr·csSü sociu.l em tutl:u> 
roi Mo-pt;\(lO o scguuilo •~lvitrc é re~indido .a.s sna.s ma.n ifestn.çõo>~ . (·'fllilo bem ; muito 
o contra.cto com u. companhia. ~etropolita!la, bem) . 
pa~antlo-lhe . o Governo ·a. indomniztli;)ão de 0 Sn.. O.uwALuo m;: ·BRrM-o-- rmno ·1actor 
8:500:000$000. . . . .· . 

Dessa. da.ta, Sr. Presidente, do 1896, em da. riqueza., . . 
qne taram introduzidos 158 .!29 ilnmii.:ran~ O Srt .• Tosli: BoNIFAClo- llil'·Sc-lm tu.!voz, 

, tos pa.l'a. cá, os orçamentos tOdera.cs dei:oca.- senhores. que,. tr•a.rL~ferintlo aos l•:.Sta.ti.<.IS ·;loS 
t11.m de consignl)r vct•ba. pa.ra o sei•viço elo terrasdevotutn.s, não cabe á. Uniii.o o enca.1•go 
imnli,(!ra.Çã.u c colonizaç5.o. de sor te Que em de colonir.a.l-:t.S.; mu.s, St'. Prcsldeutu, r,m 
l81l7 1bt· t~m recebiclo.> u.penas 44. 25.'5, em priml!iro loga.r, de que sorve a 00-'lCs l•:Stad()!; 
189~, ailld~~ meoos;27.650 e assim em csca1u. a. gra.ndo o~tcnsã.o de tort•onos clevolutos, si 
desceoileute . . os não pódem J?OVOar,. continua.udo cllos. 

:Vta.l nã.o ó possivcl continlto.r . ocsto r11rno. por ct:ins~guintc, lnc11Ltas c improductivos ~. 
Os }loilcres pubticos toom o dever de enfreo· (Apoiados); Km segundo logtl.{•, transfc1•ida.s . 

Tel.;.,'fll · · rr 
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essas terrasinem pot• isso a União ftcou sem ra.s ,iulg;Ldas neeessa.ria.s para. a Iocali~, 
o dever de incrementar a.:prod:tlcclW. de :Pro- :ro.cão de t:rabalhadol'e~ e~trangairo.~ ou 
mover, pO!.' todas as fórmas, o desenvolvi•.· na.c10naes. estr.tbeloeendo colon:ia.s agt·i-
mento da. riqueza nacional. ·(Apoiados; 'rnuito colas.,. · · 
~~- . . 

Senhores, si a soluQfu> iJltere~~a igualmente. · Obedecc!ld.o ao mesmo pensamento, fot·--
a càda. um do-s -l~stados e ao conjuncto d'elles, m.uLei as seguintes emondas : 
á UJlil'ío, o probloma.·é em si ·.mais ·.nacional E' o Poder Ex:ecutivo autoríz;tuo : 
do que estadual, e :rn'ccisa ser conveniente- I, a re;Lliza,r, de accôtdo com os Estados. 
mente dh•igido, como hem u.llirm<ht'a o S1•. d d · 
serzcde\lo co1•rêa, .na· nobt·e rireoccul)~ção me i as referentes a.o povoamento do solo, 
d t recebendo :paru, esse fim as terras de ~·oi utas 

e man Cl' n. integl•iclade do pai7., ~ su.~ uni- necessarias, ·e all:i. ·fundando colotti:J.s, di-vi
dado othnioa c política, 'obedecendo-se il; di das em pequenos lotes, para a colloca.ção e 

. umâ vist<~ de con,jWJcto qnc só o Governo da fixa_ção de tmmig_ran.tes ; 
União pude dat·;Jhe. · 

Os R<!US clfeito~ ~e renectem na. ordem Il, o. promovei'. e realizar a collocaQão ·e 
e?~nomica, J1<~ ordem moral, et'h.nic<L e · po- lixação da itnmigrantes, fundando·. colonias ::i. . 
.l!tJCa; .. . Ill11l'gem du.s estradas deferro federaes, em 

Aiigura.,se-me qne o Govcr110 .actn:tl. · nã.o te~~ms que 1or.em fori:J.ecidas. pelos Estados, 
ha de encerra1· o cyclo thL sua adtniriístra- par<L serem pl.\gas, por pe(J_uenas prestações, 
ção,_ se:r:q_volt~r !l:S sua~ vistag pat•a o proble- .em pr<tzus. certos, ·de accõrdo com o systema.. 
ma tmmtgr~tol·LO. ~~tlOlJtR.do nos nucleos colonh~cs dos mesmos. 

Estados. · 
O Sr- Pl'esühmte lÍ<t Republicu., em ~ua Apreseutando•as, Sr .Presidente, á oonside:-· 

mensagem este anno, dirigida ao Congresso, ração da Cama.ra dos Desputados e pedindo 
escreveu esta~ expressivas _palavras : para, eUag especla!mente a.· atte.nção do-

«0 povoamento do salo e a acqu.isição dig!lO e Hlustrado relator do .Orçamento da 
de ka.baltta.dores qüe cultivem a terra e Industl'il.\; a. quem rendo neste momento as 
suas . riquezas constituem aerviçds de homenagens do mrou apreço pela ded.ica.ção; 
tanta_relevn:ncia que ma,! se cornprenen- pelo devotamento e segurança de vistas com 
de nao tenham sido reactivadcis com que tem estudado e· procura resolver estas 
vigor. questões .pertinentes á.·. vida a.gricola, contlo 

Qs Esiaúos não -teem meios elllca.zes uo.eteva.do criterio do Congresso, espill'i~ndo 
para promovei-os, embora. se obsel.'ve que ll~es dê a sua. approva.cão. 
que em atgans Jtão flcou p::tr·<~Lvzado 0 E' o que tenho a dize•·. 
movimeui;o immigl':Üor·io .. E.' uÕ seu in- (Muito vem; muito lwtll-. o·a,·adul' d "i1!1.11ltdHtc 
ter!lsse . facilital-o. ced.emlo, . mesmo a com;1rimcntado.) · 
t,itulo ~ratuito, iÍ. uHiiioi t~S tet•r:.o.~ que 
íorem,Jlllg'"tla.; nece.>s;n•tu.~ pal·a o est<t
bcledmeJtto . ue tealn~lll<~uore.: estl•a.n
;reü·o,> ·ou -H<lciont\CS que . pr·e!'erirom 
u.mo. zona· .-~ om.ra. A; cumpensaçueB lle
l'lvadas de.~~e povo;tnlcnto S(Jrã,o abun
!l<LJ1tes, sendo <tlitis tlUa~i nullo o valor 
ac~ual tb mttiOt' p<Wtt'l_ de.~::a.s torras, pm· 
J(Llttt de ht•aços e meio.~ .t·egulo.t·os · tl.e 
transporte.» · 

Ncstr:t linlra, scútiores, corn iLlcntic:J. or·ien
ttição, est~t 11:i.o sú o illu~tt·e . Sr. :.V!inist1·o d<t 
Yiaçfto, COJl10 C~t:i. ·:timla, lbl:;o UO pl'Ocb-
111<11-o eom ·. os mai~ i't·aneo~ u,pplu.ui!Q~, o 
preclaro Pre~idonte do E,;tado rlc Minas Ge
rQe>, o lwm·Mlo S1•. D1·. 1•'1•ttncisco St~.llcs, 
que CLU SU;L l.llCll~itg"Cnl u.s;::im Se lH'Cilll.lllCiU : 

«Tal ê o on1Jlonlw !lo~ potl!lL'C>:: puhli
cos (!ffi Mlnns tlo JH'omovct·om o povOfl.· 
monto rlo :;olo o !li~ f: ~~et• u.cquisiç·ã.o !lo 
tmlnlhtL<loJ·os qnc mlltivem n. tet•r:t que, 
do ~el'to. ~01•:i bJm a.colhíd1~ a mullidt~ 
~Ug!.(l\t'ilbt pnlu Sz·. PPl!sitlent.r• 11:< Rilpn
blictt-U.c uotlel' o l~ôtadu à t:ni[IQ as tel'· 

Eme111Jas ao 1lrojecto n. 

i·:· o Poder• Ex~cutivo a.tttorizttuo: 
I, :.1 ro:tlizttr, de :t.eeôrdo com os l~statlus, 

mc1li<las relbreutos a.t> povou.mouto do solo, 
rccobeado p:.LJ'<t osso ftm u.s -torras dcvollttu.s 
necossu.rüts, e a.L1i fundltndo coloilüiS, t!iYi
dilla;; em pequenos lote>, pal'tt •1 collot:aç~o e 
fixaçã.o tlc iinmigru.ntes. 

li, ::t· promover e re(I.J!zu.r a colll!Cação e 
Jbaçã.o de irrunigmntes, fLmdundo coloniMi, 
:t margem das estead•ts de 1'orro l'eJ.el•aes, 
em -terr:\s que f0rem rornocidas ])elos E~ta
dos. po,ra scrom paga.~. 1)01'. p.>qtwuus pl·es
taçõe,~. em pm~o oerto, de accõrtlo com ·o 
sy4emn. adoptado nos nucleos colonio.es dos 
mcs rnos Esto.do'. 

Pat·agrl.l.pho unico. O Govo1·no. pa1·a os fins 
::\~il11ll. ÚOClll.l'l\UOS, · t\bl'Íl•ti. os ncoct:S:~ri •J~ Cl'C· 
Jitos. · 

Sd:l d:tss~ssües, 28 de novcmuro de 100.'>, 
-.!osd Bonifi.rcio. - Ca!OlJe)•as. - l!enri!]ue 
Sl.(//e~. 
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. Comtniss5.o, que .:Lttendpssc n. cs.sa emen<la., . Cónsi<lcr<1.n<lo que é de grande il()Ccssidade 
· ,;i· nisso nií.o va.c q"ualJra.r os preceito~ c.~tn.-. estonder~$0 o. outros ~~tado~ o servíeo de 
· ·bclocí(lo.:; por ella, no estudo e eonfce<;ão ·parfqra.cão de pocos · j:1 inichi.do oom ,:a.nta.
. <leste orçamento. . . :. gem no Rio Grando ·do Norte, e que foram 

Devo decla.rn.r ao . Hlustre rela.tór. que está empragados com os melhor es rcsuít,\dos em 
me ouvindo. tio · bondosamente, que esta.· ~·cgiõcs a.rídt~s da. Ar·g~lla e doi; Estados-U!Ji
med!<.la .o de um<l. · gr·ande m~cessida.de, por dos d1~ Americil:do Nor·tc, u ·encetai· quanto 
que lta.prp<>clt, como: cabeça. de .comal'oa. vô- antes o pr"'longamento da Estr•Mla. . d.: FcrrQ 
se na. necessid:~ode !la cómmuni= oom a. de Sobt•al at\l :1 cida.Ue d~• Thcrczina, qul!, 
.eapita.l <lo Est..tdo, ao pa..~ que S. t'r<mcisco, a.lém· úe :<ei•vil· a. uma. popul~sa 1'~[!i111l asM.- . 
-como ter1110 que e. nfi.o tem a. mesma. fMili· la.du. pel:ts secca.s, consti tuo um dos trechos 
olade. Assim, ert pediria ;1 · c;ommissão que d<1linha rerrea, projllcta.da pa.rn lig;1ç1io do 
houvesse de a.~ceitar· esta emenda. M.uranbão a.o. Rio Gr·:~mle do :s-orte é, por-

Eram estas a..~ considerações· ·quo tinha a. tanto, ao· llccifJ ;· . · .. . 
fazer; pat:a. .ju~tiftc:w a. em:end:i., vL~t.o que · Considcràndo, fina.lmeate, •111 :l ;L verba di} 
noto, e comjustu. satisfação. que a. · Ca.rnara. 1 ,000:00'.)$. con~i!rila.tla. no . orçamento · vi'
deseja encerrar o· Orr.amento <.la .Viacã.O e gente, m;Ll chóga., · para. as · obrd.S u.ctu•ü- · 
•·u não quero concorrei· para . o ·contrario, mente em a.nda.m.ento : · · · 
(JIHito bem; milito bem.) Apresentamos <I seguinie emenda : · 

Vnrba 10•. -Obras federaes nos J~stados : 

.OBRÀS CONTRA EFP.E!'l'OS DA sÉcc.\ . 
. Onde oonvier: 
-Art. O Póder Executivo abrirá, o:\ vi-

:g~ncia. desta. lei, os creditos nocessarios pa.ra. Estu:dos .e coÍ'isirucÇões de :l.QUd~, .poços ~ . 
.a execução da. lei.n . L396, de lO de outubro outras obras, inclusiva a.~ que facilitem o 
de .l905. · · transpor:te por terra e· por a.gua.. · · 

Sala 1la.s sessões, 28 de novembro de 1905. Pessoal ·c materiaL-Eleve-se a vcrbu. ra-
_,..Thfmla:: Ca..,alcanti.-F'ranCisco Sà • ..:- Be- spectiva de 1:200:00{)$000 .. · · . 
.:erril Fott~tlelle.- Gonçalo S014o.-Alberto Sa.la .das se:;sões, 28 de noYembro de 1905 •. 
Jial·anhao.-Eloy ck Sou::o. • ..;...Pereira ~~~. -T/J..o!'lw.;; Ca..,a~canli.-Be.:erril Fontenelle. 

, -Sergio Saboia. • .....,. J0ay..,im ·- Pi.rls.-.J:adro :"'""Gonçalo Souto.-Aibm-to Maranhclo.-Eloy 
Lcita, -; Paula .e S il..,a . - Abdon J1füane:r.- deSou:a,-Pereil·a Reis .-Sergio $a/Joia.
SirQeüo Leal; Joaquim Pire~.'-Francis·vo. Sa .-Thoma:: .Ac

çioly. - leão Lopes. - Frederico Borges . --
.. Verba 9'-EStra.das de 1'erro fedm·a.es.: I:;idro Leite . ....:.paula e Sil-oa,;_Abdon :11üa•ie::. 
Acoresceute-se: . . . -Sim~M LeaL · · 

v. · };~tradu d.a Fet•ro de SObra.!, prolorif!a- Onue cotlYicr: 
ll'íento do lpO á cidade de Thereziuu., ca.pit:i.l At•t • . :-f<~ vigencio; de:>k\ lei, soja dístl•i-

. o lo l!)st<'odo do· Pla.ub.y (pessoLLl e marorial), buida. do modo seguinto a gr·ati.fic<~<:ll.o . addi
\ 500:000$()00," · ·. · . · oiooilil · ao oessoal dos .corr.ai.os . ambulantes, 

Sa.ta. dus sc8sões, 28 de.novcmbro de 190.~; dc .quc tr;\ta·o art: 3~0 do 1'eguh~ment0 ôo>:i 
-Thoma; Ót1lakanli.-Fi-ancisco Sá.-Gon- Correios <11~ -Rcpublica, u.pprova.do por• de~ 
~'"~o so .. lo.-Bezo>'l-it Fo!1.lcne/le .. -Ser.qio Sa- ereto n. 2 .23U, de 10 de fevereiro do 1896, a 
boi a .-Joaq.•im Pires . ...;.. Thoma:: .tlccioly,;_ sa..ber: · 
J'o!lo Lopes . -.:.Jt,•ed<JJ•ico Borgés. De ~5·o;~ aos 1•• offici:~e~ i. 

De 30 •/o :ws 2"' oflicics; 
Considerando que ~ da m:.~.is a.lt<lo conve- De :35 "/o aos 3" officía.~s ; 

rilencia. .da.r-se o maior dcsctwoivimeuto po;;- De 40 •f, nos n.manucnscs ; 
sivel ás obras tendentes a v.ttonuar os off'ei- Do 45 •;. aos praticalltc~; 
tos d.as seooa.s que a.~sola.m alguns gsta.dos serventes . 
do norte da. Rcuublica, mórmcnoo . com rt>· · 
la.ção às estra.dis de ferro, que, permittin<Io. Sa.la da.s ilOSSóel!, 2G de novc·m b1•o tio 100~ 
rios anlios de calamidade, levar auxílios á.l! -'l'hom.a; Caoo/canli, · 
populações das regiões centraes, evitam a.s ·Verba O•-Hospclla.r!a do. ilba da~ l~·loro;;: · 

· - tejos do Pt~ssou.l-Olgu.-so: J!t'tltioo de pha.rm!~cia, a. 
ODJlgr.o.çucs 0~ ma.~~~~. com seus co~ it · titulo do gr~tlttcu.Ção; mu.is50$ mon~aus . · 
mis!lrul.s phystc:J.s e m~t·o.os , 0• · fa.cll• ~u.ndo, SU.lu. du.s sOSI.Iües, 2t! do uovumbt·o o lo l"""' • 
nos u.nno~ de a.buuda.ucta., n. cxpol'tllçao do """' 
oxccs.~ da pt'Oducçi.ó das mosmM .l'l!gi~s. .....,.Thoma; Ca~alc~nli . · · 
quo Slloo da~ ma.is povo:WLL8 do Bt•azJI, dao- Verba .t•- ,\cc1'08coníe-so onde con,·iul' : 
fhc~ recursos com que possa.m fo1•neoor-so Pa.ra · cort~tr·ueção de um r<Lmal ·da Ullhll 
de generos a. li menticios nos a.nnos deseeco. ; telcgraphico. d:~. \'ma; de S. Fru.~cl~co d1o1 

cond uctores e 
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t.:mburcta.ma. á. cidiJ.d.e <lc Itapipoca,' no Esc de Ma.ttó Grosso 'com o IiÚor(l.J.. parece q_uc• 
ta..do do Ceará, 15:000$000.' . como compcnsa.l)li.o. n1Lo se pódc demorar o 

·S<tla da~ sc.;sõcs, 2S !le now:imbro de 1!)05. JH'olong<~mcnto ti>~. C:~tt·aJa uc Fm•ro Oeste dl:' 
· -1'/wma!: Caoalcanti • .-:.Franéisco Sá. ~- 'i'ho- Minas. . · . . . · . . ·. 
ma; .-iccioly .. -F•·cde•·ico Bo•·gcs.- .Sergio Sa~ Jo::Stá. certo que o illnstrc l\linistr•J da. V,a. 
/Ji;ya.-Go•tçcilo il'ottlo.-JoaoLI.Jpes.-!Jc;e,:rit ção,. com quom . já conferenciou. não S!• 
l"ontm~llc. oppoJ·á ;i.' medida. A estrnitez;~ do tcm.po 
·o sr, Bolloli~ho p_ aixã.O:~. Peç.o não pot•mittG ··ntust1·a.t· r,o1n [Llgarism,o~ o.._ sua· 

urgencüt. . . . . 
"'Palavra.' ' A ultima. das · sua;~ emen<l:t.s pede um a.u-

0 liir Pre~idente-Tem a palavra :dlio pa.t·;~ •~ public;l~'.Ü<>. ola uln·a. J'~óds · a11d 
o ·sr Rodolpho Paixio. · feedings do crnincntc p~·ofcssor Drn.encrL 

.. O Sx·. Rodoll>l~o :Pn.ixií.o vcrii Este . S<Ll>io foi um ilcdica.do amigo .de Hraúl. 
. ,jústifica.t·, em breves palavras, ·umas emen- Aos Estados <lc ~{i nas. Bahia. e S.- ·P<mlo prc-
. dn.s·qno oítm·c<:cu u.o projecto uc Ot·~mncnto stou inc;,timavois scrd~os' ·. · . · · 

em ilcl><~te. ·· · · A publiç<lç11o lle:::ta· obrik, <\lüm de r~pre· · 
.A primeira refere-~{):~ um~ Jinh;~ tln COi'c sonttü· u u1 :~ttxilio (1', f(l.tHilbl. ue seu iliu~tt•n 

rcios ·entre :1 ciU.ttdD de i\íontc AlGgre, em ,1uto1'. ,; •lo vài·•httleit·<t utili!httlc. · 
~lio;~s; !:rS;~nt;~ Rio do P::.t1·all.\'ba., em Gov:l.z. Acrcditl~ . quo· o no1.J1·c rel01tor, l'tlprc:>ei:· 

I·;· um<J. pl'O\'i'dcnda ue gr;tndc ul·gencii h:t t<tnte •la na.\Ji;t, c:lc accôrdo com o IXtro~ct· <la. 
muito :rccl:l.nH\da pcr<tnte a. Ilir()ctor i<~. Gera.l Commi~slio de l''itl<iiltas, o :l.nJIIJ 'pa8s.t.do. 
([O$··coneios o j:irnais attcndida... . . dará o scü inteiro apoio, li.lzenilo tts.sim olmo. 

Tru.ttt-~<l de.umtl linha que liga dous poD.- de pu.t1•ioth:ano ó.c1o bond:vlu :h ÜP.S\'Cntut•a.da 
tou i!llpO!•Un'Ít•!s do:; Estados dt~ Go,·a.z o famili:~ iJo· gnuule &'\pio. . 
i\HÍllt$, pef~ sua. expa.usão commcJ·ci:tl: . Onde. con.viCl': 

A segunda <:.ind<> cuid:.ulc uma linlm tele-
gmphica nRciontll que,. p;n•tinuo de eam., . E' o Governo auto!'fzado a conceder .:i. 
p.in:ts. pela Estru.d:l de_ Ferro· Paulist1, vac yflrv~ .do pl'()IQ.<);or · F. :\1..Dracncrt o :.111xilio 
ter · uo Blit'I'Ctto, Fruct>J.l, ViiJ:t PJ:~.tin :1 c uc · 15:00{)$ ll:l.l'i.l a. impl'O$SÚo) · cl:l · M:\flU(I.l 
]I tonto . A legÍ•e, onde cncqntrará. :.1 l'i}!le do \V. A .. !IOill')' Jieo:d., C<!ocl l i'eecli"{P (t'til'l'i.l;.!l'flS 
telegrapho nn.cional, e outra q.1ie ligue a ci- e llnk ição); .trJ.duzido pai" l'dbt•itlo pro-: 
Llade de Ar:agna.r;r ás de Bstl'ell<t (\ti Sul, lbssor Dt':.J.Ql\Ort, ol!t•igantlo-so >1 mesma. 
!lfoutc Carmello c Paracatt1 no k;statlo de ,·in vil· a. onkcg;u· mctttuc. uu. . edição .qttQ 
Minas. · ·· .. · . · · tlzct· ri.o MinistliL·io. ü;~ úttlustria, Vio.c)ã.u e 

B' urna linll:t nccosiia.l'ia, pois coi•t1 )·ario~ Obras l'uulict~S: 'ttlim de sui· cli41·ibuitl:i p6r 
·municipios impurl;ante~ e Ill'OS}lCl'l):.-1 de tious ct:e elo :UOtlO ljUC julg;~r mais COU\·etüMtC. 
J·:St~do~. · . S:tl:\ das >W~>iíos·. 2S.cie llOlrOmbt•o uo 1005 . . 

A outra cmouda l·óle t·c-sc :~os estudo.; ·-:-Rodolplw Pui:rdo.-Patl-ti<t Re;en_,lc. 
p<l.l'tL . o :prolongamento u:. Esti'ud:t. ue Fol'ro 
Oeste dl:J :IIhms; tL partir tia c~t:l.Çã.O de For.,. Ao ::ll't. I', u. · :i...:.c:..H·r·uiu~-accru,<cente-::H:J 
lnigu.-, p~~f:m.ndo ·JlOl' Ht,mbuhr, :1.. cid:1do du il• fine: · :. · . . .. . - ·: . . · 
Ar:1xti.. .' Sorit .üst;lbelocitla um:1 linha Ci ltl·c :' ci-' 
. . .EsttL viu. 'iol'l'c:L,que hoje pertence <i. Uniiio , (htdo de MuJ.Itc• Alegre. E~ ta• lu · uo .· Mim~ 
é uma das Ul;J.iS. considera!h\s do pulz , uoracs, 1, o po1·to de Sautu. Rit: L elo Pa.ra. o:~-

. l~IH vittudc de varúts e:olU~JÕC~ ![o _riontinui- ltvlJ:L EBti1do' de G01':1z. 
tia de, uão tem podido corl'ospontlcl' (IS ncces- ·Ao· n. 4 -Tulcgru.pho- u.ccl·o,:..:cute-~o. 
si!l<IUO.~ d•1 zona q11e pcr~Ol'l'C, no lU da.r re- oilde c01wicr : . . . · · 
ccita. para cobrir a despe~a. E' trma· estrada Scl':i. c';ltabJlecid(~ .uma lioha que, pat·t.iudu 
cujo ·objectivo devia ser o Estado de Goya.z·. d:1. ciJn.ile do Campinas, ·pel~ estrada de 
Mu.is ainda.. Era a communica.t".ãO natural do férr-> paulista, vá. ter ;w .Biirr~to. Fruct<~l. 
.J·;stu.do de Sfa.tto Grossó <1 Capit<~. l Fetlcra.l, Prata. Villa Platin•~ .e J.\olontc Alcgr·c. ondo . 
uão só no ponto do vista, estratcgic_o; como encontt·àJ•á o·tclegrapho na.cional', c ·outm . 
no oconoroico. · · · . · que ligue i~ cidade de Ara.guM·y à~ tle Es-

Petle a a attonção do nobre rel~:~tor par<t n. tt-olla uo Sul, Monte Ca.rm~llo o Pil.l'U.o.:<l.ttl, 
}wovideuoiu. quo a. ~ua entenda lembra. A gs:a.ilotle Miim~; Gel'<ICS. 
zona tttra.Yo~suda por esta. e~tra\l(l . t) , na cipi· Sa.l:L das scssijes; 28 de novoml>ro de .l!lo;:í , 
nião dO sou ox-dírcctor, Dr. J,a.,süuce ·cuuh<l·, 
um<.~o da~; nmis import;~ntcs do B~a.úl, tal a -Rodolpho l~ai:cclo . 
suo. riqtlor.:t que·a.presenta não s.:) no. territo· On<lo ccnvioJ'. : . 

· 1•io mineli·n como no íluminons~. . 
· J:l. q ua Mina~ c Go\'a"' fol'll.ll\ pt'Ojudic;~dos Au cntrttr os tu lei om exeen~ll.o, o Go~ 

com :1. :!Oln~iio do prohlcnmue gommunioaciío v orno mandar(~ proceder aos.-cstuuos p:Ll~\ 
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o prolongamento da. Estra.tla de Ferro Oest.c · A outrá. lÍnha tell'_gra.phica. :~. qu. more
d~ Minas a.tú a cidade de Arax<l, ·passa.ndo : firo 1lcvia. partir d.a. . ostação· de ~anta 
por Bambuhy. · · LeopJh).ina., que ê a mesma do Porto doCa
. Proccclcr-so-hã.o. t:~mbcm , aos estudos para. choeiro. . · . · . . .. 
dous r :\m:\CS que !if.:ti.,ro. no~ pontos ma.is ; J~~sa.>$ duas .. linllli.S teler.:raphioas. sobrr.tudo 

. convenientes,. a r!!ll!l'irla estrada (ts cidade~: a que scrvil•á á yiUa. do Affonso . Cluudio, 
do Sa.or·amento c Pa.trocinio. : tecm :\ gri.1nd.c ·yantu.gem <le .facilitar :~. . ad-

. 
1 

_, · - • 2S · · .• . : minisfra.çã.o do Estado;.·J>«n• quo ~c dirigem:.~ 
Sa a ••M ~M~~· de DOVf"mbro ue 1905 •. loca.lírlades proxillias da. !'ronteít•a de Minas 

. --:R~Ilotrh~ p,e,.,,."'k-Pndua · Re~ertde . ......,Ole- . onde se podem dal' ca~os em que a a.utori: 
.gano Mac;c& . . . . · dado tonht\ deintervit" · pi:ompt:.~mentu· pi.l.r a 
. O s"".Presidente Tem a }Jala.vra. o . m anutcnçã.ó da.ot•dein. · . . · . 
Sr .Galrlino Lo reto.. . · . · · · ' · .M fronteiras são logares procurado's pelos · 

o s.r GA I<"liuo Loxoeto (")- <:r 'de!>Ordeil'OS._lJ_e toda. a- ~orte •• para abrigo, 
Pr ~·d- "f~ ·r· h · ·, 1 .· . ~ · para. Impumuade;c nesta zona de Santu. The-

.·. e .. I e .. ·0 -.. ;;m em _vo\! .mnnr ar. 11· · M~ re~a e.llo mllniclplo do Gua.ndú já . se teem 
dnas .cmep(la. , ~ne nao ;enho fnndamenl;ar dado.lactosque a.té teem. provocado recla
la.t•g-amenr.c. po1~ c.ntro.na. corrente de meus mMões <liplomatíc:J.S . Não me rcfiron. :('a.cto<l 
eo!Iegas .qw: ~c~e!;;rn ,.~u~ o debil.te fique cn: recêntcs; . ~ã.o 1actos que '1la.t~1m já de àlguos 
:orrailo, , .~?I,> _ ll nCDChl Cll'l QU~ ~OS a;clmrr~., a.ÓOOS. Ultimamep.te 08t~\ S ZOnttS ·· .')C ttcha.m - . 

. e peln. csc .• s~cr. d~ tempo . para ,t ult1maç.ao inteiraDJentc J.:m.ctlicadas. · · 
de.)lo~os trn.balhos, sobretudo dos orçamen- . . Mas, sr. Prc~ldentc,. ttmlo a linh a telcgra-· 
ta., ~os .. . ~ ; , . , .1 · · _ . .. · . p l11ca d? C: ~';Ln<lú como. a Ue Sa.nt<o Tl1cre"''~ 

.':~ho ·:J.lOtl :s ~,O~lu ".a~tcnçno d.t Co~- teem s1do .J't. por . ve1.es I'eahl.madas . nc~ta. 
1mss.o pa.t a mmh,.~ cmcnrl,\s c para. um h- Ca~a. já. toem sido o·bjecto. de ·emendas. e 
geiro f.un<I!!_m0 1!to .~~~ mi'~~s-,, · , · · . all-\'r~m~ . com ·. rcsultâ.tlo,. obteullo. ;,utppro-

,\ pru~rena emc.HLJ l'!lf~re se .t ~tm1a.ma.l vn.ç<J.o do Cniigresso Nacwna.l; :por escassez 
da. cst.n.c~:n dt;~ . Alfr~clo Ma.!a .. na ·. ll~tradn. de de Yerho.; por se ter lll:.do pret-ercncin a ou.; · 
Fel'l'O VJctor·J ~ · ~ p.a,~antm:!, 1t C!dadc d; tr:\Siinl!a.\:, n1lo l'oram :.Liod~ . construid:J.s. · 
~~~to ;1~ C.'\C~ . e~I.o. 1 am:1,l qnç ereto poder<J. . ~~· pm· i~ ·i<• quo ou po~,o um11 vcr1Jfl .~spc
L. cer c.t ;to 1o kllOmet:o:>: . . ,. . eta.l })[tl'<\ ('::;sas t!nn.s 1m~as t elcgraplnca.s, 

A est~ç~~ uc ~\l~'r~t~o !\f.tld e •. u nm .u:n :P~- :par tt. que n~o fiquem m~JS ·uma ycíl pr;:t~ 
queno :po-vcMlo .. n-w e 11m <'!lntro tle !.t-vom.a r ulw:: por ontra.s que Stl;jant _jlllg<td.<w ma.ts . 
nem um <:cnt1'0 cl9 1'\t;O!l;le(':I.O : n. cont.ml't,O digu:~'' Llc ,'el'Cll't' attouu·!ilas _ · · . 
n.cont<ce com a e 1 <1a.~.c r.c .J?orto cln Cachom- · lli1~•s esias p•.I I<I'Vl'<•~. scut.c-me. ileixa,nüo 

·ro. que lhe tic<1 J1i'O~lll'''·: ,. mn. centro com- . qttc vut1·og <:ollo~t:~s ·· vonlla.m ucoupât' a. i;l'i-
met•rJn,J <lns TIH~lS m1))('>1'f.;mt.cs •'o 1\stn.•lo •. l fl tll:l. (.1Iui'o [;~m ; j;u~il() lim•i.) · · · 
eentro cl() 11mn. c111lonin :•.ll cm1í. e .!ogn.t'·1):tl':l · · . · 
onr]P. ,,nnvcl'!!C rt 1H'orhv,(,'.?iO da Jl(>,rte ·cent1·,1;] O '!óo\r. _'\.]n~~c~.r Gnhlr.!~x·ães"'-

. rk• r-:~nh•ii'.o f;ant.o . : · · Pe(:u :•. pa.!:\Yl':\. .. . .. . . .. 
· · r, ; \'('"'~·o: m•mird 1, i o~. · ~1,1 111 do 1w o'[.lrin 11n O ~ ... . :.Pre,:;:klell.'té- Tom a i:<~. h•.- . 
<::"ni:~. r..:n"JJ) ! t!in ~. n;;: . munieipio,< de s:1,ntr1 vra o uolH'C:! lh1putadc. · 
Th!'l'1'7.il. ,., rlo r. nanct•i .· concOJ·rem <·(lm sn:~. · O ~i!· ... /\ .. l ·~·:nc;:_~r· Gui:~u~:rãe"' 
m·o•1uN·IT!'I n :tr:·. ;:,JI i :·o l'ommüt·c:io 11 ;~. l oe:lili- vem l<tllll•l!ilt ·em pOuctts lJa.i<Wl':ts ,;ustirtc:u• 
rhd e <· f;~.b·l't. o m:1.i~ '<n·te •lo ~~~:tadn, óx- lllll<'. Jas cllleHUttS, qllO, L:Om os seus <:orn-· 
'<lni •lO o oh c[l.]l i t:l,l. · . ll<llllu{il·o~ de ballc:otb. ol!'creco ao Orç.<.m10nto 

.... · n ~,.;.1' : f:r,io one ~t! . 'PP.ti l~ niio •i ,:cranrlo· o. ·. f[;~ Vi<H1~.u •. ,, ~·~~ em dclJatc. · . 
f'nf.l··~1 Hnt · '· '\'~l f" f~:. v(lh"lr~(!l • OX1",l';:t.r)l•dinn,ria- · QnQ.~· ·p;Ú•a l) lta t:hrt.tÚar ·a att t~J.l~•:~l.ll da. 
mi>l" i.t~ , , cle~nnvr.lvimr.nt.q tln un'n. J•ic:J. r.on:L. il l •tsi,J•atb comrnissiio tlc Finanç;.i~ ú t.l:\ 
Nt·>.~ 1'.~!.'1.::: po•1ci•~ Ti:l.l:wrns. pil ~!.~'t a.·jnsti- C:.~mara. 1)o'l' .. i!iso quer· trd.a1· de a~sumpto 

~l':ll' a r·• · nü•a.-cmc.11 1l :~. qne .•c J.'O((' l'C a linh~.s ele " l'l\l!tl<l importanoit\ ti ·t.Je v ital iutere;;so 
t.P.lwl'n:nh _irn.~ . . .. pa ;?a; o ~.<: 1! l•:st<:~do c subrc o quu.l ''· :1.cçliti 

· ,, . !ii•lm t,f'!\('!!l':\'PhiM. do C:whoeil•c ao tlo lJCHh~l' public•l fctlCl'u.l deve :;c fazer sentir 
,~,)~!!1'\' ro;· l'CeOJlhccüln. de ntilithde pela. lei m•gont.emnntc. · . · . 
rlc o1·r·nmcnt.(l vigente, 111" ~ - inl'elixli1cnte, a Hcfere-s~ o omuor ao porto tlc Atltonina, 
vcwho. yr iü).(J~ . pn.r~; i\ ron.>i· l'll<'~n.o foi insigni- na. Ba.hi:t tlu Par;,wJ;Ign:i. cu,io mito e~hdv 
f!c:~J1tl': r<'i ·ele !'i :!lOOS:. m:\1 P•xlei'l t!o servir (l\.)1. Pl'OVCl' Pl!-1'3. mnito brovc <\sua com
p :r.rn . f. tmr:milo nc or('amanto, <lei:<::~r ver plct..1. ob~t.rncçãtl,' si em tempo .obt·u.s a.lli 
qu o o C:on !ll'il~~n :--:aci(\n:tl rcoouheoi<~. :1 não li:>I·om Jcit:J,~. Es.>u pol'to oommcl·cial, . 
gr:>ntl" nt.il i~acle ,Ja. nbr;·, . · do!' 1uais· imporr~~nto.~· no sul d.a · Ropubllca., 

o porto' do Arttunin:~.; como o tlc Pa1-anu.gu:~. 
11ã.o potle flc<ll' cxcluitlo du pla11U de melhu" (•) ·E•Io di~cur~o niio (oi 1'0Violo pelo otodes-. 
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-rameritos . iniciados paló .Governo da Re- po~ âs milJ)Ja~ Ot•don~. não me1·eco pot•certo 
publica. •. · ·as lwm·:~~ tlo ~cl' mm:$illct•ado uma. perfck;~o 

· Felizmente para o ora.dor, ·não 6 ·preciso n:t c~pecia.lidadc. pois 11ue, em virtude da · 
que se preoccupc cllc hoje com o porto de cscu.~sc~ do Lcmpo, JIHJ linlitei -ao que rigo
J>u.ratla.guá.,_-pois sabe, e t·om viva satis!'U.(iiiO, rosa.mente ~c t'l.dbrri au ~enif;u bydrogl·a
orn. u.nnuuct•~.t• á Ca.m:1r<1. que o honrado ·phico, ,;em cuA"it.ar do~ tlct;~nw~ top~>grapltí
SP. Ministro da; Via,Cã.o ,já tem <liD ela.b.o- cos, tonrlo rle luuv:u'•mc '~'u Lurormações 
raçiio o pla.nodas obra~ .. alli u. oxecuta;r. :lhinistra.das, :Lli:i,s, Jlot· pc:;;;oao idoneas, para. 
ConfhL rta acç..'i.o iiltclligcntc do honrado Mi- ·referir no dcsllnho o .r.el'o· alJsoluto r.h~ t•s
nistro, c eum us Beus .patl'icios :~guttt•da. com .caJu. de mares. Iniciado u t1·all<Llho préli
ú.ncier:la.do. o acto.do Governo que. dccret<JJ:. minar dcrecuuhecimcntu, escolhidil. a base. 
essas obras. · ·cuja mcdid:t. V. Ex. :t&;i~tiu, est:Lbeleci a 

Quanto a.o pori.o de Antonina., porém, ·l'ê(le de tritbngulos. sumcient!~ p;mt: o.lev-a.'n
lü'gc toma1· :providenc[as. Esse é o fim .do ·ta.melito.<hu:os1;:L, feito o q·ne, prom:üi ã.son
ora.Uor com u. emend11 em qtie solicita a _dagem do porto.eclloca.nt[o(lOtts oiJ~orvn.tlores 
con.~ignacã.o .dn. quantia de 50:000$ :p~r<t as em cst<~oç:õcs lll',.·vlu.mCili;f.l U.etormin<.L<l:ts. Do 
ubi·as qtw, em relator i!) enrçamento orga.- l'csulti1tlo Llc.::~e trab;üho •:hcgrwi ~.s scguin
nizado~ )?elo .mtpitão-tCJleute Souza J.iollo, tos conclu~õc~ que o pt·oprio downho. paton
ex.-capithn rlo J!Ot·to de Pa.rctnaguli.; roreni teia, comp:u•amln-se :'t i1nport:.tntu pl:tnt:t 
intlict~tlas. Xes~e l'!ll:.~.toriu c orQ:~mento, qnü hydrogr·:1phkr. •lu~~~~ pm·to. luV<t!Italit~ Gm 
o oNtlor pede ~eja.m pnblü;ado~ 110 Dia·rio ltli7 p~lo Exm. :-:t·. ll;~J·ito de Tem:, t~ >:lctl!et•: 
·<lo COri{Jl'IJ'so, a Commissão e a C:J.m:u:t en- L". A pout:t <l:r; t<t·ado~a tout :tvanç:tdo cet·c:t 
cont.r;u·5.iJ todos o~ clctncnto~ ncces.~<~t·ios p:tra de l51) moko~- i!.'' ,\s p••d t'<ts tlu ltuli nt, q 110 
"bem jutgu.t• tla urgencia U(l. providaiJCia lorm:tl'ttm run:r. illllll::\,, ú~tilo a.ctu:ümente 
:pedida pelo omdor, dispens<~mlo·se .cllc. rle li.gttdas :t r.;:•sta. l<•ruw.tHlo pcnit1Suh .:t" lJos;e 
maim·esusdarecimentos. 1'Jonto pat'<b IJ:dx.o, a eo~.tu. ti!m t•t:cr.w.U.o, 

Dirii, cntretn.nto, l]tie tt ve::l.w. pedirb na tanto qne :L~ potlt•,ts. h1::i.nc:~s. l[tH: .eNm nn
cmcuda. não combina. com a elo orçu.m.õnto costau[~ ao m:tngllc úJwunt.r:•m-se supm•:t-. 
a. qtte se l'ülCl'O,·porqtic líJi. noccSil:trio •lotar tla~ 1lesto d" JUa.is de .:lUlJ mu&nJs. 4." O 
o Gov(n•:to dos l'COltr·sos in,lispens~.vois pu-t•a H!~.ixio ca·~.n<lc tt.nli so alon~ailo .cou.-: idol'a
attentli~t· :). uah•:.t~ olw::.s riO(JtW o or·ç:Mn!l~r.o. Ynl.rrwnte. r:aiú t!sl)t !Ci:~lill:r.tle·· no ~t)tltitl.o de 
Jeitu enr l8H0, nii.o oogiton.u ctne otlocur.~o SE. "·" t•:nt.t•.-.• :1. illiub ([o B:.Lixin Grande Q 

dn tr:mpo att\ hoje tor-::~t ncccss:11·ia.$ _ · <.t cust:t do. h.tlo oppo~Lo ;i, ci<hcln, aC:tn.n~-s~ 
A Commi~sfio,. cspern. o ot·atlDl', :oúolhm·:i. om k<tl>:dl:o du l'ornta.q(lü di vor·~oiJ e:tJmletc :, 

·bem a ·'11''·. umon•l<t. ;~c,msellt•.tri.flv :t stra ;;c- .sc;,:-nindu liOt!u.,; ;t mcslll<t tlirc~ç;i.o. isto · <1. 
coitaofí:o ~1oi.~~- C:.:.rn~~l'~L . u.rn:~ enL·v:t. ~pl.U ;.l. l:Olap~,.Jüw .. :~ eost~L at~1 ·a. 

:\~ rb••nw.i:-: nn1on•la.s do or·ndor eonsi"nmú :dtrú··~ · ·•J:L li.J<: si :; 1•io ,J,, F<Lisrtltoiru._ do,vi:nl
ta.mbern t>l'OYidoncias tlt~ utili:.l<tde pi.ti.lliua tlo-~e •llti1i :i;n'<L" ~o tl:L illt•Ji;;L d'L cu.tlL<tl'ill<t. 
tfio ·üvidr)JtLn~ que di~pons:~vol. lhe p:Lrocc O.".Qne t,s·,,n·\-:Ls do ni\·l• i~. eneontt<Ltl:\.:: n<t 
tliWl' :'l.t:LlllliL t:OU$:1. ·em stt:t jUStilie:Lt.iV:t. D:.tl''ÜC llll )JUI'i.<.l ~IJili[iL:lii. II()Í li ::il'. Ui\L'iiu <JE 
Eni,J'l!" ·:H~.>: :r.o etcv:vlo critorio •li1 lto:n'a.d:r; Tcli't), tcem Llintimiitlo cullsiJel'tLV<lÍIJl<'l1tO, <l 
CoH1;ni · .:~:-~.o, ctt.]o Di~r•cecn·. a·;;tH\l'dc~r~·~ - uutn q_Lte ÜüDlU:\~I;t·a a. u:.):;~t·Hcçiu t·_~.qJtÜ~t; qw.! .u~kt 
COlHi :~!l~,·a 4 • ·Xü~l't'!~Otifl tJ. :l.ih:IH\'Lt lo lll'Ú ;i. 1~SS:~ Cidati.ü. -

~~~ u qttO Linh:ll : ~ dizo1•. (lluilv 1ión., ~·· · ·mHitu J·;~:..:~ls t, ;J~<~t·val.:ÕÚ~~ ~.ptn n:·~u 1i<t.-..-::a.nl tles-
bem .J <LrJcl'cehül:l•~ . a.n n~•JÍJ'ito i.rtve.-:tig·:•ÜtH' <le 

Ct)ph - C<.tpita.ni" do Portu elo J-};l,ado d• • 
Pat•<tn:l, ~n d" junho tle 1899- N. 145. 

Ex:n. S1·. corcJocl prefeito múnicipal lla. 
cidade de Mtiouíu:~ -· com o pl'esontc 
officir• r.en h o :t honra do P<tH><ar <is lll1í.u~ 
de V. Ex •. o descniw da plu.nt:~ llydt•o
grn.phic:t llll porto (\e Antnnitra , leva.ni::,d:• 
de~dc a pont:. u(L GriLciosa, (t <lo ItltpelmL 
de C i rn::.. :L q na! execJitci nos <lí<L~ c in 
que ostivo uessa cidade, pal'<L flatiSf:Lzer :L 
exposição d" Y. J~x;, exatada em oilicio tlo 
4 ilo. eot·t·r.>ntu. J•:sso serviço, em que rai 
gen ti lrUt:Ilte cOat~ill VaU o pelo .engenheiro i\!' iS
tides de Oliveira e pelo pessoal que V. Ex. 

y··_ •.. J1x., situ t.' :roii:oS ~lo (~.:u.t~~~.-". HtLÚl_l'::~C~ O 
<~Uil <~ pro;Jri:L , •lispu~j,:i'io t' . r;~ Iucill.crltcs 
wpo;;rtí,phwu~ o~a !ug-a1· . ,}lt~ttiW:\IIl c r1ue 
tornan1 .inrDr~d;ieavol, dc.ntt·o ·cn1 }:')tnluo.~ 0 
IJCJllO ]'liJl'tO,.}lc!O ((ttil.l .hll"ll· S<thitlu ·,\ ntlLÍOl' 
p:trte <lu. producr,::'l.o ti.gt·icul:t dt.:~~:~ ftttUl'OSO 
J•:o;:tadrl .. ;\~ L'<~ ll~<t~ I"[Uú a,(•id.Jo fio :tpom<tl' s1to 
ns segrtinte~ : L" n:mimii(.•:To <ie volurrll'l d!J 
:t~rw. rto tenr:ol qtte· ~n d nsonvold~L cutl·o as· 
.illi:1s tio Aiom;fi,n c t:m·r~co n üo la,dtl d11 d
tlatJu, o o H:t.ixio Gr:l.n•lu pcl•nüi·.,itr, qno 
na.viog dü )I;. p~~ tle c:tla•lo :l.i.rnr:;J,ssem :.10 
loga1• ÜO.J)OIIIitli.tdu Euguuho~, (jltC u.go1·;~ ~u 
~meo11trc:. cOtllplotaHlente t'Ul ~eccu. ·l~~~so. iu
chlente ,; rlovido :i. : :!." llusVío tio loit.o do 
riO CJachoeit·as, <[IW, cumu ~:dJu V. gx., J.a.ll
çava suas agmts no 1•io ua~ Tt•cs Bo.t•ras e 
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<!lHl lJor cit•ctmuto.cJo.s imprevistas abriu !~!to ta.mbcm por m~io de c'olchües de J'achi -' 
· S ilO. Q:\J'r:J.. prOXÍDl:l.c!a.IDellte dU>1S l43gul)S nas G p~lil':l.S SOltas, Jn:l.S .torna-se ·muito: 
;~lmí xo do ponto em 1p10 $C dcson,·oJ.via na mais .caro . ..:... P;Ü>il. obter-se o nccessa1•io re
.dlrccç5.o indic:i.dtL - . . · sulta.uo,ta.rnbemé pra.tica.vcl a tâpagem por. 
· E>sa. foz está ::~ittmda proximad:\mente a.o meio 'de pontões submm·sos, no sentido indi-_ 
N' N ~. 1l<t ilh :~ •los ]3ari'ClÍl'OS e as aguas, pas- ca.uo, ·evitando-se ccuida.dtlsamente quo a 
~~lHlo un·: N E. tla.s il.ho.~ de Moul·iio. c co- n.gua posS1l. a.tro:wessat• os inter vallos éntre 
1•isco, Jl~1 gem~s) no sentido rlo Gu:.tmlranga, uns e outt>os, o ·.que é facif de conseguir. 
· a.companbandrJ.<t costa. oppost:t (1 -ciolu.dc. l~m Com somellt:mtc ilt>OCesso, acred tto r ue o · 
vírtúdc dcs~c facto a<: a.gna.~. (luc .col'l'em <i.o tl"J.lial!!o _não excederá. á im:porfunch~ de 
:;; s o. d:-..~ i lha;; elo .i\lourã.o c ().)ri~co . per~ 2.'>:000$, tot·nil.ndo·se porém. · indispensavel 
rlnndo volume c l'llrÇ:J., 'nto,o consng'ue a.t·ras- que o compt•imento d:~ embarcaçõespreféLÇit 
ta..r of! tlctrictoB :u•t·Mt:.W.os pelos diversos •~ cxteMão d.c i20 .metros e que. pelo ni.enos, 
1'ega.kos ·e · cor rego.> · CJHA h~toha.m os arredo- duas dellas ap1·esontem () ,pontal de seis mc
l'C)S a.ceio(Ontados Üti. cidade, detrictos ~S ires. 'EifectuadO O traba:lho. a. que venho de 
r1ue ~e- foram aceumuh~ndo gra.cln:tivamente, r eferir-me, as agu:I.S retomarão í'Ol'ÇO:>o.-

. com · c,;pcl;h~lld<\dc no logM' mais saliente da mente setf antigo curso e assim, quando as. 
· costa, que .ú pJnta. cta Graciosa .. Dessa.. t'ói'i'na cit·cumsta.ncias- pet>mittam todos os outros 
jllStiflc:\-Sil .o· aug-mon:to do~sB I.Jaixlo:. 4" O serviços a.uxilio.t·es .serão pratimi1los .. com 
ava.n~•:•mm1to d1t Ponl;a dn. Gc';lc.iosa, tcndoac- m!inor.esforço e dispeniio . . . · · · . 
céntllado a.' curva a qur. t·eem de obede.cel' a!i · · · Eni todo o co.só qua.lquer · que seja. a. reso
.aguas. \l ué v<:em para o porto, tem-n'as dos-· Iuçã.o de v. Ex., como sabe, nónhum tra- · 
·viauo. ·obrlganolo-:JS i\ descrever a. curva. re- b;\lho se- fará. no porto sem u.ütoriztv;ão do . 

· vors,;, que. a.o N. do H<>hio Grande, <t 1~ . lla Governo da. llniã.o. . · 
panin;;uln .d!) Rolim e a.o.· N. da ilhoto:t da Ca- .Eis o que tcn.ho a sa·Msfução de. expu!· a
tltarina, em. lllt;;ca do ca.nal elo Itapcma e v. ·Ex., desejando ardentemente que sejlL 
· nne. reuuid:~~ i1s que descem 110 Ct~clioeiras, cOl'o~do do ·melhor exito, o . resultado de 
produr.um os canaletes a,lludido~. os . quaes, minha. boa ·vonhde e do a.u.xilio .valioso que 
pelas ra.:-:ucs e:-..-p~ndidas, se il'ão aprofundando me presta1-am o Sr. Dr. Aristides de Oliveira 
cmg_uanto por outro lado' em sua. marcha e 0 pessotll que· v. Ex. poz á. minha. di~-
lcnt;t, mas nüalnioitte tl'i'umphal,.o porto de postçõ:o. · · 
A!ltonina. tão necessario o. seus int~re$ses 
com111erclacs.i~'•i do.<;<~pparecen,lo :1os olhos Aproveitando ·o ensejo,. ainda. uma. ve..: 

· -tle seus habitantes, transforma.ndo-se em ·wn· renovo a V· · E·x · os . protestos · da mlnli<~ 
·oxtonso baixio-fonte· segura de· elementos subida C9nsidcri:\Çíi.o 0 respeit o. ·. · . · 
deleterios.-J.amento que a niiilha. cor!lpe- · sa.u·de e· n·a.terniUa.dc.-Primefro tenent~ 
iencia .Pt·Oflssiona.l riãG. cor•rci>pon!lo; á espo~ Fra>tcisco Agosti»ho de Sou•a B McUo, ·ca.pitüo · 

. ctati vil. e. neces~ü.lõ1de palpitante uos mim\~ do porto. . ··. . . 
· cipio.~ que·· V. Ex. tão dignamente .clirige.- · · · 
. }i'.SCU.S!\dO,Clltretu.nto. nn. pl':\tica.e éxpcrienciu. .Orçamento das despe~ a etrectuar-59 co:m .. 
m J(plirhlas em· tl'llbl:l.lbos congeóercs, pcn>o o trabalho dE! uma· ta. pagem âe 600 metros 

. :podet· a.l'lirma.rquc o problema. para. tlebetlar por meiQ de estacadas duplas com _enchi-
o m<\l, que ameaç~~ o·pol'todc."\ntotlinu., não mente da terra · · · 
oll'ei'cCé .. dltnculd.ado a.lgnma, CIIC.'Lt'<;tdo .pL>lo 40· .. " ·d,

1
· zt''"' · de. · . P··r· "llch .. ~u .. es · d· 

0 h\do scieotitico;-O que é ]'lt'eciso, pois. é on- ., -~ ~ 
frentar a. q ucstã{) tiii:tuccira, . bu'SCilndo co o- : 5"',5+ Ut5+008 ~\ 30.;;000 •.•.• • 
Cilit~l' tOdOS OS.·in.tert)3S(l;!.- Jo.:SSe a.s,sumpto é 35 dltzia.s·· .dO ditos para tru.-

_: 0 mt~is mílindt'OSO pM'<:\ o momcntoJmm de- vess:~.r u. ·:30.jOOO. -•• · .••. : . .•• • 
bella,r o mal cónhocidG ;'como medi n pl'<)li.- 600 a.tí.·aca.dores de.1\3rro do dou~ 

· ininar, impõe-se o kabalbo do !n'itai· que ;~.s ~.otl'os do cumprimento a. 
:~guas co(ltinuem a se desvi;u·.do a.nt!go curso o:;;.-· · · · · · · · · · · · -·- · · · · · · · · · 

· dentro du porto.- P ostcriormuntc então se 3.000 metros de terras a..5$0(>0 . 
deverá. cuidar dadra.gagcm e da rcctificação 1 ;\pp;u·elhe b:\te-ostacas •. . ..•. · 
rlo c<ioal . -Lembro l\ v. l,x. a. convcniencia 8 operar i os o 5.'1; por di<i, .45 dias 
do tNbt~l~o prelhri!m~.r lle umib tapagem .r~ventuaes ............. , . ~ .... . 

. desde a. ponta do RoUm. do Eaixio G•·u.nde, o 

A' rubrict~ 10~ olJ art~ . 1• : 

12:000$000 

l:050$0:Xl . 

S:()OO~iOO 
I5:ooo$ooo 
1:000$000 . 
1:800$0:)0 
a:454$000 
-----
37:994!$000 qml. c.omo indica :1 planta jup.ta.·, mede GOO 

.metros ·c q uc, exucntadas por meio do esta
ca<las .duplas, convenientemente revestid:JS, 
não exceden\ á. importancitb de :~7:994$, se
gutldo . o 'Orç:tmento que tenho . :i boom de 
e nltlttor inclu~o.- Essa traba.lho póde ser 

Accreseente,se a quanti:\ de 50: OUO$ pal'O. 
a obstrucç~o do ca.nal ent1•e a ponta do 
Rolim c o Baixio Gra.nd.e, afim de sor feito 
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· " l'establ!lecimcnto .do rogimcn das aglla..'> do 
J)o1·to de. Antorliu<~o; Esta.tlo do Pat•aoá. 

S,ala. d:J.S SC$SÕes, 28·(la nóvcm.bro do 1005·. 
-Alencar Guinw1·áes. ,-(Ja.uiíclo de Aln·eu. - · 
Oar·~Ji::lllo Cha.,es. ~Cccrlos Ca.,alcMti. · 
. A' .x-ubric:t 4~ ·d.o nrt. !•: . 

Accrosoento-se a qita.ntüt <lo 50:0008 jJ<tru. 
a. constl'llt·.ç(io. de uma. linh:t tclegt'a.J>hicu. ji
!!ando a cidade do' Gal>'tro ;4 villa. do S; .lo~é 
dt~ Boa Vista, no Est...do dü Pa.r:tr~á. 

Sala. das sessões, 2~ dü Hovembro ·de l !lO::í. 
Alettca1' · Guim!.11·ac3.:... Cwulid<f de Aln-cu,
Cttr.,alho Olla.,es.- CMlos Ca1>alct,tnti. 

01Í.dc co:n·io1· : . 
· Art, · l?ica som elr«:!i·to o disposto no 

art. 27 da. lei n. 5(l0, de 31 de dezembro uo 
189('1 e rP.st;,1.be!lddis po1· isso tts. disposic;õc~ .. 
dos at•ts , 341 c ;~42 .do regulamento ·.a.ppi'O• 
vado pelo decreto n. 2,230, de 10 de 1llve .. 
l'Cil·o de 18'JG .. · · · · 

Sa..l:l da.s swsõus, 28 ·de fcvoretl'O de ·1905. 
-:-loaqui1n Pi1·es . :....ptt~isli!Je Ab.>'cmdws. · 

O Sr. P.J.-cs ideute - contínfttt a; 
discussã.o. . . ·. . . · · 

Tem <\palavra o St• .. Nei\';\, 

. o sr·. PJ.•eslden~--:-T<im .a palavra. O Sr. N&h··l;lo diz qile sente o .seu es-· 
pirito JWMte momcn.to ltlfl :pouco contnr~ 

o Sr. Jo~~oquim Pires. ba.do ... contnl'lnu.~tio t•esulta.tlte da col'rcnto.· 

0 l!!h.·,Joaqi.d.n pj:1.es (· ):-·Sl'.I:'t·~- .de desejos de seu~ coUegas áos quaes é tão · 
~idcnw, tomarei, por a.lguns instantos, a. grato qLHJ quizer~~ podor '~todos a.gr .. lda.t· .. 
<~tten~ã.o da .Camaru., paro. aprescntara.o pro- o Stt. DavrÍfCA)ll'JSTA- v. Ex. <L:tl'ílüa. 
jecto u; 302, .de l f:!05, que orça . a dcsper.:.~ · .do sempt•c ... , , . . · ·. · . 
Mini;tcl'.io.da. Vio.çi.Lo, dua.s .emendo.:> . ... : · O Srt. NELv.\:..- No .caso, pm·t!m, sentc-sG . 
. A primoir<~. manda cons~nal' um:~. verba. abot·reeido porque, do um la.llo, a.!gtrns eoll<i

de 120:000$ pt~.ra :~ coilcluião· . do~ trabalhos ·lf<t.'> eniendeu1 que a discu._''·''ão clevt> ~)r pro· 
do·.recensea.mento de. lOOO. · . lougada. e. do outro. os ma.is sol't:regos, natu-

V,Ex,. Sr. Presidente, sabcã. impo1•tanúia ra.lmentc em vil·tu<lc ··de ra.zõcs poderos;J.S•· 
dc.sse as~umpto e slbe ta.mbem que uc Ca.-, julga.m qncella nlí.udeve fica.rpil.ra. arria.tlhã.. 
mar a 1om votado todos· os a.nnos umU: verba. ma.s ser ·encerrada. hoje. Oi·a.;ss. K~s • . ~a bem 
destina.Ja (l .conclusã:o dos trü.li;..llws qUé,.in- quanto lbcs ~ grl).to e quanto dese,i:t sor~l~e> 
felizmente.. a.ind<t nã.o pode:ra.m · ter ·fim. a.gt•adavel, mas ·6 o ca.so de Sha.ke;prmre ·: .L! 

No emta.nto, estou certo . do que, com a <t mesma. va.cma;~.ão. J~nvi(iara esforços para 
verba agqt•a.·sqlicitada,elles sorão conc!uid.os ver si pôde .sa.tls!azet• a. uns e outros. . · . 
e assim se· prestará. mais. mn serviço·:l. causa. Nesttts eondiçve>, : J~osolvcu usar da p:1.la-
publica • . A outra.. emenda ma.nda. rcvoga.r vra. ; . · · · 
uma. disposição do Orçamento de 1898. O SR. D.\.Vio CMtl?tSTA- li:' sempre par:~.. 

Esse orça..mcnto consigna umu. medidii> de mim um :pra7.Cl' ot1vil-o . . 
. caracter permanente, em virtude de uma. . VozEs·- E pa.r•~ nós, · . · . · · . 
emenda que exi~ om todos os orç.a.meutos, . O Sr~. NElVA.- Obriga.Uo·a todos. : . . c em
lllauu<l.ndo que I>r!3va.leçaru C~.S disposições boru. contrist;W.o pot·.ca.usa.s. que niLo vc~m ;~ 
dos orçamentos a nteriores que .uão fol'<\ni pcllo enunciar, não úi:$cutirã. o or~<llllento, . 
expresso.mcntet·e\·og:1.tl<~~. ruedida. que ·não mas funda.mcnta:rti. tres em~nd:~s. . 
póde sul.laietir. . . ·. : . ' . . . Allle~. porém, \le ra.zel-o, perm:itta;Lprcsl- · 

Em vil·tutlc tlisso, <ICsde 1898 veli1 essa tlencia-que. scjt~· o eco dtt opinião ••oral de 
di.~p.osiQi1o que revogou os ;u•ts. 341 e 842 do (tuantos a.ttendem aos . negocio.> puhlicos, <lo 
rogulu.mento dos Col'reios, a.pprovauo pelo qmtntos estudam ·com afinco projecto.> ú P<l- . 
decreto n. 2.230, ue lO .de fevereiro de 139G, recerc.s-rcndendo culto <lc ,;incem homcn:1· · 
. · A medida :poi:· mimagorJo :~preséuta.tla. nãi:J gero ao os!orç.O · intolloctu:~l inai~; um~ voz : · 
tcni outro intuito sinfi.o tazm· dc~W>ppareci)l' compi·ovado do illustrc rdtttor du. Commissã:o. 
esS[\ <tnomalitt.,quc l)i O·é .pcrmittidn pela dis- (.ilf'llitc bem; ?m•ito bem.) . . · . 

· posiçã:o .do actual Regimen!'c .• · Si, por um lado, so reconhece ::.'U~peito por- . 
Por e.;s;t r<J.r.ão,. espero que a Ca.ma.na. uã.o que liga.-o ao 111ustre rep1·esenta.nte da l ~:.~lüa , 

i.1eixa.l'Ú. de dllr, lhe o seu :~.&'Sentimento, pro- t~da.do por seu.~ t<J.lcrdos, ca.l·actor, u.pplicá.
c@endo dn fót•ma. 11. regula.riir.a.r o::. ~~ll·viços "ão e rledica.ção · ;i C(\US<L publica · a ocCUJitll' 
daAdmini~tru.r.Ko tlos <.:arroios. {ilfui lo bem; as mais elc~v11da~ posi•.~õc~ neste paiz, ant1ga 
muito liem.) c sincera a.ml~ade... . 

o Sk. TosT,\.:_1~' bonda.d.c de V. Kl'. 
A' rLlhricl\ 2•- JJircctorh Gert~l tlc Esta.tis· 

i,iea: 
O Srt. Nlm'A-:- •.• !;i lho <l mnsmo gl'atu pela 

conftan(:;~ quo sempre lhe tom .d~po~itarlo; si 
· Accresceatc,.:.sc: · ••. l! lll<I.ÍS 120:000$ llUl' :~. ainda ni.ah~ •~Pl'CCÍ:l. nclloe>S:J. lo.nga.nilllidad~ . 

c()nclu!!io· dos trn.ha.lhos do· l'Cc·cnscu.mcnto 
. de ! 900-Pe~soa.l e material.,- 292 :.59:~'500. ~ 

·Tel. VIl 

(•l Eate .diP~Ul"ffO nio foi 'rf)~i.Ío peio ~ra4jaP . 
. li 
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do qi.te IS• Ex.· dá ininiihnml exemplo, n.ccei- corr~ios c telcgt·a;phoo na ~pi.t<Í.Idc S. Pa.~lo[ 
tando a. sua amizade com os defe~tos que o lembrando-se que o . à.IIJlo passado fo · 

· possa to1>, r·eeonhccendo ao. orador, de8de ·a~ . vot:~.da . aqui . uma ·.verba. .. ohyo.dà. -pn;ra, ac
t.empos da. monarchía., como um _holll CQl'I'é- :quisição ilc· um .prerlio d!lstina.do a.o mes~ó . 

· Hgí~nario,. deimnd~g1e , no ·. czp.tahto SGT!l:P!~· ·fim, em. Hwizonte "Betlo (sa~iu assim -~ :"s~m . 
a hberd;~de de. a.cça.o em a.ssumptos .. noto- fique porque todo o Hor1wute . nuneiro·é· 

. estrictamentc pa.rtídarlos; acceit<JJldo a. i;ua bel! o) ('l"iso) á. vista. dtsto, resolveu ~.px·e
sincera. coadjtivaÇão das causa~ .de. que. tGm. ·sentar tli.mbom à. este projecto n. 302, entre 

· sido esfor~a.do pti.l~,dino. qu;~n~o a.c~ordo c~m a~ autoriznçõ_es da.tia.~b.o Governo, a. segLliilte: 
S. _Ex._. porq_ue s:1.o . correiH,(ton~I·tqs mmto ·(Ze):tant_o ma.ts tlll}lnto entro :ts em~n~as. ha 
prmctpalmente naqmlJo que m;us· de pe1•,;o. :pouco hilii;S e apoi-adas, haontra. mllleira .l'e
os Ji_ga; o> .la.('.os religiosos, am:plcxa.dos. pela la.tiva ain ll<~ <í. verlxt para a.quelre edificio 

, roesm:~ crença, quer politica. com() conserva" :postal. . . :. · · . · 
dores que 1ora.m, desde o antigo rcglmGn, · .Jnlg<J. não h;J.Vúl' neCe-ssidade de ·se con-· 
quer ·1·eligiosa_ ~omo . catholicos, . ~stolicos, struir ~-.;t~preilio, c po~· i~ lemb1•a. · u•i>enu.s · 
.rom<J.nos· (ltte !õao; s1 ha.· suspctçao de sqa a <1cqms1ç~ de um cdtfimo, qne póuc sor 
parte para se exwrna1' de modo eacomia.stico adopW.do p:~'I'<I ta.l fim, como ·propõe; 
,;obi•c ·s. gx,, lhe :cabe o direito. de fazer, por- "Como sa.bo(!l ·o:::. illustres p1·esidente e rc
que, como s. ~x. ,sitbe, -muitas vezes se. tem lato:r: .a.s repa.l'tiç,()es·tlo Correio e •~ <los Tele
expandido .-de nm modo-nrn to.nto do..<•<1.~ra.- gr_a.phóS lltt. Dl.\hiiL ·. occ.np<uu <~quclla.· uous 
davel <1. algun;;· que· icem occu:patlo po>i(:õos pl'otllo$, ambos na citl<iide baixa, e esta um 
t alvez ma..isclevadas que S. i-;x. na cidade alta e outro <la. · cicbule baixa, o 

Li;; oois, com o cui<lad.o que l he mol·cce SS. BEx.; sabem como são eleV<IdO.s os alu-
qnaltt uer tJ.·;t!ml!io de ~eu;; iUU.Stl·e::: co!leg-a.s, gneis elos pt•cdios-nu. ciliade b[~ixa. . 
princip<Llmentc desse di~tincto Doput:~do, e Conhece um dellc~ que p eirt ónceu ú.·Orclem 
sú tem motiyos pu.:m J•eurler e$tUS ltomen11gens Terceir<l . de i:L Feilncisco, p:.ll·que . si não se ·· 

. ~incem'>, ~atisl<lii-o poi•qtw o que eSt<~ ex:te1•- engantt f oi alli rple Jnndott o Jo1'M/. . ri(} :--.r o; 
uando ú o qne pen~am· iodos... · t{cias;.e sa.be qlic o Gove1•no· fiast<t ·,:inte ou 

O ~r.. J"\.)ms DARCY_:_}Iuito bmn e ,j<t.o de- · rn:•.~s. conto~·-. ,'Pot· nnno, ~ti nos Ctlugueis . 
clarc1. lles.o~ prcdw~ . . . . · 
O S;~. :Nt:iv,~-... o a. Jl~hn'r-<t r-econlle:ci- :\:"-~1111 ,;enúo, n--.sc l[llC a ~un, ome;'lün, r c · 

· f · r · l . el preseat<~ um<t medidto convcnicútc,porqtmuto 
d;~m!l nr.n l'a.ncn. do itlmtr!l .. J epat<l< 0 P 0 o c :ovel'llo pcdüi :~dquil·ir nm preuio no cen-
Rio ~>mnuc üo Snl c ~·"u S)'m].)ill,llico amigo· otr·o cl<1 ciu:nle, oncleest:i u rue,·c;~:lo ; on U<l 
aca.ha tlo.vll· em <thouo tla. sua cimvict•' opi- p1·:wa ontio existe <i A~wciaciio C()Úl!ncrcial, 
ni:ío. . ·. . ·. . · . · oa. erl·;fío na,.; immecli:cçõe.~ do ;w,;cna.l, em: 
. S_i u, _C:·I,m ; tl~a. cj~f. i.vc:o:sc·{~i.)ln.r• iot; ~-, conl_Cl cos-· ~ 1 · _. -- , · . , C!.l.iO ·~cerono, 1o.;c em p;~r'te di~ponivcl.potl i:L 
.mm~ en a-1· por Oét:<t<;ló.LO <t<.S vot~~oü<•s, éõ"l sm· con ,i.ruido o ecliticio. ~~mloOl'<L · :<hi Hc:\Sse 
certo .de IJUC. cshri;L. S<1t:cciouro1Úlo cuu1 cu- nm \mnco ' •thstado. <lo ccnt1.0 <•ommercü\1. 
tb_u:dn...;;_t icqs · lt.lJOiaQ. OS o~ ta.·- ·:; u;.~ i~:::.;cl·çfl.o. · ·.n~):~ hnc·nt.l!., JlQ- -'~on1.r.fjo . ha.vn1·ia. a. · .t:randu· 
Uí.poim/o:; rió:([i;S,) · · · · · . . · · ·' d '"- d 

·:. ~ií.o o\stanic, nu:lc c:>tM' em <lcsa<:corclo uespc:t.«, ma,.;; o"tJu·o e poucos <~nl!O:;, !lM"!J-
. .. riu. ~l.iL!Ul~~ ocono1l1iü. · · . · ·. . . 
com <tlgum as m_;Jdid:l.S ol<tborada.s 1101' S · Ex: E' uma ~i_ lllJ? lo.,; <ltltol·iw.Çao, <'uo o· l.iOYCI'llO 
-pois, con]o ·dis:;e, <11>iJz:u· de ~:<01; 0:\tholico Co • 
1l ír.r.m qnc nüs c.,'!.tbOiica:; ,;omos intolemntcs). potll.) cumprir ou não ; · iii H'ii.o putlul·. ri:W' 

· t - . lt<~ l'omodio; o ondo· nfw lm. tbt:- 1~1-rci o perde, 
S. l':x .. ·é .Wlerm1 c, não só .com relaç:..w a. dizhblll os <IJ.lt igo~: t:Cij,r{• tudo çomo .1.bntes. 
religião, como ern l·cla.i;.iici 4L polltic.a . Ncb t~~mbcm di rot":><L!l ;mtori~~\CÕO:! e cn1,re 
. O St~. Tm;i-A-.-Niio coinpruiHlnllo corno se Olttt•as urn;• 1Xirn tl~pon<ler 5U <:(lnto~ com o · 

· posst\ rnm-char sem . ~er .tolcJ·;~ute em qu •• r~ ·unxiiio d;i cil-tccl:eso tlos indio,; : pal'llC(l fllle 
qncr r amoda, activida.di.J ltnma:u:1. · úST.i.Lmos voltando ;i. t'poc<l em •tüc" sé l'azill 

O Stt. :\r:IV.I. vaQ ma ndal· wniL QlllCJida e~ta ca"io<:hc,:o, dc lHdxo do ponto ·ut) v i$i;á · 
qne <tU<LlrlllOl' espírito ma.lévo.lo poclel.'i.;t nel lu, l'o l i'.!io~o: · :Lin<h hem_ 
~\chat· uma CCJJ~tu·<~ ao illustl~G rela.~or,. por- .· A'outm cmcJu.lt~ e l'ebtiv<t ao~ pobl' t\:; iLJÍ'l
qtte gc púdo pensar qw~ t.ivosse . bn;yido uma. bulaJitcs do Correio, que sü.o obrigLldos . a.. 
lttGaml; o qui.) sc!%-pos~ivul, o ql.le se c;orn-· lll\.o ter l'esidenci<~ fix<L, oltpo;;to~ •~ mo!e~tht~. 
prohoncle, porquen:tpo~io5o eleva.tht em quo mal dormido~;, uma vidu, choit~ üe }Jouoso~ 
S. Ex. ~e acllu, cogittLnllo <lo a~sumpto~ - o porigooo~ trttb<tlhos, o quo. t.ouo$ - gover
mult.iplos, e tiio importantes, é n:~tuml que no~ e "diJ·üc:tot·e> l'CC(mhocem ; mas c1tte não 
alguma cousa po.-;.sa esc(Lpat•., algum t~~- Yeem r emcdio a, ~ouH. ma.les, e nem no me
sumpto mesmo de lllgum;L rclevaricia. · no~ teem direii:o ;i, aposentadoria., nem . ijua.~ 

Foi a.~sim que veúdo quo o n. 12 do art-. 2• ~militiS montepio, e sempr()embalado~ po1· 
detc1·mína.va a construcção ele eclificios paro. va.s promco!>a.s. 
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Más o ob,ject.iv2 priFJCipal · dO. seu discurso . p:tl'i~ n:.. .pi•oxbna clci('.iio 'occnpat· ·~m log·;~r 
·é a fundamentaçao úe . um:~ ·eménda. ·<L ·qtie ne..~te : p:\1'lam•u1to, fui a · conside t•a.ç.'io que . 
liga. a :maxima. impori<\neia.. ?\'ão guerendo, gos:t a.lli on~re ·'o;; sCu \l c:oncida.dã.os. n.pe~a.r. 
entrotanto, ser .. caus:.t de U:eloa8a.s; dispor.~~e · d~ . ser mUlto .maço; pelo seu t•ecoohectdo 

. ·~ 'fi.tllM' n;t h.!)l'<t do expetlieutt1. ~oube, pot·éro, . c riterio, <!On.hcccdnr dn <).i Yet·sos :tss•unptos, 
· · que ~o · t.inha. iJ.:lS<wipto p:tl•;i o1·iu·. ne~sa. hot•(t <lo !n<>do" par<lcm· n\:ti~ um homem · (:!ilca

o illu$tre Heputa.do João Lui:z·. Ah'e~. como. o nocülo, ·tal o !;on .v.alo1· ~ciontitlco, ta.l <t 
fer.. ·o q tte o obrigou .a . de~isth· de occu-par :i sua. ac1~ra.dtt upplic<\Qão. no c;:;t udo dos m a-

. trfbun<L ncssu. occasiã.o. . ., . · gúos (\lisump~. ·. . · · · · 
·. Pt-otcndia.. :~presentai· ·uma representação . ·Poi.s bt}m ·. S. gx •• pôde-se a.lian ç:nl'. desde . 
do Lyccu de Artes e Officios.do 8Cu Est.a.do, jâ., :ser<~. · um do~ ele~to~ -pelo.l • districtoda · 

·solicitando auxilio pal'a ~~ exposiÇão agricoi.a , . Bahia. de quo é· ellc'··prt:c!aro tllho . !l q ue o 
indu~t1•i:i.l e m•t.istica. que !ti. ~e toncion<l o1·- or-a.do1~ :tem :t hom·•~ .do repi•osentar nc~te 
ganiza.r. · · · . . . · · · moment.o; · S<Ltisft.Jito por tlal' cs~~s pl'Ova.s 

E' preoccupa.ç.ão de todos ús po''Ds, h oj e, publ icac; !ln !e:d apre.ç.o. . · · . 
cffec;tuarem u:,:po:;ir;õos industriaes,a.gricolas · 1·;· o viuc-pt·esideuto tl<L ·. commi:;..~o o Dr • 

. , e :wtistica.~ que' !:OllStittiem o . melllOl' re- Frcdct·ico Ponte~. t:mlhem muito .!ovcn, de 
.r~lamo para. os prorluctos (Jlllil r•eu.liz:tm com reconhccitlo VI.Lior, c que tem dosompcnh<tdO
o seu tru.h<Olho j ntêlligente. . i conU!nto get•a l di Vt:ll'oos cargo~. ondo . ha 

. Vê com · ~~ti!lfação que modid<~ uoss:t ot·-· t•cvebdo <~ · >:am . compcr.enCh\ tedwir:tl, corno 
. dom foram perfeitanlcntu· u ttcndida..s no ol'- ctwenhoiro d istmc·•o l{UC <1, ·sendo ttue· mcl·e
ça~nento e n1 d L-;cnssãó c que a.s V<tntt~cns cidi~nicnto hoje occupa , dt' mO!Io muito digno, 

· <1:1~ oxpo$ir,t>cs estã.o nt~Ue consign<tdtiS . com l.iltl<~ lli;,; tincc:~io nwsmo multo :.Lccen-
0 E~t<tdo c1ue tem a. honr:t de l'CPt·ci.,;cntat·. tuada, o 1o;;:tl' du sccrntat·io dit. viaçli:o, mt 

passa, inlelizmenw, nc.~tc momento por .um;t au~end<t llO not;wcl ür. ::..ug-ucl Ctt!mon . .· 
t remenda crise, qtHl não lho porli1itto <lis- .. StL() o::; te~ o:; }>l·c~iilcatc_;; e v icc.'-prcsidcute!! 
pensa.r a um commettimcuto d<tquclb or·dcm· de honra c.lesstt gra.ndc insti.t niçrlU . · 
um an:'\Hio rm attttr<~ . de seus dese.jos. . ·l'am a pl-o~ülCilCit~ .offcctiv<L, ioi digna:- · 

:~ras , <~pcztu· dis..-:o , o govflrno ·tio g~t:.tlo mcnto <'.• lnito um antigo. polltiuo tlo l 'n:dincn 
cont.r ibne, na medidtt •te ~nu.~ fot•ças; pu.rt~ passndo, •;üc occ<lp:>u. L'ui11 <li~G<It•llilii<•aGl) e . 
que . ~c 1·ealhc r~qncl.b expo:;iç;:io.; sucnn·· applMtSO:!, tl!wt·sa~ Y<t:i:L';: , pa.::t:l.!> .JiOs Con· 
d<"tl\1 ·pc!o g-vVCl'JlO ·. mn:.idpttl c por l)twi,i- . seillo!:' ela Cvr•'•::, hoje• <lis·;iHc·:o aihogado, 
Cllill r CS, de 1'110110 que ·s:> C:OHSti ~uiu ·~ Gra.mlc prc.:iuc;rw .no lll ll .,[us u;WtCO~ · m:üs impol'•'· . 
Com~nissio, de que é :n·o;;idc nte hol\Ol'<ll'iv u Lttri:~cs do E~t:ulo :· o illu:;"; l1HliYn<:':or da Fa.
uig<lO 1Jt· . .Tese M(\l'cclliuo .de .SOil Zü., a c·;.tt:ll CtÚtli.idC'I tln lJit:uil:u. (;t!JIStililuiro .\l(t,Ouiu C:ir - · 
~!Ovorn:tdm· d:L . H:thi:l; :iH'()i tn j(L <l c iunl'l ~ JH:i1·o .<h 1\uelt~L . · 
d:~tt1.. como di$tíucto a;tl•icultl.'l' ,1uc ú, :1 ·f1\" . l'aWH\lJ<ü·i .. u dc.·~~ :.i.iu~tii.Hk:'tu,'aléÜI du ou
meat;u· totlas · ~s.cxpao•,ücs om p1·ul d<J. Mil' l· tros; o into!IL·(u:tc <.: lllns(J·u no~tm:i :wrt: • m:~
culttn.,, c d:d :1voúra . . Além· do iihL'<t.rc uo- tl·ic l t!;~·lo.iJHll i~n·i;ll ;~Tll'l•.c i:vlo,dir<:uto'l'Uli um 

· •o.ert}atlni.·. que t <wc · ~• nwrccl•i<t hoim~· tio ;er dt..,;Jxint:O!:: da ;.~IILi<~ .I'X-:Pl'iSititiriic tl;~ ·A~lci<~
o pr··~idnn ;c hoon1·:H·iu· •lr.,.,a .:p ·;u1ÜO cnlll-· ç'iio Comnwrcial a ytw pl'ti$Ültl :to:,si.g!la.l:.t(los 
missitr., a.ssluuin a pro.~iiloal:i<~ cl:~ c:OIIImis" ,m•ykus. t • S1· . c<JII IH)Ú!l<la.•lor .k•sé ;\.l\'osk'cr
ss.(t0 OXC<;utíVl~ l.lli1 1110 ~'1 ' '· lli /!iifJ ti C . 't.<)Ü(J l '()Íl::<; 'Jm dtat.'I)JS, .Jit.l!l'Ó~ l'lilll'<• ,;t\ IJ't"ii[ O·> da 
acat<~tncuto, o t1'uc aqni uo H1o tio .l <~no iÚ• :-ltLi.'i•o, lll'<JJ'lb>ut·t•-~ tiHi;iuut.us. ll'l ll<lico:> ro];lu
vent l'Clll'OSCllt.'\t' u gOYCl'liO do ,.:,twlo ti<J. tado . .;, :wt ivus hum em; do c'OI1lll1Cl'Cio, cngu
l3i1.hia, U I! Cun)!l'CS.~O <!o !\(<:ou!, onde dCil pro- ubniro~ · notavr~i~. indu,.ü' iim~ . :wrerlii.ados., 
v :~os do seu. su iJirlo Yalm· il ri.c iluctut~l. tl• ·~ suus. arüsf.a.s ;tmatrlos_ do pl'll',.!l'U~su rla11unlht · 
cciill,!ecimelttos te~ltlliuus... tu1·ra, ~nm .l4llM· 1111 <ligmt ·o pttü•loé.icu. di-

O Sr: . TosTA-Apoiado. l'Ot:çfi.o do Lrcl!H Jo · Al'lú~; 1.m1do ti. l't'<!Ht o 
O 81:. Nlm'A ...;. ... c tio mntlo brillu~.nto o ~ou dctli<:rwo Pl'O>iclon tn, o Sl· .. :\la noel 

: por quo se tmt u ll ll t ·prol tlu t üdo o (JI\c con- Eu~b.chio do Oliveir:L Pinto; cnt.i~a1 l1_,~ 'tQ4a.s 
cerno :1 agric u1tur:1, ti. iodu:ltl'ia , <1. Yl:l,\ilO c prcoccupt~das em Cl'C<tl' . · r!t>ta lll ~~ttlll~lO. 
tL b vntn''"; c q 110 · agor a mosn<o usl.ú. em fLUe io • tncstion;~Yclmento ~crt1 tlh . g~<tnde . 
comnú;i;i'l.o crit · .J<J.v :.~ • . snm:t~r:t o em nut.l'i>s ut.ilid:.:<lo . p:wr~ u. n.gx·icnli.nr:t, par:t a. in-
Jogares Que ~~ron:r :ti<l'! gr·:.HHlBs :rn•u:;r•us~o~ dusLr·i:t, pa~·:~a~ :n·tc~. · . . · .. . 
nesse l'<ll11ouo :whvtll:L:w, 11a . qualilhLtlw tlc A tlX:f.lOSICt\0 l'OllliZtll'-•Ju~lut n_o. Cilt llcw 
deic~aün. rk~ c• n1'Cll't1lH!ia, ·1Ll:.~ticm'I'Í l '<L <ruo se l?~'Opl·io ~n L! ccu do Ar:~t rs o fllTlcti•:;t. p1·~d10 . 
l 'Clllnlll crn Pül 'Jllllll lJuco . . . cxtr•um·duw.l'lliiDCJlW gl':.WldO,liCél'(J!;é!Uo mnd:.L 
· Poiij bem; !:;;, Ex. , rtne I>Õ deixou o c;~rgo ele com a acquisição qriu. fizemo:; (o digo que 
scctrct.<trio ria .v.i:Lç:io <lo ~OV<Jl'llO da lfal;li:. fi::oHwt, pol'QUII ,; pt•or;l~onto h ollOl·a l'io da
Pttl'(t cmpt·cheHdOl' ns~a viag!'nn; :>. Ex.; <[ilC qnfJlla instltniçãu ha murtos <~unos , o mot<mo 
e~t:i, púde-su ·dizor·, pl'oviamente e~~olbido pot·i1uo.s. Ex. S1·., Pl·O~ilhintc, u11tn corno oS;!!'. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2710012015 15:08- Página 66 de 72 

.700 

D1·. Sev-erino Vieir~: illustro cÍ!cfo politic~, .· insoetos utcis c . seus productos : . in:;cctu:;, 
toram m <•recidu.mont o eleitos ;;ocios bonor!l.- prejudiciae~ , o vegeta~ P•~rasit<u·ios: ·. · 
r ios. do~&~ iJ1!Üi'Gni(,,ft.O), a l!Uo,i:í. lol ;t.eci·c:le~d·a, Ha. ·o' {;I·upo d3. horticultu1·a. c da. u.t•IJCl·i-

. ropct1.1, cóm ·o .<intigo o ·va.>to solar . üe fi- cultUJ·a., suiJdiYididos no m <LWr ia.l c pro~'Ws 
·da!gos, e com outras .propriedade v isinha:>. de horticu!tum c arboricnltura ; pla.nr.a.:~ 

RcpaSé~~do, éomo. está o povo da sua. ca- de horta. ; al'I'Ol'C~ l'ructi!cras c . t'ruc·ta-~ ; 
pital, · dQ cspil'íto , republicano, c::colheix-so <~.l'Voros, arbusto~ •. planü ts c !!ores de ox·na
para a tna.uguraçlLo desta. cxw~ição a, me- monto; pli~ntas de estu fa. o scmcnte's . íi mu-

. mo:ra.vol data. do . 24 de. fevereiro; . em: que d:Ls de hor.tfcu1tur:L. ·· · · · 
. loi . votad:~, ~-. promulgada :~ 0ã.J·t<\ Consti· fh os frl'UpüS. concornont!~~ · ·~ íloi'nst.'\:S: <i 

tucional, quo nos dil~ige, · arca santa dos. ca~a. pe~ea e colhcit:1s ;, o grupo · <l.o~ alie 
nO!lso,; . clircitotl, pela qua.l Jax sempre· ·monto;;; das min:.ts c mctn.llu rgia; ornâmen
votos pn.m (!llC n ão ~cja já.mai"S profanada tação c . molJHia dos edit!cio~ publicos·c das 
c q11c ~in algum:ts ·Jcnta.tivas praza :~ Deu,s h:Llli~açucs; grupo de fios c tecidos, onde 

· qüu ~cju. t~pcna~ a.rra.nha.da.;. nunca a.tti?- o::.icnta1·ão os variados productos do impor
·gíd<L. p l.llos . golpl.'S dos pcrvérws, quo <!.!$ tantissima:; iilbl'icu.s _de tiu.t;ão que· .-u.lli pos~ 
vezc;;: pr()duiem·mais clfciromol·al d<F.5 que suimos. · . · · .· . 
os quo matam physicuniento. · . · Ha a.inda. os grupos da. indust l'i<J. chimica; 

Deixo11. já promptos,. ao p:u·tix• do seu Es, das industr·ia.s divcr.sas; da economia ~ocittl; 
t ad(), -~~ . cil'cUlarm;; OS l'Cgtila.mentos, que ua hygiene O· O.!!Sístc nela publict~; d:J. c1ectl•i
.Sel'OO· c1lvü~dos . a todos o~ l'idJricantos ·à cidade; dos instrumentos e p roces~o~ geraes · 
industriac\;.· de outros· 'E..-'..:.I.dos dt~ l)llião, das lettx-as, sciencjOot< c ar te::>; d..s obras clec · 
c chama tt a,tl;cnçlio dt\ C<blllàl'U. P<li'a este a.rtc e d::~. .cducaç1io c ensino . · .. --

.··ponto afim .de mo~tt•ar que a medida. . Vê-$e (t~e, si sotrata o. pt•ilicipio o ohje
quo· :progtlgtuJ.não 6 ~ma mcdidit unicamente ctivo primordial do Lyce1i ·de A>·tes c OfTicios
l.lst:tdUtll: parte de .seu E~ta.d(), m as é de- Art.ese .Qllicios-'-0 óbjectivo mais aeeentua.do 
·ilCjo . get•tu que .convirjam p tu·U. clla. todtLs ·é a itldustt·ia., é a. agricultura · nas s uas di~ 

- -as i~n-çu.s produciivas dos· dcma.UI Ek't<i.dos, vel'Sa.S .rà.minca.ções; 
· que podem acha.1• alli um . ponto dl\ reunião .O edificio é competente pa.ra . comportnr 
.(le sci.l:J .. csror1,.=o~ ttgricola~ •. industri:ws ou toda. essa. val•i'odud'o do objeetos suscep ti''cis 
artísticos. · da se1• expo!itos. · · 

N"a.o ficaram olvidados Oi! productos que . A digna dlrGct!>l'ia. c todt~ a 8ociedado estão 
. íbra.m cxhilJidos .. na J•:xposiçã.o ao s . Luiz em rcpa.ssa.da.s do int ilno uO!;Cjo. ae . d:w· a· Iuu.tor 
·1904 o quo se destinem tl c:dlibição ho Lyceu expansão a osso. uti i~~ima:idéa. O goverM 
do Arte~ c ·Oftlcios. · · . ·. · . estadut\1, o goHJrno rounicipa.lprometteram, 

,Pretende e~!la gr:mdo eommil~são distrl- jú; dccla.ral•mn •. que collCOrreriio lJaru. · c.;~c 
lmir rccompomms. que cou~;:trã.o do- diplo- 1ll'!>tlcLto commcttiinento. . .· · · · , 
ma.~ dll gt·ande p remio, dipl!>mu.s de honn~. O quo Yolll, poi~ . p edir é um a uxilio· por 
diplomas d1: mnd:~ll La de om·o do t•, ~·c 3" parte· dos col\ -os d:b ·união, a . e-J.'l::t. hen.,ll<:a 
cla.:ist:..;, dip loltlU.S .\lo ·m edalhas (ln Pl't\ta do tu~titiii r.iío. . · .· · . . · 
1a ... 2• u . :{•· ctt~sso~ • . diplomas do m o(la l h:J.S ·de Deputado · i~qui. h;i · mtli tos· annos, apor.at• 
b1•onzc de 1•, 2• c :1• cla!;Se~. e dlploni.tt~ do do ro1itçuc~ inti)n:ts n · do-~ m uitl>l:l u.migo8 
menoii.o hom·os:t. (1UO cont:~ no·sto rücilito; .ha collcga.s :.~ q uom 

No seu intuito elevado nã·> ~o limit.i tí.s nunca ~o ·dirigiu :Par:~ p edir um . voto. Poi~ 
m:~nilcstaoõus :~rttstica.s px'Opl'i:tmcnto dita.s: bem, il•á do Deputado :t JJcpqt:tdo, 601icita.r 

. ·vaQ ·Mún\, ·pi·etcnde conl'crh• premio oo o t\poio do sou voto 'Jl:tl'tl ()!:;t a. exposição. 
fl~cl'iptot• que ti.prcscnt a.r a. m:~h~ importa:n~o Pm·quc, o qno· lh(}) vae pud ii• c a,qui cst:.\ 
obr•:t . sol.oru ensmo·,. q •1er·. no, :popto : do. VIS1a Jltt sua omuuda, ê o quo ha do m<~l~ Justo c 
ped:tgoglco, quer om. sua fmçao ·11acwnai. x·a.zo:.vcl. . · · . · . 

Pol :1 syrithosc, quo ,fat•li. .·ua Cla.\l:s itlca.çio . Ao tot·minat•;. podo (~ C:unat'tl quo lho .J':tça 
dos gx·tt~!S qae blLo ·de ser oxhibidO\l a.lli , à, · 'fineza. de ma.nda.l', tl'ansc1·cver 110 Dia1'Úl . 

. ver:~ a. Ctuna.t•J. q ual o valor da. _oxport.a~:.ão , do _Congre~so, pa.l'a co.n~ocimonto .do!! itlus
llua.! a grandel.<~· do omprobend1meilto pal'w tros·.coUcgus , :L oxpos1ça.o quo fot :~.prosou
que roclltml~ diminu·~o a.uxilio da. Nação. ttld<~ pch digna. c G1•undo Comrni!;S.iiO .to;x-

11:~ o· gt·upo da. agt•iculttua., ondo ~o uxhi- octttiv:~ do~ta . oxposiç1í.o, que ~Ol'<' um i'ltcto 
bir5.o o rnaunritLl . c Pl'QCOS<;Os do exploração nota. v(.!! soLul.o sirnultaucun~onto proflcuos u.o 
l'uml ; o·da viticult ut•a ; drui industt•i:.LS a."ri- to;sta.do t.tttc se dosvanoce do J'cpresenta.x· e a. . 
L'Oitl.ll ; da ugronomi:b o da esta.tistica. u,grí· tOda. a.1tcpuhlic:.l Brazilcit•a, porque a.s port<ll-l . 
coll~ .; d;L pl'oducção agrlcol;t alimentar do do· Pala.ccto d:b !.~posição do Lyccu de Art~.s 
o1•igcm Y<1gCJt11l, . do ot·igom aJtimal ; dos. o Olllcicm, {lc;~rn.o abm·tus pam r!)(.l<lbox·· os 
,Pt~od uct.o~ ag1·icula,s li tiO a.limo!ltal'O$ ; do~ product011 do t.otlo~. oH ~:~tad!>s, q, lllll' rola.ti 'VOII 
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· :i. · :\gríctiltnm, (p1cr. á. indu ;tria., quer rola
. tivas :~ :1!.'to. 
. ·Todos que ;~preci:wa.m oloava.vcl tra.h:.dho 
do .ustincto" Dr .· To::ta leram as ui versas 
lettras. cle(lue se compõe ou. 5, que r.l·u.ta de 
:mltiUos tt.';.~im distrílmidas d.~L le~tra. ·A a. H'. 
(lá) . . .· . . . ,· ... . ·. . . 

Pol~ hcni, · esta.s 111ei.li dtLS to1las são . dignas 
· ao i:lpoío qtle recehct·am, não tlir[' da C<;m

missáo propl'l:tmcnte, mas tio .seu Hlustre 
· relator. 

·.Pede u. s. Ex. 4.tnl i:Lmbern u.t6cnucmdo :~ 
. g :)l' de UUUHÓ YOZ, C p :Lr<l lliDlt Íll~titUiÇtLO 
desl-<1 . Ol'll~ltl. a.c.;ciw a·emcndti que terá 
a lettra-l. · · . .· 

·. Póde· garantir f[Ue tl':l.llnz·a.·opinião .dos 
seus illustl-es çOllegas de. ba.nca:da. pois todos 
cites estão <L. paor <loenthusiasmo com que 
lbí levu.ntada..c. 1h-ma.dt~ está. id~ na. insti
iuiçf~a presidida: nas vespel'a..~· de sua pa.e
tida; p11ra. Ja.va., pelo. distindó Dr. · Migllel 
Ca.lmoo, cujo .va.lor em poucos mezes a, Ca.-
mara. conhecel'â melhor. . ·· . · . . 

Blle Brt\ ·inropa.z de toma.'r t\ va.n!!ua.rda. 
em nm t r·abalho dessa. ordem, si nã.o esti
vesso çonv•~ncido que estava na.s condições 
de ir por dca.nt·e pa.ra. bem daq uella insti-

. tuiçã.o, daqitclle . E;stado c da. mLÇã.o brazi-

-~tt:<iÜ~. por uma. só ''e~ de 4o:000:5 á. Ex
·'Po~içã.o Agricol!L lndustri:i.l·· c Artística. do 
Lyceu de A1·t~s c Otricíos da. Ba.hü~ . 
· $. R .-Crimrt.t'tl dos Deputados. 28 rlc no- · 

vembro ·de !OO:S·. -!. ;1. ~\'eí~a.--'h:l<gcnio 
Tourinho.. · ·· · · .. . 

Ea1c•ula ao · '"'t• f!o clQ p;·ojcr;to ". -102 

Entre·a.s a.n.to1•izaç•.ucs <lMl;\·; (to GuYerno 
Jiguro ·a. seguinte: · . ·· · ' 

A : ~dquidr ntn p1;ellio, quo sirva PM'a 
ncllc l'uocciona.rcm as x·epa.t-ticúcs dos Col·
t•oio$ c dos Tcle:;t'~LphO!~ no i~,;ta.Jo •la .B:.t.hia, 
.1il.zundo parn isso a.s tlevida.s adapta~:õcs. 

s·. ll.-Ca.tÍltÚ•a. dos Depnt:;cl(ls: ~ de no-
vembro de 19U5.-J . . A. ~\'<Jic«. , · 

Emenda. d .-~rica 9 . (10· O•·çam~lllll da Vit~çcio 

Os .1.]11.bula.ntes do Coneio .. qt~e t!'ab~lll~m 
nas estrada.;; tlc feno da. . B;thü, atteodendo 
a. que sã.o obrigados · a dcspe.za,s . cxtraordi
.narias, pcrceilel'ã.o na vfgencia. tlesto Ort:a.
mento uma. b'I"<Ltifiria~.ão de rna.is de 2.'5•/ . 
sobre o~ seus vencimentos~ · . 
· S. R . Ca.ma.ra dos ·oepnta.dos, ~ do no
vembro· de 1005.-J. ,t, Neivu • 

leira.. ·. · . · · ·· 
. Era.ni estas roedicJ'a.s que tinha a. a.pre>en- .J:)OCU)t.E!\.T(/ lo. Q.Ul:: SE Rk:FlmE O !::R, DEPUTADO 
'tal', . ooperq.ndo. que S. Ex., como oa.hiano NHlVA 
di stincto que é, a.ma.ote da.qneUo. tarl'a. que · · · 
tauto.estromocamos e cal'et:edora ·de a.poio « Exms. ·st·~. !IImnbros do Gongre;su. K:1- · 

. nos s~us va.stos omprehendimentos. coacon:.\ cional-A commb~ft.O I'XOL'Htiv:L da ]<;xpo.;ição 
com o set! · Yalor u prestigio p:lr:t quo·. os Bahhm:1; a. · rc:tHr.a.t•-sc t\ ~4 de !>vm· .. •il•o •lo 
bons desejos tle tantos dignos contct'l'i.t.Ileos, anuo proúnw vintlouro, no ~·usto edltlcio do 

·.·1ue tt•aduz por este modo, en<iontt:om ocho Ly.cou dt' · Al'tes o Ollloio,; do. lltlhilL, poi· ini-
.' aos se.átitrientos patl~ioticos elo illu!:!tl'é t•e- cia.ti va. dtJ <!Ó1•po adrniuisl.t•J.tivo Q d:i con
la.tor, sejam . victo:·insos, como e~pera., si ·greg:1.ção <i!l mo.>mo ini;tititto; · tendú do .;a.
pa.ra.· alguma. cousa. ':aler <\sua. ded ie<.l\,;t.o; tisC<~r.ct· a. lncumoonc:it1 qne lho loi dctormi- . 
o seu esH>r_ço; il. . ~ua wna.c!t.lade, que lia do na.!la. 110 pr>ogt'lil'iliü:l jWttu, vern,pora.rito vô~; · · 
pu1• na. ma.i;ima.· o:vidcncia. . ·. Nlio dilr qu~ tal· oontl;1nto ttv voSlio p ·•triutismo o oa. vos.,;a 
vez seja. o canto do·cysuc, porqtw a ·xua voz osula.t•coid:~. orieut:4çü.o; wlicitar o a.poio 0 
n unca .t:we u.s . melodias a.qui. pot• out1·::.s :~uxilio.~ indi~lWns:\\.:OiM :i. realiza.~'.'i:o tlcd .'í.o 
tantu.S vcze ; ouvidas, 1~~ tal voz ~ej :~. o eou util quã.o oivilir.u.dot• oominuttimcnto. consi- · 
ultimo desejo em p!'ol do seu quor•ido . E~- ~nund9 em lui espociaJ. a. flota.(,'ã.o <tu c a. v· ,s.sa, 
ta.do no Par li1mento. ( Aiuilos nao apoiados..). s;LI;u(lol'ia .! utgar flovcl' o I•:Stl~do da1· PM'tl tal 

Fica. r;' muito· sa-tisfeito ~i tloda.t· o.· seu fim . . . · . . . - . 
ma.utbto, concort•ondci par ::. uma. cnusa..tã.o .\[atlirüStos como sã.o· o~ resulhtlos que do 
bolla, . t'ã.o pa.triottca., a.c:rcdora. dt: grantlo t:u:H ccrl.<!men$ colhem todos ·os povos c1lltos; 
accoit:~\lãO, digna. de louvores c a~plau~os. polos .cstimulos c iucentivos com quo impul~ 
(.illuito lmn, nutito liem ~ O o1·cr.dQt' ~ compri- s;~ll1 o trti.bt~llw, utiliz<lndo todos os cslorcos 

· me!ltádo. ) lnteiiiStentcs, muttiplica.ndo t~ t'iquoza. pu
!Jliu;l , tligtüflcu.ndo a.:~ soci()()u.dc.~ a. c ti v: a~ .• cujo 

Eme11da ao pYojeclo Pl, .'JO'f!, de f90ú nem~ roJo vam o pl·cst.igiam, jutga.-~e a com
mls~a.o dlspcn~atla de onc:•t•ncot· a obr:~ om 

(Orçan1ento da lndustria) quo so ompcmha. llovotadamcnto, convicta. do 
quo ostu., pa.drao om que sn aJorir<l o ~I·âo ue 

O· augmcnto tle que tra.ta. o n.5 do ll.l't. 1", ca.p:iclda.do U.o wa.ua.lho mtcional, cmcontl•al'ti., 
'sob ::i rubrica.- Aultilios à. agi•lcultur:L- pam.so lil.r.or qlfoct.iva, wdo o amparo dt!lJUO 
seja do·. iOO:OOO$, a.ecl~ccritmllo.,o o ~c- .. nnco ~~ita. no ~olo dossa. com;picua. o illu~h·e 

· guinte pct•iouo oob a· indic:1c'fi.o da. l<:tka. 1: cul',Pdra.\'ão. · 
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·. N"~ . bàstassem ~s ~á.zõesa qu~ acaba. de Profcssol; João Gonçalves Pereria . 
aUudil~, impetrando aM fa. vor do poder Iagis- ~ Sat.u rnino de Arau,jo Gomos. 
la.tivo, e~ crê a commissã.o, pa.r:dhe dardes Aurelio Passos. . . . · . . 
tod.o o acollüroento ao prooento appeUo, .b.'lS- Capitão Cllristovão F!orencio LOpes. · 
tarb pedir a. vossa. ã.ttençã.o nara. a necessi- Dr .. Joa4.u'm .Tanajura Ouimarã.es,. · 
dade, que já. é inadiavel ne;te momento da ~du:~rdo · Cortc. · 
no~·~a mdstonci:J. de povo livrG, de movimen- lJr. Alfrodo Antonio de Andrade . . 
tar t.odo~ . os cerrt.ros· da noss1~ a.ctiVida.de~ Fra.nci~o Ferraro . 
a fim de encaminhar o paiz, discijiliJiado. pelo :\-Iarcolino dá Silva.. 

· tra'ba.lho intolligente o l'('.productor, na senda Amador Alves de Moura ... 
do sem progre~so ma'Lcria.l e do sou levanta· ,· . EogP..nholro .. Luiz ·da . F!'<tnç.a · im ha.>'Sahy . 
roento mor·t~l. demonstrando ussim: que não da..Silv<~.. · · 
·somos ret:trdatarios c indifferento; ll.·c.i viliza- i · Clemente Tanaj m•a Guimarães. o 

ção hodier•na, si não que em ncís ha .e•tünulos Profes.so1· José Antonio Ca,iazcíl'a. 
de prog z·cs.;o c capa.cidade de produzir. . · ,. Dr. m.iilhcrme Conceição }<'reppe.l. . 

Objcctivando tão alevantado 1im, confia.. <~ · Dr .. Francisco da. Rocha Lilna. . 
commíssão q'•1c lhe at(~nderci:>- a.o .r8J:Iamo, . Flormitln~ de Souza.. Guimarães. 
dando· des·ta.rtc mais · um;~ prova franca de .José Prudencio Ferreira. de. Cal'valho .. 
vossá rledicaç.ão ;~· Mus:~· <lo povo om cujo Ma.no.el João.M<wque~ de Queiroz. 
nome leghlaes. ,.,... Ft·ederico .. Pontes.-'- An- .. João.Poropilio de Abrrm . 
tonio · Canwiro rlo. Rocha. .. .,.- ;li[àttoe~ Eusto.-· .João Pe1lr•>' RodrigU:GS Lim[~· ; 
quio de Oi-iooi1'lt l'it•lo; ....,-. loa9 B ap,tisCa . de.. · José·Redrlgt~,I!S:.do-Seui<~ . 
Silva. - Gunr.{<lo àc AllUJyrk J!treiro.. ·'""" Jo!UJ Cleto GOmes da Sil:v;a.. · · 
Carlos de iiEiro.nd-o.. · .João Moreir<' Rios. 

. Pi·cs.iden~. de . h<Jnra 
Dr. ~íigÚel Calmon úu Piú e ·Almeida. 

Vice-presic!ente rle hon1•a 
ri1·: · FI·cdm·ico Pontes . 

P>·esiclente 

COJ.ls. D1< Antonio . Carneiro 1la. Roclta.. 
Vice-p.2·es!dentv . · 

Manoel .Eust:tltttló de oli ,·ciJ·u. Pinto. 

Prúnci1~0 sucrclurio 
. Profc.s...;lJr João t3a.ptM:L J:~ Si!"". 

. Scgw<r.Lo see1·~tm·iu . . 

CoÍ·onol Óon~alu <lo Atlhydu · Pm•oim . 

'l'l~e>'UI.tr·ei1·o 

. Jo;i.o C.n·los dn Mi1•a.nrla. . · 

. Profr,;c.;or ~·ro.ncigco Tlll"•tUt~to llu.hi; ~ ll:~ 
Silva Al·:.mjo. : · 

Protes;;ol' Mttnool Lopc~ lto .ll•igueB. 
Dr. lun:>cottcio ú:vila!c;t.nti. . 
Dr. Jo:~tptim Al·;.lu u· P mll•oit·a Fmnuo. 
Vh.wrio ~I:t.rch~:~illi. · · 
Coro no! Dora!do I) ia~ . . 
l~ngonltéii·o .loa.(p tin t Ha.ili:Ln;t., · 
Pt'(Jfclo~O!' Li Y in o· do A l'llDl'im. 
1 lr. l·:llu:tl'llo uotto. 
Pl•ofCÍ~>Ol' Rm Hi,;iO · UOillcno~h . 
1JOJll'Í<tUO l.;t.n;~t. 
Cot•ono!llono~iu !>:~mptt.io ~ovc;~ . 
Pl;t•res~l· Isa.i:L\( .Jnvencio d:.t, Coacc.içio. 

U r . .• \ l'Ji!ldU l<'l'tlgU~O . . 

l\Ianuel Messia.s. Gareia. ·· . 
Coromendador José Alves Ferrcim. · 
LourenQO COsta. · 
Fernando da Co.;ta. Bastos. 
Ricardo da Sih a: Tcl:teira Machado. 
Pedro Joaquim úe Alcantara.. · . 
·João Guilherme da. Rooha. Bo.rros •. 
Victorino JJ:dua.r do de· Oliveil·a. ·· 
l~iJ.ro Piubeiro Lobo. 

· P1;ofe8SOr .C:tigonio M<~rtiiH dc.:Froita .. ~ . 

O ~r . '1~oeta di~o qtiu t1 chnsi<.lOl'acão 
•1uu lhe .mm·ocont o~ ~ll lld. .col.log•~8 quo dis
cutimm o lll'Ojecto, ufio po1•nüt"to que s;Ex. 
deixe uncul'l'itl'. o doiJt(to suül. lhos ro~pondor. 
comc<.~~wlo put· ;~.gl't~•li~:ur ~ guntil.er.a:-; tlo 
Q. u:• o cumul:u·am. : : · · · . · · . - · 

Cm·tali1CIItu ·SS. Jo:J·:x. tüi•aniiiiS.PÍl'<~do.; pela. 
opiuifio yl<:t~Jl'iosa d t; f [Utl u. (JitÓ ·:tfio cco
Jl•mlir:•a. ll ·:1 Qtwst.ào c:rplt•~ l. do que tlOllOnde . 
:L !~lit:iU:IIlil li:~ i'\'a<;)[O ilraúleit•u, , f•:' COffil} 
t:J.l li I to litos !'l!c~uo oH nlogios; contontissimo • 

Ou vi a a todo::; com atteuçii.o e promettc 
llcfender por;t1tt1: :1 (;ommlssiiu tle Orç:unonto 
os intct•osse.~ dt• indu~tL·lu. () th1 Ju.v.ottr a pot· 
8S. J•;i•:x. a.mp.m.Lti<is, t1 ~nto quanto a~ forças 
!lJ Thoso1U'o o pm•mittir um . 

:( ;~ o~1Vi 11 ilizo1· r1uo o 1lnuro Pl'csiclent'o 
dt~ RcpulJUc:~ pcns:t quo tudu quant:> se gas
tou com · a n;rt·icultm·a 11 proluc~i vu, pm·que 
~ct•v ir:1 pu.ra· o ~m1 rocrguimcnto o pat·:~ lc
vau:,:n· :~s Ü:ll\~:t.~. oconom im~' du p~li:r. . Tam
bcnJ o ol·. ~uot• , si lho fo~~o pJ&~ivol~ · ~~h1•iria. 
:ts are:~-: do Tlte:SUUI';) fJI'H LiWOl' ua lt~VOUl'tL . 
br:~:'.ilcira., JXn·quci :1 tet'l':L ú.a.inda, ó ~emlJrc •. 
o r!!fugio sa.lv;t.dut· d:L humanídu.dn. 

1'0 l'li\ ÍJI:tnthl, " l;t"ailocu a. todo~ o~ c:nllng~~ 
quo di~~;utir:t lll c orç:lmtlutu n lhns p1•omc'ttc 
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. estudar a:s . suas emend~ no·· ip.tuito ·.· do m.'1is demor.ada.monten.o debate, confurmo o 
atfender aos scils reclainos; 'tanto : quanto ·pareçt~r du..illtlstrMla Com missão . . 
lhe sejá licito Jazer • . ( !11ui.to bem; ·rri.uito . Por cmquà.nto.o que tenho a. dizér 6 q!ll:l . 
lum<.) · · · · · "~ emenda." consulta. ps iateres>ies dessa. popu- : 

· · -!ação c ainda. mai.~o> delicados intcrcss!'..s da 
O Sr.: ·· Bricio Frlho ~Sr. Prc- 1iygiene; pórquci a a.gna. ê.•• composto- cssen.- · 

~illentc peço a. Y~ Bx. e 1~os . meus ho11t-ados da! c ihdíspcusaYcl p~ü·a· urna, bo<~ ·hy;.tiénu • . 
coHegfLs qne se não n.ssustem; · · E assim concluo us m inha.s. conside,·à.çoos, 
Esk~ presente o illustre Depllt:ldo qne, an- ra.pldas. insta.nt"<lll~~Jl tcfegt· t~phlca.s,fiL461i.uo 

n1tnciou :;cr-.1. minha . p~-csonça -na tr ibuna. o CÔ"J:O com II.Q.UOilc elixa.me "de oí·:1rloré~ que 
prenuncio de um di$our~o de. tres hot·aiii, pelo huje .occupar<Ln'i <L tribuaa, to1los l'<LPid<J.. in-

. menos; · · · · ~tantiln(la. e talegrJ.phiciLmente . (Risos .) 
o S lt. DA.VJD CA.~n'ISl'A- No delltltO do .. Nin guem ma.is p edindÓ ·~ p:tlavÍ•J. é nnêcr- ·. 

Ba.nco.da Ropublica. . · .· . r ada a. disciW!ão e a ilia.da. av •• ta.çã,o il.té quo 
· o· SR. Btucw Fu.uo-Tal, PQr<l m, não vae a. Commis;;5.o dt! p<.u·ecel" s ulJrc as cmeJulas 
· <,~.Contecer. Limit~roe 'L dizer :i\'. · I~x. que olferocidas .. · 
mandel <t Mesa. um<L cinendi~ a ()Stc or<;a.-

. monto, p mpondo :·L supprossã-o da disp osição O Sr. Presidente- Declm·o c ni· 
que. torrm obriga.to1•io· o empl'cgo de. hydro- t.empo l[ilO ·as dua..-; cmeoda.s oJrei·ocida.s poli> 
metro~. . . Sr. Ucputa,do Oor1:l:"' l>utm, nfw pó de IH >Jcl' · 
· Outr .. s cmcDd o.s tillhtl ainda tL aprc8crlt.lLÍ' tLCCó ims pot· infringente~ d<~ § L• do ar t . tflO 

au Orçamclito d<1 lll:J.ustria.; t·s~as caberão do Hegimcuto· rlit cama·r:~o ' 
.perfeit<1mento em 3a discussão, visto que não /lot. erncuda.s :\ . que me rcfh·o . são a.·s. · se~ 
são emendas v isa.atlo o a.ugmeato d~ despeza. guiutes : · · 

Reservo-me, · pois, para o terceiN r.urno 
deste debate, limita.ndo.me por · agor;~ a. ·Ao Pl'ci.ieeto n~ :302, do ·1905: 
cham<tr a a.ttonçã.o do iUustt••vlo relator p;u~;~ O J)e>soa.l·da. :Ltlministraçiío \la Rc1):u•t i9:lo 
a min-ha. cmeuda,· que vem att ender :í.s neces- l;era.l dos Telegt•aptlos· é f'orinado ele dou~ 
Cidades dO COIDlMrcio e (la índustL'ia, em modos dis tioctos: "Um de .homens titulados 
üwor dos qi.Ü1cs S. E)(. _ está sempre ém em eng:•uhar ia., outro de indiv'iduos co.ni as 
:ict.ividado . · . . . coJ1diçõcs de especial c;Lpaciuatlc ntL~ 8eguin-

·São pl'incip;l.lmeptc os esta.belecimentos tes· In<1teq as: portuguez. rru.uoor., inglo;:, 
.industria os. o commet~cia.c.s aque ncs que SllJ?- n.i-itllm ctica., ·geometria, chorogr••tphi:l ·dO 
. pi:lrt<tm .o empl'c;.(u dos.hydromcwos, · l:lra.úl, geogt·aphia. get•al, ctlllig ra.plt iil, ~·c· 
Agor·; ~ nã.o sã.o sti ollcs, ::i t· . P r·csideute, dtLCÇilo onicittl c coiltaiJilidtttle . · 

porque <L m eú.ida j ;; se e~tenden :t; escolas Destes CnlJll'og:Ldo~. aJ.i:t;;em j)Oqucno lHt-
. publici~ pl'im:u'üts . . . · n' t•ll 'u, u com roMuenci<l . lix <~. n:1 'c iu;~uu uo lt!o · 
· · _Hu . . p(HH:o t ive occ:J..~ifw olÚ '!ht·m oila.t· · a.l.~·u- do :l:~ae i t"O, sa.e · <l.' Ól;ionr•b~'ão, :L dir<'-cl.~"i.o c 
·mas co.mtidet'<L{:ÕCS, ni1. twr-:1 do cxpellien1.e, ostudo~ o .lL gemi tlc torla. a l'eP<Ll'"Cío;ho no>< 
·~ proposít.o :la · imposh;'iio 1h . llirccf.o•·hL tlc dilt!Jl'.!lttcs Esi.adu~ da J: op•tiJitca ; t::Ld<l· diYi
Obl·a~ · pi l.'l"<b <L :LtlOlJ'I;lí.u . du lJ :,· rlt·omctt-o~ 0111 .>fio uiL ·,,$jliici:ili!l:I!Hl it.ttü lho eolll.J.l!!l,e, ~t!ica· 
uma IJ~col;L )lt'im:n•i:L. dest e: t.lb irid.o. .Lili<!iL e &uelin lc:t; :;r:qlh ic:~ o rlc t:uJttabil itliLtlc. 

Dt•:;ct•év i :1sltna(Jào a .qutl licu11 l'C·Itt%iuv Pob •tnilu t·ri liu;ui!l llosse eunjuiu: tJJ, har·-
aquellc c:i;b llilhu:ioímltdl: Jll'h·:u lu o[;1, a ::u:r; i11t11 1i<:u· ' ' dt~JII! I Hlé: r i.o tio. oHt·.uo.::Hl' i(út':ll. ~c 
Ues.cl'OVi Ún:~i tüa.1,~·iú) d~lr~f CL·iiLH(~lL.~ ~ u.lll 'Í:ttLdiu; l tlOVf: L!Jda ;~, ~~Jtgt·oiJ ;~;gt~~. •l d:~ l'(;.lE. u~le~t·:t• 
io iLLtCl'l'UlllPOr o, tt·a.IJa;lhn~ . o~eul:n·J~ . po1l' p!ti e:L IH-a~ildm , ua ex~un~rw do ru illiiLrus •le 
e~t:u· o cstitbolooimento sem <t.:;u<.L. . · lü lorudrus, ·!ig ;Ludtl os i:xtl-omo.~ d.J Hiu 
.. Poi$ lxim, Sr . Pt·esidont-.o. U.c vo !li:!;Ol' ·~· ,·õt·:uuiCJ ao P:Ú:i :. ü. to1'<1t~-su mi~te1· hem . 
V • . Ex . f[UC <1.>1 aulas cunti nu:~in, u~ <Ll u- 1wo;01Ltlml' o:l c:;JorçO:; iilgcu~ dus;e pC..-<:;o;IL 
llltlOS VOli<J.l'õJ.l ll." õJ.•·,:; SflllS t. I.':Lh:LI.I L S (~>;<:u lõH'l!, ,· IÍI~I[ÍI::Lflo :LO ~(J!• Vi•}u jmi,Jiuu, l)Ujuito :1 gi'!I.\'C.~ 
mas :i. c n st;l rlo l.lnl.iL impo.;io;ti,u: l'(}SlJOilSlLIIi.lici:LUU~ tlo d il'Bili,\!.ÜJ O JH,,JJ i.lU .• 

u prupl'it.d,:.t.l'iO !'ui obrig:;ol ll <L elnPI'Oe!~tl' . ~:L pm· l;u l'.clati v a. uo m:úw;oit• <los tJl
.o li,l'cl l':JIIllJW.':J tlo.;nto uas <Lme:~r;:t.':l Ut) f uu- Jl illlit'OS . (loL Nar·ho COllCOl'l'(! a o:outarlol'ia. 

· ccion~LL'Íos ti : ~ l'O}lôH'tiçfl.., Llu OI.n·:1,: Pu b.l.i c:t..~ •. cO !Il 11111 . Juovil11on Lo aiUlWLl 1l1J. t:Út•ca tio 
Cli:.LillO ·a ;1ttm1~i:í,u p~~I·:~ n . l't1cf.u, q lU) c:on- !1í,O:ifl:lli.lrJ8 rtn r1:c ·ita c rl< :,;po;,a , pl·ccis:Lndo 

· :-::tit no .udt nLu~t,.~ : ~ :LI.Ig lnon(·,u.r dl~ ;·.n·np.w~~tHJ.~ •. dth~!arin· 'la~ a, HI.U~lll : L I~ov:~l'tiç,;tu , sa a du c.:on
P:.tn iwit<w ,1un ul.ln ~o. :t·c r~~·odnza, utr.\- -~ idet·: •,ll:• •~u< no 1lu an·(walia.•:7•u n pa:pw1eúl~) · 

l'CJÇ:u <~ ú iiLCOI[ :~ : ~1! ;;I t-I! CI' IWl"JU·d;~ C0111 11L1:-;:- l.'l lo!éiullll. <L Sll!l cuJJt :LI.lOt•i:l. COiliÜ llelci,:a <Jii.O 
x5.u .io Ot•(Jall tuuLo 1: cllt;uw :~ l;ll iL :Lttcu~·ilu riu Thc:!OUJ'U l"flduml. t:llll]Ol'ffill u i l.iust1'1~ · 

· JlUL';~ " c;L,fO. . · · .. .úiuisU·u •l:.1. !ll!in~Lr•1ir,, · V i : u:~" o Cl h1•a,;_ l.'rt.:. 
· - ~h·> w~las a~ con~illtn~~ ~.ç~ri(.!~ (Jllo, po~· .úJ.' {~, lJiiua~ ,1:~. t~úeonlt(Jr:nu (~l)L .~u u i·o!a .. tUt·lo t!~ 
i".ollhll :; i.i.LZOI', l'O~O!'V~\lHl0-1110 !HU':L· :crrl:r:Ll'_ .1 \)()4 . 
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.. · E· bascia-oo cst.1. lnfol'maç.ão · iü) f;Í.cto ·de 
ser o unico dopa.rt<tmcnto d" administração 

. publica. feder<~! que nlío S()guc · o rogim&n d.<~ 
·distri brtiçii.o de crcditos.csta.tllida. na.siristruc
çi.iot~ . de !ltzó.nda Jt. 20:3, de 15 de abril de 
1840, :Pelo que lhe ·c; .facultada a rLütoilomi:t 
.i ti. reconhecida, . · · · . . 

Parece, ncsta.s .condições, <rue os empre
gados ·que fa:~: l!m pa.t•te ··di, iJ.d nliJlistéaçii.o 

. cc!ltraJ, · .·coa~ta.ntc du. tn.liclla armoxa., ·não 
dev:om t et' vcncin:Jolltos inrcriorus <L saus col-

. lega.-; do 'L'he~ou ro Fcdero.l c 1nu ito mono.> da. 

Acc~c;ccnto.;:~ ~~dn convicr .: 

rtcp:~rtiçã.odo!:l Corroio~ desta. Capital, quitndo 
o <hroito </.P. igu<Llda.dc j<i. 1bi roconbecido por 
a.cto do Governo Pr(lvi~orio, eo~;-vi do decreto 
n. 1.147·, de 6 de tlozcmbro de .LS90. 

E, rccontlccen·.IO esta desigualdade que Jl[o 
se ·justittca. POl'antc a le i c os princípios ele 
direito;; <tdquiddos, o Congrc~so N<tcionu.!· 
decreta. : · . . · 

Au~nillJlte-sc no ot·ç,mnento da. _Iildustd a.. · 
ViU:çiio o Obi".tS Pablica.s a · i mporta.ncia de 
77:~00$ p:tro fixar o~ vcncimento;í dos cm
prcg:vlos consta.ntcs da· soguintc tabclla . 

At•t. O pe>soa.I tb Adminiskaçio (1:\ R~p:J.l'í.Í<;lo Go!'<\l tlo; Tclogrn.pll.os, na. Capit;~l 
Pcilor,Ll, p::t'Ctlbertí. o~ vuacimo:ttJo coosta.uto~ 1là ~·ll:(llintc tu.oolla., cujo :ntgtneuto impo1•t.~ . 
u.pcna.~ em 77:2\10~00. 

PESSOA!, 

. . · · Dil·ecto,-iú ·_ . 
··1 Oirector Gct•M . ·• · • .• • .-••••••.•.•• •••• ; 
1 .VIce-Dircctor ...... ; ........ ~ , ..... . 
'1 Sccrotari o .... · ... , ....... •. i ... ·.,; .. . 
I Oficial <~orchivista.. · . .•..• •.. ; ." . •.•.. .•. 
I I• ~eriptura.t•io. · ............... ·; ... . 

. . 2 2>• diW;I a. 4.:800$000 ........... ... .. 
'2 Ama.nucnses a. 3:6'00~'000 ••• · •..• • . •• •. 
1 Porteiro .... ..... . . . .-.•..• ~. • ..... .. · 
1 'A.j ndaute portei r. o ..•...•••.•• , . . .. , 
2 Cqntinuos a.·2:400lj;OOO •. .•. ··';, .. ,.;. · 
:s Serventes ......... ; .......... ...... .".· 

Secçao llchnica. · 
l ·chefe ... · ....• · .. ..•. • .' •....••. . ••••• 

··1 Sulrchofe. _ .. .- ............. . ·. , · . .-.... . 
l Telegnvhist:L-Cherc .•....•.... ; ... ... . 
1 2• ·escriptura.rio •. •..••.•••. : .. . •. ;· .•• 
l Amanuensc .... . ; ; ., .•....•.. · ...•• • . 

· -1 Continuo .... ; ...... ,.; •. ~ •... •... .•. ~ ..• 
· t l)esenhis~a.-chel~ ..... ;: ..... : • ..• ~ . .. 

· ·1 DosonhisttL :~uxilia.r; ..•.........•. · • • 
1 Se1·veutc <:~.·. 3$ di<~.r.ío_g , ••. • •• • _. _· ••• •• · 

Almo:eari{atlo 
1 Almoxa.rifo ••• , . ...... ............ . · • 
. l · Dcsmwha.nto., ... ..• •• ; ..•......• ••. 
1· E:Jerivão·, •...•• •.• ..• ; .......... . . . 

_l" Fiel •• , •...••.•.• ; ... ; ·,.: .......... · .. 
. } .\!0 ()SCI' Ípt!ll':J.l'iO •.• •••• •••• • • · .• ; ... . 
2 Amam:enses a3: tiQO:SI)IJIJ • .••.•• •••• • 
1 C.Jntiriuo· . ... .. . · ............... .. , -.•.. 

. . . .. . . . . 

.2 Cat~lntoiros a s..;;ooo ..... : •... .. .. ~ . 
.. 3 Sot'V(mt.o~ a 4.~)00 .............. .... . 
l Mo~tt;u da la.ncha. .• ; •.•• . . , •.• • ; •• •• 
1 1\fa.chlni:rt.a •• ;. ; .... -; ; .... .... ·· ••••• 
I lo'o.gnu;"~·;. ; ........ ~ . ; ... .. _ . . : ... . 

_..5 Ma.rluholl'úS a 4.$000 • •• ; ...... ".' .. . 

Is:ooo::;ooo · 
15:00~000 

7. :2001000 . . ú:60 '.•()()() 
G:OO. 00 
9:600$000 . 
7:200SQOO · · 

. 3:000$'000 . 
3:000$000 
4:800SOOO 

11 :OH0$000 
92:680$1)[)() . 

. . 

i2:~'il00 . 
'10:00~· 

7::-:. • 
4:8 . 000 . 
a:Goosooo 
2:400.~000 
i:20~000 
4:t!00$000 
I :O'JS$000 
r>=MU~ 

i :' . 
2 :4~ . 

:18: ·N()$000 . 
· o~:soo:·ooo 
!3:000~1)00 

~~=·· I : 800$')()() 
7:!W~)I)() 

til : fiOO!t;OOO 

VE:-!Cl:>IENTOS 

Actual Atigaíen lo 

77:280$000 · 15:-1oo$ool) . 

_4G: 805$000 ~:20Cl!:;OOO 

2l:G00$000 

53:500$000 . s:oooeooo 
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Cont"dor\a . 

. ·· 1 Contador .•• ··-· .·. : .... : •.. , . . . . · ..... . 
· l ::;u b-cuutarlor ..•.. · .. , ....... . ... :· ..• · 
~ Ghef(ll! de seéçiio ·a. 7 :2JU$OiJ . ~ ••...•. 
1 Thesour•eu·o \ : n<llli~i v e ({l)l):i; pa.ra quc;-

L ~~~L;l ~&~ ·::. ~ ::: _' _' _' _' _' _' _': ·~ :: : ::: :: _' :: 
1 Fiel . • .. : . ... · . . .... . ..... •...• . . . ... 

· 2 ú .. !icíae~ a (j ; (i(l ;:i;Ol!O ....... .... · .. .. . 
·.u l•" c;,;crt 1WH'a.l'tO~ ·• ,; , uuO:;;QJtt ...• • • . 
S 2•' d i LIJ"- a. 4 : tlOO.iJ·>•> ...... · .... : ... .. 

!2:.! AllliJ.llUOl1 ·0~ w :3:1100.~UiJl! ............. : 
L. ArciliVJSta. · ... . .......... . ... .... ... · 

lti Pril.ticautes a. 2:40J;;OJU . •.• • • : .• •.. 
4 Contmiics _·a. ~ : 40~0·> .. : .. • . : .... : : . 

12:ü00$01)() 
lO: O, hJ:-;1)1)1) 
~L :ouu:;;ouo 

. !';;()Q();~i)I IÚ 
l i .J.J i!;i ! Jll 

.'<i : t>JU!';juiJú 
t:f:2~!J 
:1ü :· ()(X~< H)() 
:)::>::U) . .,;U,JO 
i !J: :.::00:;;01)1) 

.~: "luU.';)O . Jd 
3K: :lt hJ!;íOIJO 
V: _(j()V~O.JO 

ZÜ: UOú:iillOO 47:ü0!)$ÓOO . 

i'ii2U0$000 

At•t'. 2. " i.J()s ~._ lulls oxi>:~tuu tos lia~ Vi!rha.s-:-lwU .. w.Ly[w r: c •• u~oli ll.~.t,~'lo tb:> l inlms·, isto 
é, ~: iJillJ$'-I.õ t•.• &i.ica~,;;,,:;; u .,j ,td:l.>l _ üo Cllsto, isr • ., li, ~ t :O:);J8 o 111<oL< ;~ imp;.>t•i;;•m:i;L tlo 
Z'.>l ): UO.J$, CO•t,;: t;JULJ_tL ·ao Ot·l;.~ tll i.h LW j)il.l'. ~ L'lli'"L'u~ no o,l{tj(;iu I.J.Ild.: thal:Ct•>a; :~ · lW{l<Ll't içiio 
!l~ral tios Tell!gr•.\[liiu:,:, :put· ·SIH' . est1.1 !L:!.>.i·CO<'-"iu•i \, 'l'·' l'([IW,nl.•>· aúl ltHK: j•~ CwllSl;;'lm da. 11u 

Qrçamcuco <L itnpJ t't.;a.:i.L •lu Wd :0 lll:;i S<) iJ. o r,i .lltu: \lolg"l lllis" t' tlp.H\L\.!tl\lS tio ca.stLS, ut<::,_: 
t il'C· .iC <l Í!ftj!:ll'fX.Lili)b ·li! ii: ~(].).) Jl ill'~; •I :Lllgll1•l Jt,fl ti·.>-' flllju i.l .tiiL>o' IU i . >i.L l tep.u·tt~~'i.o 

· Hlll'al ·!lus Tel ..:gt•.(p lw:>, ·con~ t.a.n ~u tl•L ~~od iu. acitn<L. lic;md.u · cuu t· Cgtt.J iLitgmtm t o um 
Si.lolúu •ü11tl.u. il.u .~l.:iitJ\J$ p.mL os ·culhJs tl:L .'lat;fw : · 

Sp.,Lu. ua.:; · sessões, :&> do novcinbt·o tio 'ÜJU5.- Uo>Tê-,c JJalra 

Acct·csccn·to,so. onde · cv,wic~l· · : S lt" . . :p ~·~si'-leuto - Tom a. pa ln.vra o_· 
l'ica l)xtónsi va t~Os ornpt;O·~ados <l;L Rop;n·- Sr; U E! [>Iltt\;[u Nei V tio ,' · . ·· 

t icfio Qer:LI dos Te .e .,: l'.q>hOs iL disp.>~tÇ:'.<J ·D ."•õ t ". :~ .. ú va. o.:>tnth .;:; tHVUl'Stc~ itens 
coitsttmtu elo n . l. c_ta,.,: oh,;ut·V.a". ·'j'~~ !!tlt·ao:> .du · , · · -, . - ,[., priJj ,<u o.UII. :~;m, a. ' Lf,lll' Í f. ~ U1l 1 .0 .0 0\'IJl' ll.O 
l'O.;'r.uamentl! du: lis i.l'.l,tÜI. clu l~IH't'u Uóm,t·a i ,1, :1im 1• ,, ,.~l.•o;lii;u ,[e . l . ;:',ii: Uil:~/:l51 i, ~ttpp!tJ
tlo Bru.~Ll ttlJPL'O\' ti.t.O pu•· tloc t•du n •. i(),;, .üu .r l<!Lti~ú· :.i t> 11. w .J.(J .Li'l:. !J" <ia foi n. t.:w;_, 
li 1lu m.,io c.lc l i:l ~)ll, ·. ;le :H ,j(: liüJ.emhr·o d..u !<J.I.l. l'ü ll::r(l .J tt ~ ;~u ·Mi -. 

i•;xi:OP:illt•ti<ÍIJ·SO :: iu~·tú t' ÍU rlJL' _·, <lll!.:t'a, .1 I[Ull•ll l':L% Jll~ta .. ~ 1'0· 
l" ul!•ée·w t·-got•:il Íl v ice-llil'<JctUl' • lct·o,;ola.~. ( Jltti lo ,tu"'· :) : ·. · 
~-: oll!eltel~~- · lll 1Ji~'l$-•o .o' soas "·.iltJ:~tttcs· Nin-:-' l to.it,n:~i.~ fl'l -Íin•LJ :t ~.iÚI;t•: t, ,; ou .. · 
:i'"t · O~ ougouh~n·us elwl'os,. do ll ~ s.:.ru.;'(M; üt!L'L•.,cw, i.ll ·ü.·a!li ,....; :~u .u ~~ t LI~•J aJ a. vuLa<;iLu. . 

, 4", o pu.::~;:;tml,jot'llalctl'O. . 
o : . ~'!Õ a.·. ·. P.~'o>'llitlen-t<> tond.u Í!.a.tlo a 

-~~~-B~,a~J!~~·:m;, i-.; úc: uuvo inbt•u tln l~Y.Ji; , . hora , tll•{igno 11:u•;• :Lrn:ullt·• :~. ~cq1tiltto o).•. 
--vu• ·Jooll Uoi tli.i : . ·· · .' ·. · -

L<:' som <loba. to oucorl•a.cla. ·a :>,·• 1liseli~.~ão 
UO.pl'O,jeu.to n; :~:JH, de l \JIJr), llHtiH'Íi\:II,HIO, " 
l'l'll~ ldll!HO ua ltO)lllOhe;t .lL :~b!'ll' :w · ,ILJJll.S· 
tot•io da Mal'U t h ;~ ·o ur\Jtlitu du : l()t i::~ [.">~;7 l ii 
l:$ll"l)plO!!lélfW~1* á,.~ Vc31• 1)~1,!) 15'L• . :Jl;n \} :.!, j ll (lU 
at·~ . . li" ci.L lui 11. l ::nc;, du Jl Jo.tlmH.Illlro 
do l!JU4, l.lcantlu :Lili:L>ÜI :1 votac;~u. 
.. i•;utl'J. orn :J" discus~.,o o pro.iou&o n. ~\1~1 . 
!lú l!JJ,;, a. tttoi'i;,(l,w.lo o Pt•t..-sitlerüo ti:, itt.lpa
blwa. /L lLiil 'J1' a O i\-1ÍUIS'W1'iu tl: ~ liUUl'l'<~ O Cl'l)• 
di l.u li O I . i:>. r: lli7.~S.'i , Sltpp:t! IUUil t :Ll' '"'' 
1i . ld do M'"• !I" •h lui- 11. · r .:JL•i,- tio · :a · ·tlt.• 
Ul•~OJII)JJ'U aO [·\J04, . 

vor. VU 

i •rimllit'u. p:ttto :o to! -:1.,: ;; i lu t·; ~~ uu :Ltltos :· · 
Vot:v; .'io du p t•t)juc r.u 11. .t!l!;, elo ÚJO:;; u.tttó.

l'ix:.rulo 11 Prt..'sitlon t:: d:~ .ttopaltlil:;~ ·~ :dJfi r a··· \1ittis<o t·iu •la H:~r·i . th:~ .o · c t-uilito · do 
;)!) ~ :: : t ;~~; ] l.i ,· t~ l l!) () lt.HI\f !JtfJta,r ;1·S Vül' bi~S lf>'\ .2-.i~ 
u .~i~~ ,] l,. ;tt~~~ ~ ult · Ha. h~J 11. l.: ;Llj , clu 31 c.lo. 
•l"~''m!tt·o <L,, LUIJ-1 (:J '' tlis-eussiLo); 

. Vor,. ,,;: I.U uo t•ru,jcetiJ 11 ,· ~.J; I , .. do !HUG, tLit tu
I' Í~anuu o l•o·.~ttl<: t r.o 1l;t tlopulilic:L:. :,hril· ;w 
.lli ll iSC.ol'io d<t l.iiWJ'!';~ cJ ·., .-, ~ltW elo •• • • ••• • 
I. IZ'>Ii; l• i7.;;Hi>ti , ;>itpplume!ll t:Ll' . au 11 . IÜ dO 
:~ri,, !J" cl.o.~ loi 11. 1 . . i I li, dil :H i.lo <lom!llhL'O 
dot~J,t-l (:J•• üi~<:lt~~itu); 

89 
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. Discussão uni~ do pafecer B<,bre emenda.l! cont :rde ~8 de .:J.bril de Ü!98, e da.rido óutra.~ 
oft'erecidas na. 2'!' ~iscus ãod1.lpro.ecton. 276, pl'vVldencw:s; . · . .: · . · 
d~ste a~n'-', que lu<t .a. despeza do.Mmisterlo lt& d1scus$ã.o do projecto n. 2i2 A, de 10ll5, 
da. Mar1D.ha. P'J.l'a.o exe~teio de 19o6. .. eleva:1U:o a. 9;000.;; ann11aes os ve~cfmenios 

Disctlssão .ünica do projectó p. 209 de 1905 do~ l~ntes Cátheilra.ticos e a . 6:000$ ·os dos 
que ~utorizà o· Governo a. eooc .. :der um .:JonO sub~t~.tutos . e pro_ressori:ls da.s Escolas Poly~ 
de l icença., com ordenado-para tnt.al' de sua. techowa. e de M•na.s .e das faculdades de 

· s<J.ude, a.o. telegra.ptlista; de 1" classe da Re- M_cdicioa do Rio' de .Janeiro e da Ba.hÚL, e de 
. partição Ger~l dos 'I'eJegrapllos . Victor V a- Utl'etto do Recile e de ~- Pa.ulo; com parecer 
relia.. . _ . . . ·- · e eme_nd<~o d~. Commi!:~Sã.o úe. Fina.uça.s. 

· :3' d" · - · . 2" tl•scussa.o. do prvjecto .11. 2M A, de 1905, 
· .•scussao do pro,jecto n. 29t, de 190:), concedentlo a. p ~ll.Sii.v r.le 300~. repartida-

·a.ut?rJzand? _o P~esld&J~te. da. · R.epr1blica · a mc;tt~; á viuva 0 iUba solteira. t.lo desem
. abl'tr ao M1rusteno da. l•.a.'l.eUda. o credtw ex:- ba.rg<\\ior· Luiz Autoo.to Ferna..:des PítlneU.o· 

traordi.aario de :l5:496$9J4, para indemnizar ' 
o Cof't•e de Orphãos de igual quantia nelle 2& dis~uss1i • do proje!.:to D . 200. de l\Al5; de-
dep0$ttada. em 15 de dezemtlro de t902 e termina.udo que .os pa.tt•ões, machJuístas, lo
peroencente á menor A.lzira. Penna., <}ua,ntia. gurstas e remadora~ da.:;. lancha..-; e · demai.s 
esta. fraudulenta.meme· retirada ·dos · cofres ·elHba.rcaçõe; da lnienúeucia. Gera l da. G11erra 
.tia IJelega.cia Fiscal do TheSOUl'O FeJel:·al no contiuuai'iiO. a gusal· U.a.s vantagens do :u' t. 
Estado da Hall.ia por ·meio . !le preca:wrio :;!35_ tio regnla.men Lo dos al'sena.es de Guerra ; 
falso ; . . : . · · · c •m p:~;ra.cer ·9 substitutivo da. com missão de 
· 3n rliscussão do projeàto n. 286 A; de 1905, ~arir1ha.· e Gtierr'.l e pa.récer da de t' i na.nça.s; 

. ( !lo Senado ), concedemlo ó auxlllo· de · :.i• ·i:.liscus.;;ão do Jlrojecto n. ll5 A, de !905, 
150:oou:;; ao E~tado.·ua Pambyba ; · · . · elt~va.udv de ~b a. 34. <>B quotas de gra.tilica.çw 

3 d
. - d · · a.nn u<;Li p;~ra. o· illspector _ ~a. Alta.ndega. de 

· . • tscuss:to o pro.:ecto n. 238 B , de 1905, Por·tq Alei;re e ma.l'().itlldo o vencimento dó 
qne ma.uda. abona.r aus empregados dos Oor- gttarda-móz_··ua meoma. a.ltaud. e

0
"a.. 

1oeios ·4e Minas üera.es, a -r.itulo de ajuda de 
custo! uma. ([ua._ntia corrll~pol)dente aos :re- . :!.• P<.~rtc às 3 horJ.s·óu a.utes : · 
specttvos veacunento~ em tre~ meze~ •. a.lim Disc~ssão unica. do ·p 1~cer n .. 219 B, 
do . muda.rout-se de Oilro Preto pat•a. Helio .de 190>, sobre a.s emeaU.a.s offerecidll$ em 

· Horizonte ; · · 3• -di$CUss5.o,ao projecto n . .219 A, de 1905, 
· .· 3• discussão do projecto n. so B de 1905, q_u.e a.ppi'ova os est<J.tL!'tl.s d <> Ba.nco do Braz i! · 
reda.cção para. 3~ discussão do ~ubs:tltutivo . ~· dis..:uss~o do projectori. 570 H, de 1905: 
ao ~riJ,,OOt<HI: 30, . deste ·anno; ' que. fixa. os que dá DOVoloS a.tt,·ibU!ÇÕ8:) áo CoriselilO su
veoCimenr.os dos conferentes u<Ns ca.pa.tazit~s p~erno _tia.· Côrte de AppeUaçáo 6 outrW~ pr~r 
da Altandega do Rio . de Ja.neiro ; . YJdeucu.1s. · · ·· · · · · · 

;j• discussü.o do projecto .u. · ;20:~ .de 1905 que 
· 3• discul!llão do projeotO n. 217 B, de 1005~ eq uip:.u·a a Delegacia Fiscal no I<Jstado · de. 
que fixa. o snbsidio e a ajuda de custo dos Ma.tto Urooso .á do Estado do Pà.ra.nã· · 

· Senadores e l.)ep!l>ados na. .i;ll'üJti rntdegislo.t" 3• discussã.o do pr0jecto ·· n. 160 · A. ·Jo 1905 
tut-a ; que . a_a~oriza. o vover.uo a augm_enta.r. Jia 
· 3• discussão <!.o . projecto n. 300, de 19\15 2• iltv1sao do Escroptorio do Trufego da. Es-
a.utoriza.ulio o Presit.lente da. H.epnbhca à ti'ada de Fc1•ro Ceuwal do Brazil . tros log:~.
pagar a.u lJr. Eva.ri .w Nun:s P1tE18, pr,)le sor re~ d_e escrlpt.urariO», com Pt~l'ecer da Com
do Coll~gi~ Militar, a qua.ntl~ d..: 8:158~1. m1>sa.o de l''loauc;a.s. 
1mportancm de ~tap<J.S que l!le competem; Leva.ntà,..~o a. ses~io á.s 5 horas · e 10 roi-
referentes a.ol! exercicíos do 1891:! a 1901, :.1. nu tos da. tarde . 
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.. 158 .. SESSÃO EM 29 DE NOVEMBRO'-oDE 1905 

Pres(dencia elo Sr. Paul~ G.uimaraes (P.,.estdente). 

· Ao meio:-dia. procede-se 1 cha.mad:J-, a que Em se.~,tuida. ê approvada o. acta. da. seas5.o 
respondem os Srs • . Paula Guim:~l·ii.es, Julí.o antecedente..· · · . 

:de Mello, PereiraLima., AlenC<Lr Guím<.wii:es. 
Thomi.i.z ,Accioly, Wo.nuerle.v de Mcndonç; •. O ~r. '.A.len.ca.r G-uinu-.rães 

(i"·Secretcu·io) proê~Lie á. leitura. do seguinte 

:. kX.PEDlE:NTE 

Offieios : 

· Joaquim Pire;, Th0ma~ · eav:.~. lca.nr.i , Frede
r ico Ool·g~,'Sergio : So.boi<t; ü onçalo Souto, 
lzidro Leite, Affonso Costa., Cel~o de Sou~: •. 
B!'icio Filho, .Toão Viekw, Domin)!uS GonÇal
ves, Epaminondas . Gracindo, Jovinia.no de 
Ca.rva.lflo, Eugenio l'ou.-iuho, · Garcia. Pites. !)o Sr. !• Se'cretàrio do Senado, ·de 2i do · 
sa.tyro Dias, Rodrigues Sa.lda.nh:t, :'IIa.rcoHno corrente, tra.nsml&ti:ndo o a.utogra.pho da.re
Mour-<~., Moreira. Gomes. Heredi.a de Sá.. f i- :;o)uçiw Llo Congl·es:;o Nacional,. devidamente 
delis-Al'ves, João' B.J.pti~ta.. i;i lv<~. C:~.-~-tro, Al- sa.nceionacla, que abre o credüo e~<pooial de 
í:redo Backer. .Julio Sa.il.tos, · Ma.c.r·icio ·de i4:4~10$ par<•· pagamento a Braconot & Si-

. Abreu, Carlos TeixeiN. Br:<udã.o, Frarici~co moos da insta.lla.çiio 'provisoria. para il!umi
Veig<&., l~s'teva.m Lobo. I3ern<u·do i,fon1.eiro. nação electric;). de varios pon_tos destt Capi
J'ose Bonira.c:io, Da.vld ca.mpi..:ta.; Carneiro de tal nos mozes de noventbl·o a. dezembro de 
Heiende. Henrique ::i<11les, Ua.lo,;era.s, Ciu'los . W04.-{lltc,iça.da.. Arcilive-se o autog1·apllo. 

· Ott...~i, Ca1•valllo Britto,. l~ou .. ,lpllo Paixão .. .. Do me:nno senhor de 28 do corrente dcvol
·Galeaq Carv:tlhal, Je~m;t,, c~;.rJoso, . Alllil.L'<J.l l venJo .com ·a. .emellll~ do Secla.do a. proposição 
Cesa.l', Jos.e L~bo. ~t;tte ~e ~0?-~:.l , p,,,;tl;n.• q11c cori.·ede IJ. Lcuucio José P.·reira de Fa.rilt~. 
~~rios, •. . Fla..ct~l~co l\f,~ut~, Can•l.wo~~ .\.>r()~: inspcctot· de 'I" cla:;se da Repartição Geral 
c~rlos ca,vacc~nte. ~rv .t_lllo Ul~:tv~:;·. Paul .. üos Te!egrapho~. ua1 anno de licença., coro 
IW:mos, ti0.1re~ dos Sü.nto~. :l •. •mcs 0·•lcy, Do- ot·deno.,lo.-A' Commi~são de Petições e Po-' 
m lngos Mu.sca,·enlla.s, , Vespas•<•llo de. All.>u- d e ··. · 
que:que, (JamJl(IS Cal'tu~l' e Hum.,m t.ie C<.~.l'- · Q~ . ~ . .. . . _ • • _ 
v<l.lho. · · · Do M101stcmo da. .Justiça. e Negoc10s tntr>~ · 

· riore~ .. de 27 do corrente, acompa.oha.odo a 
Abre-se a se:S..~io. . . . mensu·gem do Sr. J?resirlente <h Reptiblica 
~·lida. e resta em tÚsc~:iu :• act.•·•h ses~ <ooncernentc :.i. ro~uhtc1i.o do Congre>..""<> Na.cio

nal, que divide o territorio da Republica em 
·S<1o antece ente. · · · . · !listrictoo eloitaraes, que ·é devolvida devi-

damente sanc:c ionada..~!nteir-<~.da. Archi.ve-
0 S:a.-. Mo:a.-ei:a.·a. G-üine.o;;.-:- Peço ~e nm dos :~.ut-ogr~pllos, eovia.odo-&e. ·o ou~ru 

a pala. vra.. a.o &lna.Uo. ·. . . · 
· Do mesmo ministerio, ·de igual data.; ·a:coní-

0 s ·r _. 'l"'re:;siden-te-Tem 3. p~lu.'Vr~ pan:1antlo a incnS<Lgem do Sr. PresiJente da. 
o_nobre lleput:J.do. llcp •thlietL concernCilte <í. r~luçã.o do. Con- · 

I,:J'C ;,;o .\!aclona.l que tórn:t e:.:tensivaY 4 Escola: · 
· · · · · · Com"1er·c ía.l du. Habi<L a.tl dis-posições dtilci 

O S:a.·. ~.loreh::a. G-o•nes ·- lk u. t.s:;!),ue lJ ;lejauciro de 1005, cujos allto
Presidente. pedi a p<~.!a.n:~ p.J,ra coinmllni<'"•t· gra.pllll.: ·rltwol vc devidamente ::;anccionatlO$. 
á Casa qui? u no~so culleg-.• a ll,l-O•t d;stinct<J ...;.!Jl Ltlil·u.tla. Arehive-:;e um dos autograplws. 
compa.nhe~ro dtl bancada., o ~~:. Be1:n.wd->. (HlViitnd<.H;e o outt•o ao Senado_ 
Horta, deuca. de cumpi1recel' "' ~cssa.u de . . . 
ho;,e e COlltinu:n·<L a r.~ltM· por <ÜJ.Ç1lllS ui·•~. Do MuH;;t.el·lo·d:t Fazcmd~. de 28 de novem-. 
pelo pr•oftí niiO ~,:olpo poequc :.L?.:~b:~tl <lu pns.>:tl' bro; ••comp:·~nllando a, sog1unte .. 
houtem, peL·deuclo p~s~u.<> mtutu c;;.1•,; d.., ~th>lt · 

·. 1U.milia, a ~ua ]l;x:Jo . espo~a. · . M8N'SAOEM: · · 

·. · . . · srs.· Membros elo .Cougrm;so Naciona.l-
. O Sr. Presidente-AMesa.,lu.mcn·l' Tc ntlo sido ot•g;~ni7.<0do.s pelo Thesouro, de 

ta.:1clo o fJ.cto d.e qu. o ac:;~:.;, de. da.r, noticia o acc<H'dO com o~ 2• do at•t, 31 ~a.. lei n.. -i90, 
nobre Deputatlo, ma.odal'á <iC.9:JJI.OJa.r o Sr. de 16 de do?.emi.Jro·de I8U7, as Incht;;a.~ l'ola.
Deputado Bcrna.rdiJ Hort<J.. . · ' · ções das divida.s de exerci.clos 11ndos, já r e-
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conlteci.u:>s p.elos Mi tl.isõtll'ios .e<l·m· peÜHtt.es, I A.u;rust.u xa .. ··.via .. r C.';u•.na. ·i· I· ·o 1.h C.'t.Jalw .. , coH.ectm·. ca,lJe-mo .·.oh citar-vos a· coocu~sil.v tio JUlce,;- tl<it! l'lltlti..t.s H~..iel':>u~ :lu tnlluiolpio ele Olimia., 
sado crediw pai·a. o seu pa.garnentc:, na. 1m- .i~s·Ga.clo ue Pern•Lmbuco, .um a.IJ.nu Je lLceuça. 
p•.Jr;.ant:ia ue 2:.i\J3:;iti~J, OUN, o !:i:j:474.~~;5 .. i, para. Cl',,,.,l' u.o :!ta s.mJo oncie lüe coUVlCJ: ; 
pctpcl, cu11forlile a · ll!scriaúll<J.Çt•o <~i>alxu: . revog;,Jae; a.s tlispotiiçutl$ em coatrano. 

· ·. .ouro Papel J . S~da ·ia~ Comtnt·;~õo~. :~~_-J.a nuvomll1'0 ue 
~r . 't• .· . ... · .LUo •. - Lroa~ato s~.,,ta,- iJenw.niu ilut·ta. .. -
• uus IJllO». ·Cu.Jllu.t ,llachadu. 

J u~ Liça o N c:g-olJios 
[UtCl'JOJ'()S •• , .... 

Relaçi:ic~ .i;x·,edu-
re~ ..•.......... 

Ma1·inila, ...... ~ ... . 
GUtll.•J:a., ••.••••• ··' 
Industi'Ja, VJ«.i)~u u 

Ubra.s LJublit:as •. 
'ilu.zeuti.w ... ........ ."_ 

10:2tlti~:>l 
5l:W5;;;.)~4 

.~5:5:)5$000 
1.\J:tiV.:l.;,:,lOl 

:.l:5:J38 ,:;(~ lt!0:4~4.;;95ü_ 

Wo uc ./..Jluil•o, .:6 :h: uuvúruul'" clB l'Jú:-,, 
li• U:J. H.epuldca.-Fr•.wciscu de i'•JitÜt Bt.l
driy"e•· "1i·ves' -.~· lxm:unissao ue l<'iJlU..lÇU.~. 

Vãv <.~. irnpdmü· u.s ~egtLiilL~ 

ItEll.'I.C<;uE.~ 

N. t:H A- t905 

l~edacçau fino.t <lo prr{i6cto n. 134, desle cÚt·,.o, 
que a·ut(lri~a. o .i.J>'e>ir~eJlte da Repubtica a 
cw.celk•· a Fr'-'>•cisoo l~uqae rJ,e A.se·v6dv, c.:L>:
teiru de :>" ciasse a.a AdlltinisLY«çc:to dos Ou>·· 
·reia.s de-- 15d,--~;.anz..úucu·, 'ttnt aruto_~.ie tioeuça~ 
com ordr•1wdv, p,,,.,, · tmtar de ·sua .<i.ittde <mde 
lhe c;oa <>i e•· · 

O Cüngr·c~o i'jacioua.l r•e :uive: 
Artigo unico. K u.uto1·h.auo u P1·~~iuoutc 

da.ltepLiblicJ. a. eoaceJer• um ;J.llllJ de licm!Ça, 
com GrJemodo, .,,Fl·a.uul~eul~u,tti<hl.e .1.1.eveJ.u, 
Uü.l' Wil•o d:J C!" elas~ >C Uü. , \UlULUÍ~ Ll'aç.'tJ dú~ 
LJonuio$ rle Pm·aamoltCo, paru. k~LtuJ· J.·; ~ua. 
~auur. c!lLUU lae C.JaVÜlL'; l'l3i'U)5;J.Ua~ :.;.,; Liüp:,. 
~içoos em cu.u-r.:ra.rio. 

S:Lia. üa.s Comrol~>üe.;, 2B ,,.e JWVc'lUbl\) · J.e 
WU5.- (.;oHçata 8ai.tôo.- JJ~r!latdu HQt·ia.
()-unila JHI.i.dlado. 

. N. 1;:]5 B ~ l'.J05 

Xu"Va reâacçá.o ft;Lai, eme...d«dt~. do p1·ojecto 
n. 13~•. dest~. wmo, q<~e «Utvl"i.:.:; o 1J,.e$i
l.l.enle d.a /lepuúiicu .« co H cer.J.e1· !lo leiceute
cvl·urwt ,L,.yuslu Xuvia1: G«r,.oit·o de< Cw.!'"• 
fJulteiJlcJ)" t!-a,~ ,~91ulu~~ _ f't.4tÜJ}'t.W$ _riu #lUr~i<.·ipio 
de Util'lda, Kstau.o de l'lii"Humiil.;co, ur~t «MIO 

·de licençt~ para lralar t.Jv :;ua saude ~nde 
~~~e convier 

o Congrc~so Nu.ciorwJ ro~ulve .: 
·AI'tigo unico. .!~' autol'i~auo u Presiaoute. 

da. l{cpu \llicu. u. coacouer · :~.u tonllJ.J.te-carouel 

~L :.!~O .:\.-1!~'0.5 

Red.:.cção fi>iat do prujeciu ''· 22, deste armo, 
~-u.~ t.u .. duri.;;U o l.)resid~IJ.fite U!t aep-ubU.cu. a 
~u~w~der ·u.in 1:t.',l fiV de_ liceuç~~, ctJm. ·o~·denat.l,o, 
pa-nl< · tn:~r.l11tento de .s·ua. saui.k, a ·n~nlo .Jnr~ 
diio de. ~Soa.::a, p·ratican~e. da .ldmi,.isiraçao · 
dos Correivs du Bstudu de 3. Pu.ut~. 

u Goagt·e~~u N;J.(;ÍOUc~l re~u.l v e : . 
. Al'tigu u:ü~o. ~· o J:>t·e~iJ.eute <.l:L Republic:.t. 
:~utot·izatio <L cu,weuet· um anuo deHc;ença, 
CUJU "Ul."LiClk1.1.LV~ lli11•a. w· .. L.~i1:Ú\!llLU l.iü . ~llc..\. 
S~LUJ.e, -~ Ucuco· ;jorLliLu- (Íi.:} ~?t.L~·I., _-].ll\.tti.ea.u-:.u 
tia A•illllJ.J.isk .. c;;à.u t.iw CUi'J'lllú~ .• lu h~tatio ue 
t;. p,1u;o; J'\JVL>ga..t.,~ a~ •Ü8posiçues em t:OU· 
tmrio; · 

t;MJ. J\I.S Conuü~lies, ~8 tio uuremb1•o J.e 
iWS.- Uo.·1çct:o ~uutu.-l:Jer .. an.w liurw .. -
(. u"ha l>iacfludo·. 

N. ~21 A -1903 
R~dl.<cçao final (lo pi·oioctu n:. 2:.!1, dest~ <~~~rw, 

~·u.e , •. ,.lurüa o l'reside••!e da Repubtica a 
~o,•cediJI' «o llr. A"'"'"it·io lfe·l'lrWS cJ.e l'usi::oH· 
cetius, iwpecLor saniturio du J)h·ectoria 
IJvJ·,~t d8. S<>údu Puutica, wm c.llll!o' d~.licer<çu, 
cvu• urde11wio, pw·u Lrutw· de sc.~a saude 
oJ.uie ,/,e cuwd~1· 

O l,;~ugt·l.)~~u ~.,ciuau.l rll~olve : 
.~dtgu uuicl!. Ptc~~ a.utvdza.do u l:'resill~nLe 

ti.~ •~üj_)U.GLi.:., a t:vllc~d!Jl' i.W !Jl'. Alllal'ii!ú 
Uet·.:;es UI} \' .•. sc;tJuceJlos, ll1spedor ~i,i,•lJ t.,du 
UcL iJÍJ!U~t;.,l'iU. ul)l'.>l dl) .:i'l.UUI;l PUbltC.O, lltll 
"t!nu Lloli~uuç..t., c;uJl! vL'UI'lilU.J.o, p.>l'·'. tt·.,tw!' 
de olli.L o:&ll.ie uw.J.e lhe CtillVÍil1'; t'U\.'V"u.da i 
as \llspo~; o:it.l>l ént cont1•;u·iu.. "' . 

Su.l.a d.a.:i! wawü~~i'.le,:, ~8 de uovemb1·o de· 
19ú.'i.- Gvnçi.Lta s~ulo.-Be>'W.4YdQ lLorta.-
Cunf.a lll~J.cf.ada. · 

N. 22'! A - lG05 
Bedt~cçao final diJ projeclo n. 222, de;te anno, 

que a!-ttu>·iza .u · PJ·esiúonle da R.ep·,,ü)tiaa a 
col~cedu·1: a Au{/Usto Bnr!wsa GoHçalt>eg, te
tegJ·aph,s.ta de 4" çt,~sse da llep,wtiçc:tu G6ml 

. dus ~'etegn,p/ws, '~'n anna de licença, sem 
"~~ctllwr•L<~s, em p•·o,·ogaçao daquetta em 
ç•!Ju yuso se .acl!a para II"U.II.W dos seus inW· 
l'U$SU$ 

O Cori:.r•·e~so N:t.cioiJ.a.L r(;)~Olvo: 
.l.rtigo unico. I~' u.tltori~u.do o PI·esidetlt~ 

d!l. RopubJicu. a coucouer u. AugustQ ila.rboau. 
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Gon~:~l ves . telcl!r<tphist;J. tle 4• t:l;~~~c · 1b R•J· 
.partic;i10 Ger;\l dos'Tt; lH,!! l'a:pho~.nm. ••.mio d11 
licen()<t . . ~(;m venc:imentos. em pl:orug-;1çã.o 
tlit qne · lhe . ·foi <:Qn<:cdida pe lo. ~IiJIL< t;!r:o do~ 
'Tnli.U•'t;•ht. V i ;l~?í.o n Obl'.il.~ Pnhli• ·•'--" n:,r;~; 
tr:ttm' ti<~ ~e1:s .i;ltet·a~se~. 01ille ih:J -convim· : 
rcvo:C!a.cla~-~ ·;h! ·fJ i~pn~íçií ·~.~ eni .. Óúl}tl';Lr-io . 

s~Lla .. da,:; Conlmi . ..;siic~ . ~~ ' do 110 \· rJn) ;,!.0 dt' 
1005.- Go,ra(o Souln.- i'J,. ,:,~,nf;, /lowla.-
Cvnlta Jf1.wlwd.o , · 

N. 2."ií-,- l!Jil5 

Reda.r.~rio '(t.~ltLi..rlo ·1~'~fdr~r:·~.o tt, 2t;,.j~ · deste att11o, 
_(ltú~ ,,g.lf.l!'I'Í;r,t o . Pl·e:ddct·lf t: dti ' I?rlpnhlic.~l tt 

.c.mc( .. •lm· rc AtJ0:{/1;r/w .Nrlf1i~i.fJt'O.f: rlt~ l)r.trdo, 
Lt·/l:ffJ-'')J l, i:~ln 1ft.• :~:, da!!:!:,? d tt- H ::f1·(•dn. d~: -J'?,J.r- · 
1'11 Ct ~'J-d1'n { 't/u f)) ·r~;i( 1-t1JJ WHIO t/(~ /iÚlfi.Çt~ . 
,-:,v,,,. t~e, , ~.:iílWM{u.< .. n . . ámlm· rlú 2{) ff,: _jr~71 ci.,..o 

rl1: t !HHí. l'' ;ru· l'!f.lÍ tll' de .~o~uu . .; i ·ulcJ·esst:!s nh,le 
lhe cm~ vit.~t ' · · 

O · c.ongrn!$~u .~adtl.m~l t:·('!t>Oh"t~ : . 

·Ar·l.ii!o U!iko. E' o J>r·,·~idont.o rla Rilpublir.:~o 
(U:.Üit:izndo a, co~ll ~t::tt·~t· fl111 anno de JieHu(~a .. 

· _,;:e1n , .. ,,J<-im•lnto·'· ;~ A ·m~i'- i 11 h0 l~nrll;i·I!Ú I.'~ ;lo 
.J.:t~rfo. cça, {hu1~ r/ri'Jn-'!i': clo H. :..)f.lJ. d~sl1t tunu1• P :·atl:.,, tc~ t.(~:.!:·~Lph isiJt ch~ :~="<;la...:..~·~ d:t .r~t.J •;uia. 

'f'M (tvtm·i;r.r .. ,., 1'1'"-<irli•»t tJ r.h<. .n.71,fdú:n " ,r,, l'nl'l.'O :.:t\;ii.J•a ! ·dn l:rn.'l.il, p n.ra. [.J•aütl' rlc 
cm·1cr:tlrw tJ. Jtkfo }i:!iJrPI! · Jfún''i!-i;·tJ , k lr!J'·rr .. un_:!nd r:.s d.o ~t'Ü.L jiLtnt:o:o;.-.:o; l~t~vo.~:w,das. a,s di$-
phi~ttt 'rltJ :1" ela.<~~ dr.r Repm·: :~ -''" Gam( d ri.< P'J>'Íqües em l'uiJkario. · · · 
Tt~!ef1Tftphos. t<m am1o ,/e licil1'l('a. CCJill. ordt;- . Sa.l;l. rl.as cmnmi~~üe,;, 28. de no;cm h)·o d~ 
rt-arJ,o, J"ti'lt h·ata •· ({I! .<ua .•audiJ onde a, .• 1905.-nnfl('ltlO Souto .-"-. Bernm·do JlO!'I Il ,

com>it:r, .. em pro>·ooaÇ,lo do.q<oel-l" em et!jo C-rrnll" ,lf<w/•ml" , 
yoso saacha 

O · Congrcsw> Nacional r l!-:ol \'o : 

Arti'~:J m~i~o.. 1r otutoriz<trlo o Presidente 
da. Rcpubtica. lt · pr·orogor p·>l' 11m · a.n no .c 
com 'ordenado n. liccmçu. em .cu,ju ~nso ·se 
acha o telegr~pbista. uo 3'· <:h•~so ,),oào Fc
lippc ~lontoiro·, para; t.rat.;u· do sna >X1.ncl(l 
onde lhe convier· ; revog-adll.s ;w_ uisposiçi)cs 
em contx·a.rio. · · 

Sala da.:s Commissões •. 28 ue novomhro de 
1905.- Gonçalo Sooto.- Bm".nai·do Hot·IA _..:._ 
Cunha J.facharto. · 

N. ~2.'5 A-1905 

·n~tMcçlio f i nal do pt·ojtx,to n-•. 22 ti, dt:.•l•] mmo. 
. 'J'!.IC rmto?-i.:ifl o PrrJ.Wltr~•lr. d.a nr-publico, 

ft ·r..nr:tcdm'· ,~,,. f.'tt1t1.(J de_ u c·,,.ça, , f.;()?rl. ordc
fl.()a,(). pa?·a tratam~•tlo r/.r. .<ua .•aude·. a .Tor7.o 
'l'eixeira t].e A:eoodo. m!lehinista .'de t" classe 
ri.(( E-<fraiüi tle Jie?'l'O Central' dfl Bra::il 

O· COngrr.sso Nae.i<ma.l :resolve : 

Ariigo t.;uico. O Prcsidcnto da H.opi1blica. 
é a.ut.orir.a.d.o a coMedur um. n.nno uc J i~ 
cençà., com ordenado, pa.ra. tr tttament.o de sua. 
saude, a .loão Tllixeira. do Azevedo, machiuista. 
de 1' .cJas,:e da. .Estrada de -Ferro Contra.! 
do Bra.ziJ ;_ revogadas as disposi~.õ~ nm .con-
trn.rio. · · . · · . 

Sala. das Commtssilcs, 28 dn' novembt•o de 
1005. - HernardtJ Horta.-Gonçaf.o Souto. -
Cunha Machado . · 

;"{. 25fo A - Hl05 

_Reda~ç,to- fit<al do p1:ojecio n ~ . 2$0, deste <tnfiO, 
1'"; autorioa o Pre.~irlente rla R epublica ·a · 
conctJrlel·. 1'1· h·tmcisco ele Paul(J e Silva Ju
nior. ,tÚcriviíO rio Ji,ci~o Fetleritl .dlt secf,ilo . 
rio E..<"tdo rl.o R in de Jtmei1·o, um a12no de -
"cen_ç«. com unl,mw!o, _párcc. trata1· de sua 
,:t;nudf; ontlo l:'''c ·con't)if.!r . · .. 

- O _. Con~l'(t~~o Nacim1n.l re~olve: . 
.. Artigo unieo, E' .. ntori?.atlo o Pr·P-si.donte 

1la Re;mblica. a. concetler a. Fra.ncisco do 
Pa.ul;~ ~- Silvri. .Joniot·, · escrivão · do Juizo· . 
Jo'(l[leml da. secç?í.o do l•:stado 1lo Rio de . . Ta~ 
neiro: nm U:nno ;le Iicon<;la., com· orclenado, 
p:tr:~ trat<tr dP. 81tn.-s:tude onde lhe convier; 
revo~n.dns a.>< dis-posições om cootNLrio. 

sala Jla.s . commissüe~. 28 de novúmbr·o tlc 
1905.- .Gonçaln SOt<to.- B ernardo 1/nrta.-
Cunhn. Maclutiln . · · 

N;:~l6--190'í 

Reil.ac,:ão fina/. rúJ prqjecto ·"' . :JB2, _ rte 1001. 
g;,.e reuerte em (avor rl~ 'D . lrlar:ia Augi<sta 

. 1/ú~rique~ de Sou:a, cmquanto souei'f'a ~ a 
·pct'>SiiO ·~ensal de8.9S,IJtl.e perc_ebia sua finada 
· m4e D'. C1A.<Iodia Carolina Augusta de Sou:: a,. 
vit~va tlo ])!~. !Ira:·· Florentino 1-flmriq,tes dl 
Sou~a. lente w~ltcdrarUco du. Jif:t.cuUade de 

· liir~íto dn Recife · 

O · Congros~o N:Lciona.l decretá : 
Art. I . n Fica. revortiria. 1·m f.'llvor d• 

O. 1-)::Lri:i. Augusta. Hóndques de Souza, em~· 
qu:tnto solteit•a, a pen;íLO · mensii.l de 83$ que, 
por decreto n. l.-962, de 26 do julho de 1~71, 
percebia sua ftila.da. mãe D. Custodia Caro-
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lina Augusta. de. Souza;, viuvo, .do Dr. Bro.z « Ao haíxnr o dnc1·cti:> n.:'l.652,de 2 de maio 
Florentí.uo Henriques de Souza. lente catlie- de 1900, qne deu novo regulamento á Escor'a. 
d1•atico da Faculdade de Direi to úo Recíre, ~faYaJ, j:í era cu professor do curso de ma
pa-ra. o que abL'il'á o Presidente dlL Repnbhcu. chinas da· mesma. e~cola. nomeado. :por de. 
o necessario credito. crliJ.O de l7 dr. ma.rQO dc 1809. 

Art. 2.• .RevogCJ.m~$il as dl~po:~içt)es · em .I •. ~~~n..-(Regoi a anh, hoje .cadeira de ma· · 
(Jnntrario. I chul,.~, _de 1889 a. 1890). . 

· . . . Entx·c1 em concurso om ahr1l de 1890, 1-on-
Sala. _ d. as Commissões. 2S de nove. m bro l do ·.s· ido ela .. s~i.fica . .do e habili. tad. o. pot·. 27 votos . 

. de 190,.-Gonçaw Souto.-Be;r»arrlo Horta. em 30. F01 o prnne\ro concurso dfecf.ua.do, 
- Cunha M.acha.do. . era escola superior, 8bh a l~epublica. . 

'Vão a im:l);rimit os seguin'tes · « O a.M;. 136. do regnla.mento <;it.ado no r.>e-
riodo ~npr>1 .. nmnd~; con"t.1.r aos c~theitr't'iicos, 
snbsr.itnt,o~ ú pl'Mc.~SOI:Cs:,c::omo f.emllo n() set
vi(~O nn Tn'l.q·i~t..P.rin. n~.T':-\ o~ e·lr(~itcv~ rln rv1-
cre~cimo de. venchvmtos on ila; .inhilac'iio 

P~O.lECTOS 

N. 317-1905 

Rele~a a pre~cripclro em 'f'' o ,.,~0,.,..,, .o cap;, o <l~ seryiço pu h li co em com missões scienti_: 
tão-tenútte h.omwari.o nr. .Torto t'r.rfl~i,~n ~a fie;~: . . . " . . 
r'n-aça para.o"bter a contar.'~"'(!,; ,<r.,.-,•ço mt- .· • a;rt:. I44 e,tlPlt1on I'IHP. os meml:lros_do 
litar a çU~ s~)ulga com. di r~;~~. pm·a n ef!IJi-j ~n-~1ste1'\0 _'lne. ~~.onvesse:n _bem ~UIDTIT'tl._o 
to if.a.< gratifioaçÕCS adif.icionf.WS que lh~ r/.o" 1 "lW.S rlii~C()Ot(\9! kll<l.l'n !'CY'~OIIJC_n,ment.e i(J);'C1-
.tle1l'! .<ea concedida.•. de acci5rr.lo·com.o rorlir~o to. me~rMI ~ t~form~('~.ó o d1mc~ot'. a. nm 
tios Institutos ·de Ensino siup~rior e. .':;iJc?tnrl(/,- ~-"ct'f>S~lmo de venmmentos. de 0 •/o atll 
rio ·e .regulamento da .Escola Nlmrtl·. com ôO •(o. conforme o nnmero de ~,nnos de lO 
't)Oto em." srmarado dos Srs. Soares dos Sanlo~ a.t« 40·. . . 

. e Carlos CatJalcanti · 'F: o art.: l4f'i. dTZ QTte o tern l)? dP.. serVH)f> 
· 'OT"e5tado mtP.rmamente .no ID''gJst,eno, s<>.rá, 

A f'..ommisaii:o de Ma.rinh'l e 41uerra, ienilo tevr~ilo Am· cont't J'I!I.W1. a. jnhil;wlío e na!'a. o 
exantinado n rerpv>l'irn(lnto (lffi qun·o Ylroi'e•- n.c~re~r.imo rle vencimento~ r1<' onP. :f.ra.ta o 
sor da. Escoh~ Na.va.l nr. Joií,n ~orn<'i,.o iln n.rt.. 144. ns•irn cnrno o tempo.rlesArviQo mi
Graç'l., Ci1'0itão-tenente honor:trio. neifi> a,r\ lit.at'. qun.ndo nã.o com'tnt~ados pn.ra outros 

· Con!!resso '\'aciona! flllf> lhe s~jn. r>nnt.~.rlo. ern effeitos. 
beneficio das !n'atincnçõe• n.tl.rlicion~P.~. 0 !lt•a,em 29 ne rlezembt•o de HlOil, votou o 
tempo de 'ervi<)o militat' ·m·,.,~ti\r1o no mo om- Congr~~~o N:\ci~>n·\1 :\ lei n. 146, a qual em 
cial da armada.,. eh'flormt aci~!'c:~ no citn.õl> "-t't. S• !"\ 2• n ~ 3 detPrminn = 

requerimento o s<'.aninf.e 'fl'l.l'''llf".l', fllte orn. «Qiló somente o serviço effer.tivo do ma-
submf'tte ao eleva.i!o htizo rla r.:,m:wn.. tri~t.el'io. if~, dirPito ~. gPntiAca,r:>ões •. Remo" 
· Alle\!u, o lJet.ió\ona.rio e•n ill're•lt tlr.~ flirei- lh,Lnte 'rlrrmo~ic;io foi in~erifin. no ~.rt. 31 ~ ~l' 
tos, QU" jnl~ta t.r.r. ~ contr•gem do r.Am"'O rle ilo novo en<li"'r) :1.nnexo n.o decreto de l · rlo 
~ervil)o mi1iht' q11e rw,..~t.ou como nill~hl ih j•\Mirn iie Jll!ll, 
a;rm:tdà, l':l.t'a o ll'feito nn• "l'n.t.; ~cn.c'ií~~ n.ii-1' n 1\fi ni~t.()rin'dn. \hrinll ·'l. ))Ot'~m. só 0'11 11 
dicionaes ~Álnaodid'l.!' ao~ mn,mlJroR rlo mn!!'íA-1 ilo rle·,fimhro rle 1001 n·•hlk"u o ilecrct.o 
teri.o puhlico lll'.lonovo .(',,Oi.ao.<loo.llistitttt,o~~ " ... -t.~7.1, m.~. n•h111ln R•ll.J~titl.iit• a.s disno.~i
Off_iciaes de ~n.•ino RU'!>erior e f'f'cttnn:i.rio. çõcs rlo~ ·n.rt~. 1:~:-l. ]!ill, 14411 14fi rlo a.ctn:1! 
ba~xado com o decreto n. 3 .890, de 1 de .ia- r<'gnh'1Wnto neto~ arts. 31, 32, :'!3 c 34 111, 
ne1ro de 1901; · I n"'VO corli!l'o r! e ensino. 

«Requeira ao Gon!!re•~o. foi 0 ilf>snncho · _o l~xcc,!tivll mi\nf!.mtqne. Sf\ contn~se esi~1. 
dndo, em 8 d!l ago~t.o flnrlo, TJelo Rr. Ministro. lm.a parta· 1le l de fev~ren·o ele HHH. 
da Marinhn., 11. minha.nlt,;,.,.,_ 'O'ltieõn. 1 ()r~,., '"s" •7ntn ,i·t sflnrlo fln "lrof<'$SOt' efl'n· 
. Em virtn~e de taJ d~~Tlilf'hn. hn.•f"n.r!o nM ct.iv!> c i:\ •'ont,n.nllO cerca rln 91J f.<tltMs de .<e1"
mesmas razões q11e anre~ent<>.í ~.o· Pórlvrr 'Rx, "'r"" ;.,;.;,i~ e mílibre~ ;í, Nn.'·fln. p'tre~ia. 1)11:\ 
ecntivo, venho endM'm)ar-vos a 'PT'fl~Mt.e- n?in knrlo ~. lei etfeito retroa.divo, ~1Hl o .dr.
inst.rnindo"r~ dos dor.11ment.os e inforrn;tçõcs crdo rlo l~xccnt,ivo n1io tleverh ;tf.tin!!ir-mn. 
prestnilas pela Fscoln. Na.val, Secrct::..ria c o r.,on~olho Naq,J. nnt.retn.nto, p8nsnn r'!e 
Quartel G!l1teral da. Marin',"'· · n1o<lo· fliver~o. tmtenrltm •1ne, nã.o ton,lo e11 

!l.ervirã,o a.~ nv1srnn.~ ilo provn. ito~ ~lli'vion~ l'()IJll~rido em t!llitl:'lo, h•1.VÍ!I. perdírlti men di-
civis, rnilif,arns .e ~cicnl.inr.M. por mim 'flNl- r<'i+.o. · 
sta.do~ á. Pa.t.ria. Peleva. nnhr qnc fl 'Pl'imeiro roqneri-

Passo a. mostrar-vos em qne artigos fnn~ mênto qne Anviei :\O Sr: Ministro da M;lri
damen.to os direitos que por lei mo assis- nha foi dn.bdo de 1903. As~im. nom em prr.-
tem. scripçã.o ha.vi.a incorrido. 
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------~------·~--------~------~~------
Venho ·pédir ac:i Congres~ Nacional cpte á u.ccordo cotn o CndíÇ~o dos Institutos Offlciae~ . 

· v isa. do : exuo.>to. como um· acto de plena d \ l~nsino Superior o Sccunda.rio e regula;. 
Justiça: se ,!'le. r·eleve a un.ic::i fait:1. em que mento!:Õ da Escola Xa\'al. · · · . · 
l DCOt'rl. Na& haver re(ptertdo antes da. data. A t ·'> Re · · · - · · 
que o Governo entendeu dever contar em · r · ~. • · vog:r.m-~c. :1..;; di,.posiçoes em 
vigor a lei acima citada. contrario. .· ' . . ·. 
. Que i:ne sejam contada,;:, para. :r.ecrcscimo. . Sall~ das . commis~ií i?~; rin novembro de 
de vencimentos as V:\Dh$160~ f[LlC alei me 1005. - Alt~es Barh(J.<a: presidentl.l. - Ro- . 
C~)léédia. desile 1899 em que mo torne[ effe- tktpho Pai~4.o, relator .-Lindotpho Serro. .
OtiVo,n utrosim, ·qtto me sejam pagM as re· So?res dos Santos, vonoinn .. com o seguin te 

·spectíva.s quotas .:1trazada.s.•: . 
O Conselho. Nav>Ll ~ em cr~nsult:l. ·de· 10 de Voto ~m .<efJt>rildo 

noTembro de 1903. nr'ga. ao ~upnlic:1.nte o· 
direito que elle .inlga. ter. li. contn.~em do Discordo ll.o paMcnr d•t m;~ioria. da. Com-
t.e'lt'OO ·de ~~rvioo ·mili1::~.r; · <:omn off1eial da. m.hisão rle Marinha. e f>1 rerra. Qlltl CC1nélne nor · 
armada., 'llal'a. O eff'eito Ih~ gratifica.('ÕOS a.d- llffi :'PTO.Jecto, r eJe ,-c,ndo n.pre~oripçã:O em que 
dicion:\AS de q•te t.rat.am •) a.l't.. 1 J6·çlo re- .iull!.':t t~r incorrido o pc~icionn.rio, o qual 

· j~;ltla.mento !la l".o;cola. Na vil.!. de ~ de ma. i o tende obter a cont.'l.f!enl elo t.empo de ~rvico 
de 1900 ~art.. 3t do s1rpr n. Nfel'ino C'.Oiiign militar. pa.ra. o fim dr. . l'l!ceher. gratifi~oo~ 
de Ensino, em vigo'r. · a.ddicion"·E!!l." de acr.cor.do· ~.om o Que pr~>~ 

A directoria da. J<;go;n la. !'l'~mt.l. 0 11 vida '1. rns- scrcvia. o a1;t.. 146 d1l l'P.flttlamel'\tO da. F.scal~. 
)>oito da l)etil)ão do DI· . .COrdPü'n lia. Gra.ca. • . Naval. revorzado pnl() rlecreto n • . ·4 ~271, ·de 
declara osegninte : . 11 de de7:embro .dc· l903. · · 

· ·. « o ar.t. l4fi e o~ fio ·do :~rL .JS!) rio re"'n~ · A r.ommbsão. : •• -:~im m•o<:edéndo. pat·ccl'l 
]~.ment.o vigfmtc m:wlam contar como" de t.fll' .implicita.mant.l' r·ononhecldo · a prooe
magi~terio tnra O$ efTP.ito' d~ jnnihc:ão e d<~ncia d-1. reclamação. :t qtml ovídentemente 
a.ccresr:i"no de ·vencõment<~s, ·o tcmY>O do se~" njío se t.eria. verifll','\do ;;j o nirbif.O do sttJ>pli
vico militar. qna nrio niio comrmt:trio ,~.ra t'.ante e;:tivesse cóm'lrdHmdido no tó~to da. 
011~s efl'eit.n.~: rmf.r·•tant.o o dor,rotn 11 . 4.271. lei. . · . · . · . · . 
de ll na· nezembrr). rl.e J!lOI : $11hstitnin ·ll~sos P()r minha. pa.rt". n~l·.uu convencido.de quo 

· · a.rt.igos e m11is o~ rl.o n~. !3~. 1::!4 o 144 neto·~ essE\ dircit.o nã.o est.á. fi:omdo. como vretendfl o 
. li.ft.'l. 31., ::\2, 33 e 34 do Conip;o de F:nsino, r eclamante. nem r.st:l. 0J'('$él'i'Oto. como .inl~a. 
a.TJprova.no DP.lo fiellret.o· n . 3.1<00, tlo 1 •le a. ma.ioría da .Commis,;.í.o. pela ra?.ão silp or!ot· 
i~~oneiro do dit.., lllllnc:>; flnias disJiosi~õt!s · nno . rl.e qne elle ~e hascia n'nmn. disposição t:egll· 
tratam desn llSllllCÍ~ de i<el'VÍ()OS e n.l)cna.s se lainent.u, 'iJU9 não !ór•:l autorizada por lei • 

. re"erem !J.()S s.c··vi('O~ rio gnr:~rra .. ,. . E Mm e !feito, o rior.t·oto legislativo n ; 652• 
Vê-se, do exn08to, q•t~ ~>fi t.ra.t.,. rle · nm ÕP. 2.'! de novemhr o rln . IAA9, autorizou·· o 

dirsit.o em . f'llt C· o ~·tnnlie<t.nto . se!innt.!o .o Poder ·K~ecut.lvo a. l 'tVAl' ·o regula.mento.da. , 
a.tnrma. (oi lr!SiLriO l)elo P"rlet· F.xec11ti .. vo : ~i ~~~cola. . . Naval, impon<lo, po1';\m, .a. condic.>lio . · 
assim · ê. comncJtr1 a es.~A nrgií.o da soherania. elA ~orem obs.erva.<la.~ a~ disposições do Corligo 
na.cion~l rnn:i.r·•r ·.a. i n.in~t.i<:'-il. ~oie nril.ticolt, ele Rn!lino. eilt.lío ·em vi gOl' : · ·· · . · 
have ndo, no citso. l 'CCJlt'SO ,'U''L o P()(lor .Ttt- · Ora.. essa.~ d·isun.<:ir:liC.~ · fora.m às que ba.ha- . 
di11i:trio, onde l'(~Si rlo a. ~ll"lrem:> !!Thra.nt.ia. dOs .,.n.m com o d.ecreto n. 1. !59, · de 3 de d.ezem-

. éidadãos · ht•azi!oit·os •1 do~ .cst)•:ingeir()s, ha- .br:; de 189~. com as mrl<l.iflca.cões intrOdu- · 
'hlta.ntes do p·Li:~.; contra o~ :Lctos ín.i11stos e !idn.;; n<'\ln de n. 2.2:10. rlo 7 de d~zembt•o de 
violeotoo do~ ontro:< poderes Mnstittte;i.ona.es cle:~emhro. rie 18g4 r.. incnt•poradas nos a.rti· 
d&·Republica. ·. .. "05 133: 134. 136. e 144, do !'6jtUla.manto · 

Todavia. sendo r>\7.oo.vnl e equiin.tiv.o qne a.rio..,ta,do om virtude ·da.quolla.· autorização 
se relevA a. pre~crinc?í.o e in qun incol'reu o Y,le!o Gon~resso Nacional. · 
.Dt'. Corrioiro ila r+r :l.C."1. pai':~ promover a ·o .velho codiiZ'O esta.bolecia entretanto .que 

· repa.ra.çãó da. in.i m;t ic:t .do ·q·m sojnlga vi- o~ len'IP.~ eatherl i·a.t.i cG~. os· snhstltuws e . os 
ctima.. 1\ Coinmi~i'io orreroe·· ;t consider:1çã.o 'l>l'ofmwn-cs e1l'e.ctivos qnP. howocsscm bem 
da. Camara n seguiot;o pro.'ecto de lei .: · c-r;mprt(l'' as. s•~asfu.tcç<1es , t.criam periodica.- . 

o Congrn!i'. so N:~.c.iona.I <lccrot:\ : ment.o dir~ifo, mr.d;an.te. informavll'O· do di
rector. ;~ run ncrm10imo clt! voncimentns. re-

Art. L• .Fica. }•elnv:r.d.'\ n nro.~crircii.o em !ativo M temY>O de serviço no magisterio e 
qne incorreu o ca.nitiio-teneote ··honorario n,erfiScent:tva. que ·seriam contados para· esse 
Dr. ·.Toã.o r.or~ei'r" ria rtr'l.Qa.; ·p:trrt obt~r a. efl'otto, entrr:~ outrns, o.< .• r.rvíços de .giAorra. ; . . 
conta.!Zem do Sl:ll'ViC"' millt:1r. a. qne ~e .õnt!Za. Poi bu.'e~do no~te nara.grn.vho que o rep:u
com cUreít.o; pcu·a o e ffeito da.s grati6c:lçÕn::! la.me11t 1 d'' r:soola. Na.val adoptou eomo um 
a.ddiciona.cs q11o lhe de•rem ser conca-lid:1..q de degdobru.mGnto pa.ra '> 1~esm() ft m, o . .• ~,.,iÇ(I 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2710512015 15: 12+ Página 6 de 43 

ANNAES DA CAMARA 

militar, e~tll,belcceurlo o sr)guintc em ~eu 
:J.rt. 146 : · 

«Q:~e o tem]lO de s·•rvi\•'• pr·<:st<.Ldo inted .. 
m.1.mente JlO magigtet·io ~et·::t ltJVado em 
oortta, par(), a julti!:t,~:5.() e :):it:t. o tcéc:!·e;:ci:n;, 
d~ vencirnenl:os. a.~.1im como o lem.pil tlc sr~~·
viço militar, quanU,o ;:"io cotnpt!t:t•lO>' p,tru. 
ou tl'o~ em~itos. » · 

Vê-se bem <i. di !i'el'enç:t coai Lt.lr t 1'1Hkn il 

disposição do. ··odi:.!o, <tllü Hmi.tav:L t:ws v:.Ln-
. ta.gens aos que tivD~~enl_St!l'\' il,~os--du :.;:~tn•J•tL, 
em quanto q uü a cr,n:.:e~~:'t.o d.n l'<wul:nnunl:o 
estendia o me8nto p.t·iYile:.:io a touo~ <>~ qttc 
tíve~_sem pl'nst_r.ulo ·ser-viçtJ ~l,.ifi.tr.rr, i.~_to G_~ na 
pa,~ e na .. guert·a.. · 

B' claro. poi,;, gue •> r·cgul;l rumito cxcedtJtt 
neste INnto a nutol'i.m•.:ào J,•·dl:'i:t,r.h·a .. ... <tdo
pt:.Lndo arititrari1tmeJltiJ tutt disur.~it:vo <.>liJnll 
não se encontra Ctn nenttum out.t·o regula
mento ile in.,t!ttttO de CllSÍ!IO .~llj)Cl'ÍOI' e l]lll'
potlesse ua1· log-ar na ·prn tio:o A solu~•lie' .' lis· 
:p:n-a.tauas. 

Qno e.~ se artigG du 1;egu la.mcllto· nã.o es
ta.va previst:.> pelo Jogisl:J.dor, comprdLcnd::u 
o Pl'Oprio (;overno JlC) que oxpedi1·:t o tle
cre-to n. :~.ô:'\2, de 2 de maio t.lc 1900. \t qu<d 
nas razõe.> _j ~tsti!ict~ ti l'fJ,S uo ll.O ~'O llocriHo 
n. 4.271, de U de dezembro de l!lO\, "-8~i · •l 

Si· c~·'(' <tl'tigo pULles>e.com clf ·itn c:.:isl;ir 
JJ:t. vig;:ncü~ u-.• codigo ;mtcriur, lliiv 'Cria. 
"'"u de sup;•l'intil-o piLl'il pt11.· o re~ula.rneatv 
,Ja ;.:;col:1 N:J.va.l du :oce(t!'<lO com :w,; di!;po
Siçõc. do JHJ.\'O codigo, }iot·q ua.n.ro si é. ver
IL.t tle (['!O :1 .. lei n. 74G imptuJh:~ em seu 
art. ;~o. n,II, f:; ::l'' que só ;ne11te ,, sn1·viç,o llo 
·, :t:t.gísvn·ío llat·i:~ dit•ei.to as gr:tti fica.~:ftes 
.~r!didun : tc.<, u decreto a .. :l.:-:90, d1" l de. ,j:t
neii•o r.ln 1901, q_ue istu :lles:no o~t.:tbeleceu 
11'> •~rt .. ::n : ~ :!-". cu11tinuou :1 .,ú~teubr no 
art. :),1 tod.:ts as ex<.:O ;)<.:iie~ do :mti"u codigo, 
C.Ulil'U a;; qw_t·e.~ o te:npu de s-·~pV i (;O :f-:-} guer·t'(t~, 
1nas t~n. s<~melttc p:ü•:t o.:olrortu~ il:o .jubi-
lu.ç:ho. · · 

t-~!n ti.LCS cooUh;·.õ;_~8, .i1Iigo ~-dest~iiíaida. de 
nuttlU.Hl[)i ltOs kg:tcs · ~ p:·eten('ãO :lo Sr. c:.L
.) j j:ft.o-r.: : nent,,~ !tollUl'<trio o .. ,rdeil·o da. Gra.oa. o 
-.~pinit pel:' t·~jL:içã.o llo sou ~·eqnerimento. 

S:tla..il:ts coriirui - ~'ic->, em ~w tle U<jvembru. 
de l9U5.- Soa•=• -~ rios i>'l.tni<)s.- Cwrtos Ca
t!r.tlr:!.tnti, tlc ·~ccurüo com o -voto om scp:.L- · 
r;tdO. 

~r. 31R- 1\Hl5 

· Da~e~•nii'1a qu-1 o p11gmnento da .rUffin·enç(;· do 
·Jo.ou .. tr;p'io u nu~ia-so!.t."lf!- rtiJ, Tl~:ois(.7:(J rios pro
c.e.•s•'·• posteriores MS dec>·etog ns. f·,.188, 

•.•..•..............•................•..•. dr>.21!l:·ocrr<irorlrJ 189J,r.i.054,de. 20 r/.P-
se exprime : 

« Considemndo fimtlm.ent.ll quo Í? l)fliiitttta.tldo ~~~~;~~;,7en1;j J~~f~~~-~~~f,{:.;ft~~;o drz data do 
a vigor·ar no reg-ulam(;nto d~o i•:scol<o Saval 

. as citadas disposições do Cod.igo rle b:nsi>tn su- n .. Toa:tnin:~ do Mir•:tnd:t S:tntos Bacollar, 
perior.e a.s do m·t. 146, dr, mes-mo ·r1:yuta- viuv:~!logenP.l'<Ll d1l t!.ivisii.o Am.onio.Jna,qnim 
menta. clar--sc!-i<~ a anomali<~ tlu conee;ler•c,e B<tcella.t•, 'PDI' gou <>dvogado ;João PMs Bwr· · 
aos respectivos lenteS l) que plllO 110\'0. Co- reto. pede o p<Lg:tl1lOiltú da. quantia de 
digo lbi rocusi~•lo aos dos 011tl-Os c.-•tabelcci- 5: 2~18W 1, pro-vcniettte d:~ di fforeoç:t de mon
mentos •.lo· cJl~ino. q naorlo onh•ot:1nto, ü irl- tw.liO qtH.J ucb.:ott tio t•ecclter a· eoilt,: ~r ele 
tui-to elo \e~ish".lor, m;LiltÜttHlo. obs()l'V,Ll' tll.> 14 do sctcrribl·•.> 1le 1899 (U.a.ta do t':ü!ocim.•nto 
regltlnmentu dessa. e~cui<L a,; di<poclir;ões do de s<)ll 'll:u·idot :L 20 de j:tncil·o rle 1\104, ''es
OOd.igo !leqw1 se tmt(l,· !oi .i t•stantolni'e· l.m .r~ :)Cl'a du. e·itJcltC':~o d t:to\ rL L l7(i, de 14 de 
rnonizar quaat<J.-pi)S~lvol, esse l'U~(I!I:.~monl;o j:w~;iro d:• tíin4, <t.qlt<t.J. attfm·i:Wtl u Cioverno 
com os dos outro.; in~titu tus. » - (' nmer o~ f'1'1!Cessos para rl percepção rle 

Este ~imple~ Cl)llSitl.Jr:uulu IJJO~i;m eomo o 'llion~epio e ?twio-sutdo, posleriores rwsdec>·etos · 
Poder Executivo .~11,1Jiu. lli.-;tiugui:r entre: us Hs, 1 • .188, lle 2:1 de f'e-cereiro do .189t o 
disposi9ões do codig-o de ensinu mtterio>· 1.054, t.le 20 de setembro de 1R!)2, prwa. n fim 
manrla."bs viw.n·;~,. no regnhatoni;odt~ E~euh\ rle ·••:h:m ob.•er'l!adas, ·naqu1:Ue.• fJ'te uão o 
Nttv<d Ollkl 1!0 ttd. 14n do ill0811lO reo.:ula- (rmtm, r•s r.lisposiçM~ r/,os rn.esmo:: decreto:•· 
mento, que exceden os limün~ f!() decroto .-1. rcq_ucrlntte :~!lega : Que llr\0 tendo o 
tl. !)52 <~cima citado e pot•ttt,ni;o n;(o sot·ve Tl•iban:~ l. <le CunttL~ ctt>npl'i•lo ns rP-feridos 
ptwa a.i!loar<~r diroit<)S inr.liYitlua,es. .· · deéteto~ l.aHK e l.054,ijtte m:~ml!Lm dt~r uo.~ 

Nao el•a. pr·ociso, lJOis, que ~o'. torn:ls.~n hm·doiros diJs oílkiall.~ 'llie fl.tllecorelfl com 
etrectiva a lei n. 746, do 29 de tln~embl·u. de m;1i~ 1le :~5 .<Lnlln~ de ~ol'I'ÍGOS o mo11topio 1lo 
1900, que :tutm·i~OU a prülflltlgat,:fLLl 11.1 .IWYO poslio ilUIUOdia.t,am<mte ~npm·i:Jr, sub O f'un
codi~!'O de ert';íno, pal'1b qtw o l'lll'orido u.rt. HG il:uncnto de llt!t;tl' ao Porlel' ExucttLlvo COIIl· 
vies~e tt !.lesa pp:.~rocet·. · . . pul>tJtwi<L. pi1I'<L :.~1 tem r :~ I e i do Gon gt·••sso 

Amou vêr·, e .to :tl•tigo 1l1í.o estr.wa a.puiu.tl" n. 095, tlo 2fltlc a:tosto tic lH!"JO, qrun•cgttla o 
em re .o luçii.o icg~~l:.d;iv: •. ltào podut1do pro- n.torrtopio, roeot·l•übm o~ pt•ojurliê:ldus pur 
duúr r•ol't:,utu, tL>dos o~ re .~nlt.ad.os, p.H'i.l. os cst1~ •lelt bot·:,cão do Ttibun:\l :t.O Congrosso 
lin$ de direit.ó, qun delle p:roi:enrle tir<tr :.~ Nn.cimPtl, o qn<~.l, a.c:ha.n•lo JH•ocodent.e~ as re
pt•esonte rcclll.lllaçi1o. clamac;:õos, decretou a lei n. 1.176, do l4 ele 
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,jn.neil·ci uo 1904 - qv.e manda. re,er o~ pro- Isto. posto: ·a. Com m íssii.o de Finanças, con
·cessos : de monlepío posleriore~ dijuel/es de- ··SillClrantlo.<iue ;L lei n·. 1.176, de 14 de .1ánai
c1'etos; pá,·tt ·o · íim de serem ousàoada.•, ''"~ I '<) ol.· 1\JO·L !'oi· dacret<Ld<1 ·e m virtuJe de 
queue·s q11.e ·?Uio ~ tora,m, as disposições rlos l'Cc lania~•i.!S Jev:~ntada,; pelo nfio cttmpri
me.<'mm ; · · · · mt.mt.o ol.n$ leis ns. 1.:388, de 21 •it•. l'eVC.t'CÍl'O 

q 11c, promulg:~da a lei ll.l.l/G, pediu a re- de! 1"!1). •J I. 1154, d(, 20 de ~n i.cn1lwó •IP. !.1!92; 
visft.o <lo seu pruces~o pa,ra 0 fim tle lho ~er Cun~il.lm·:1ll•Lo qtte a rcleri<l<L lei nfw crcou 

u d t 1 1 1 <li.t•niio~ ntlv<.~>' o, p·eio cuntrari ., , ma.utlou.qne 
tlxpo i o o . itn o cc mnntcpio 1 c mu.reclu~l. !o~~cm cnm)H'iti<t~ :I$ di>'[lOSit)ücs de tlua.s 

. visto ser vi uva. ·de um geueml .d1! divisã," 1 lei>: : ~0 1:<Ji'Í'Jl'e~ . q.tt:.~c>;;·as r e. ns. 1 , :~fl.~. rle 21 
com mais d~; 35. a.noos deservico: de r:·,,·,;ruit•o de i8U t. o. l./154, de :lO de.: se-

Quo .o 1'l'iba.M.l rle Contas, sob o 'fttnd:~.-- tor.n!;r·" <le IR!I.~ . l'CI!Õnhoccn•lo:t~sim mcpl·e~-. . 
mtmtr1 U<) que a lein. 1. til; ;;ü pOdia sc·l; 1'::0.:- ilamente os tlit·cito::: por . e lia ·c~ta.ll<lltlci<.li!~ ; 

. ecut<~da . t.re;; dias dep:Jis do pnhlica.da "" co'nsi.der·;uHlo :~i nrl:~ l[ite. ·~<.<im sendo, :J. . 
Diario .0/ficial,m:~ndon pa.g:1r-lhc. :t rli !Tct'Cllt:<l. lei n . . I .. 17G, li c 14 de }anl}iro •lo 1 111H . . tém 
tle montepio, ::L l~liií~1 llc WO$ menii<I.Ol'. a cun- totln~ · ~~~ <~<~l'ar;i.<JJ:i>:~ico~ de lei interpl'eiKI
ti.l.l' da da.ta em que· .c11trou· em e.~ecuçfi.o '' tiv , , ' ' uomo tal tem clfl~ito rctJ·oa.ctivo, (; · 
l'clt•ritla. lei, e nãu da do lallecimeuto •le seu de ;pa.t'CC!Cl· · qnc ~P.j:1 adopta.do " seguinte . 
ma.riuo-14 de setembro de l &JV : pl'OJt!Ci,o : . . · · . · . : . _. · . 

Quo tal · ·J·ooo1u(:ií.o nã.o . se co~d~ul<i com o O Congl'GS..<o Nac:ion:~1 l•csolve:. 
e~pirito d<Llei n·. 1. 176, ·qüc cla.r•~nientc g:~ A ·t. 1." o P<' lPiliOtlto 1!:1 dill'e t•en•~:L do 
r u.nto · :i.s · pensionisw ·por ell<L favoi·ecilla.< os mooJt".!lio 11 m•liO:..wido •1:1 revisã.o dos pro
dir·e it~ adquir i do~ JlOdt.eriormunte ;i.s l e is ctJSSOS postm·iores aos decretos ns. 1.388. (io 
ns. 1.:>88 e 1. 054; etc. , etc.- 21 de liwereiro <Lo lR9 1.e 'I.054, de 20 •lo se-· 
. O ·r ,·querimerüa é in~tr;tido co~1 documc o1-· tutuhN d!l 1~92. t:reivlc~ pr.1a lei n. 1. 17G. rle 

to~ que·prova.m: l', nlío Lbe ter· ,;ido pt~ga. :L 14 dr.\ .!anei.t-6 de tno.i, ser<~ t'ei t • 'L comecu.r 
1mport<~.nchL ([ue ora. reclama ; 2•, 0~ mo- tlu. ri:>t:.\ d.:o l·: ~llouimont.o tlos contrihn iut.es. 
tivi>s d•:tcrminant.llll do ni'i.o pa.ga.mcnto; ::: .. , n. · /u·t •. 2:" Revog;1m-~e as olt&posicõcs em 
üpoc aem que fa.lleccu o contribui111.e ; 4", fi, conü•1ri•J. · 
ualmente, que a quantia reclamada orca. em S:.~i;~· ,[,,s ses~õe;:, ~3 de novembro de 190:> . 

· 5.:221$1til, !L ru.:lão de 100$ men;ae~, a contat• - .-1ni:io de Al,.l:u .• rol:tt.or.-F >'""ci.<co V~itJ"; . 
da <lata d(J fallecimento tio COJltt•ibuilitl} :tt<l presi<I:mti: . .,-Gale<!o CaJ·uatha i,-U1'úr.uw San •. 
a.· vespe1•a da exect1çii.o da lei .n .. l.li(;, de tos . .:..:.CO>"netio 1.l11, Funsew.- l(}nacio 1'osta.-
j il.ne_iro de l }104. · · .. · I Ja.!lid. q,~mpist·a.-Victorino Úwteíl'IJ. 

N. 'Zi7 B - 1~05 
. . . . . · . . . .· . .. ·· 

. Reda.cÇao.pur<:< 3• discus$1!o doprojecto n. 271. deste 11nno, ·que:fixa a 1tespe~a rlo .~linüterio 
· ila Fa::end<i. parq. o exercicio 1/.c {906 . 

· ·· Art. L• (I Prcshlenl.c .d11 ·Repnhliea. · ó :.lltol•im.do 11 <l~pcnti(\r pela rnpi~t:tit:-~à do .. ~'li-
n i::~ter·io da. · F:lY.erid<~. com os serviQOll dçsigna.do~ ua .. '< ,:;o~uitttes vm•l.liJ,S e ·com a.pp!ica.c:~-w•l :l 
ren<la :cspecia.J , ezn ouro, 41.9i6:949:j;009 em papel, 9.'5.:192 : 2o't~"l!l:3.: · 

I. Juro~ e .ma. i~ despezas da divida. externa. . . ...... . ...• 
2 , Idem . e amortiza<-.ã.o do omprestimo e:.:temo p11ra o 

resgate das estratl.as de ferro cnc<Lmpada.s .•.• : • •• : 
·. 3, l<lem ülem tios emprestimos internos de- t$6:;, .Hl79 c 

. 1897 •. .•.•. . ...•.. . ... ... .•..•. .• · .••.•• ; .•.... ..•• 
4. Idem da tLi vidtt interJiu. .......... :. , . .. .. , ..... ,. •· .. ·. 
5. Pensionistas.- . . .. . . , . .... .... ... ...••.•. .. ........... · 

· 6 . Aposentados .. ...... , ....... . ; ....• ' •. ...... ·.·, .. .. • ·. 
i. Ttle~ouro Federa1-Au;:;montada de 5: 100-'i;, em v irGu· 

de tl.o decreto n. 1.:352, tle 2:3 de ,julho do 1905 ..... 
R. Tribunal ·de Cont<Ls .. . ... . ...... .. ... . ...... · .. , , · ••. 
9 . Ret:ílbodol'ia. da Cu.pit:Ll FúdOl'U.l. ... , . . .. . . ... ; .. . , • 
10. Caixa. tlo Amcn·t,iY.a.çi\o- Aagmenta.ll:t:· (]e f!Ofl.~, em· 

v irtulle do supra•;it.ado ltet1reto. quo elt.wo•t a :HíOC)$ 
oo vonctmentos •le funccionarios dosta. rop:wtiç.ã.o •. . 

·Vol. VU 

o·uro 

. 18.5.50: 448$889 

8 .264:880$000 .· 

920: 284.$000 

• • • ~ • • •••••• i • 

l 00 : 000$(1(){1 

8.339:520$()()() 
25 . 751): 084$000 

. 6 .8!39: 994$til2 
2 .752:191$ 173 

1.1 ()5: li(J$0(1(1 
·1 15 : ,100$000 
4S9:200$00o 

327:465$000 . 
'o 
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li. 
12. 
13. 

. 14. 

15. 
16. 

17. 

Ouro 
Ca..~da Moeda."~· ..• c •• , , •••••• · •••• • ; •••• : ••• ·•· .• ' •••• ·• · . ••••••• •.• • •••• 

lm~ensa _N~ional e·DiarioOfficial . ." ....•.. : . ...... . ·. 
t:r. z-atl'lrlO Namonal de .Analvses., .. , . .. .••.• . .... • 
AdJ:ninistração .e custeio dos pro:prí9s e razendas na.-

.C!ona.~ .•..• ~ , •..• : ................ ; ........ ; •.... , 
Dele)ti;cia do Thesouro em Londres.· ....•....•..... , . 
Delcga.cias I<'isca.es - Augmentada. de !8:620$. sendo: · 

12:7.:t0$ para que.· seja. abonada. a· gratificação do 
15 % sobre a gratificação do delegado c os venci- · 
mentos dos d,emais empregados da Delegacia.Fisca.l 
em Minas; 2:400$ para. <1-luguel da ca.sa em que 
runcciona a Delegacia. Fiscal em Matto Grosso e 
l !000$ para o da ca.<\3. onde funcciona. o cartorio da 
mesma delegacia ; elevada a 3:000$ a sub·· consi-
gnação destinada á acqui~icão de moveis na Dele" 
gacia de Sergipe .... .. . .. ~ ...... · .. ..... ."~ ..•.... 

Alt'a.nd~gas--Augmentada. de 1.252:900$, sendo : de 
1:31)0$ pa.ra gpa.tidcação a.nnual de 100$ para. 

. . . ,. ... · ... · ..... . 
fa-rda.m6nt.o a cada. um dos cornma.ndantes da 
força. dos guard~.s nas Alt'<J,ndegas da Capital Fed.e- · 
:r-c~,l, Bahia, Ma.ceió. Pernambuco, Ceil·t\. Ma.ru.nhã.o, 
Pará., Ma.ttáos, Sa.ntos, Porto . Alegre, R.io tlra.ndc 
do 'Sul e U1•ugtiaya.na ; .de 50:000$ :para o concel't o , 
da doca. do Arsenal de Marinha do .Estado da Bithia; 
de 1:600$, por ser. na. a.lfanr!P.,ga de Pernambuco. 
substítuida. pela seguinte . -a. ta.ooUa. do pe~ocü da.~ 
ll&p&ta.zias : 

.7 Ajudantesdcneill ti.. 4$ 
·6 Conferentes .de2" 

classé ••..••.• a 5$ 
. 2 Ma.nda.dores. . . • • "' 6$ 

·14 Abridores .... ; •. ,. :~ 

,» 

'lO 

)> 9:000$ .· 
j> :l:liOO$., 
.,. ' 12:600$ 
... 13:500.\' . lO Vigias de :portM. ~ 4$500 .,. .,. 

12 Traba.lhadores de : . 
· I& classe ....... • 4$500 .... • • 16:200$ 

lQO Ditos de 2" classe "' ::;S500 . "' » » 105:()()():!; 
to Marcadores .... . " ::1$ ,. ,.. » 9:000$ · 

l 1• ma.chin~sta. ... ·., 7$ » ,. • 2: 100.'$ 
· 3 .2 .. ma.chinistas .. • 5.'$ • ·,. • 4:500~ 
~ Aju.da.ntes ....... ·. ,. 4$ · • · • . ,... ~:t\00$ 
I Carapin:~. ...... · .. , 5$i ,. .. • 1:500$ 
1 t>edl•eiro .. ...• . , ,. 4$ » · " • 1:200.S 

-'----
190:200.$ 

c VOL' ser reduzida. no respectivo material ·a. 
45:000$ a. sub-consigria.ção para combustivel _e lu
brli'lca.nte: e d~ 1.200:000$ para ocoorrer .. des·. 
peza. com 11 acquisiçã.o de um cruz~>d.Ol' ou l'Elb~>
ca.9,or de a.lto bordo 'J):~rt~ fiscallzn,ção da.s bt~l<lea.-
ÇÕêS de merc:l.d.oril~s fol'a da. ba.rru. do Rio t.i-l"dndc 
110 Sul e respectivo pessoal e necess;Lrio ma.torial; 
compra. · de ·11m guindaste a . vapor, d~~'tim~do :i . 

·· .Alftl.ndeg:~ tia. cid~de do Rio n r:tn<~~ e ind1spensa.vei 
·•lestJeza ·com o respectivo · n~;~tOt·h~i necessa.rio a.o 
sou frtnccjonamento; a.cquisi~.ãc de . uma lancha. _a. 
v:IJ.lOl' pa.ra: a Mesa.. de ll.eud<J.s do Santu. .Victol'~a 
•lo Pn.lmur, Estado do Rio Gra.n1le do .Sul, dastt
na.dá. . :L flsca.liza.çà•) na · l:Lgôa. Mirim e o néee>sarlo 
pesso11:1 o rna.teria.l para o . seu funcciooa.mentQ ; 

Papel 
810:655$000 

1.913:080$000 
137:400$000 

173: R40$000 

2.148:236$9'c~ . 
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· S~SÃO BM 29 DE NOVllMBli.O DE i905 ·. 7i5 . 

' ' ' ' ,' ' 

para os· concerfu~ de q;m carocenT-~s proprios na
cionacs onrlo funccionam :• Alfandef!a do Rio 
Grande do ·Sul e o ·Registro Fiscal de Ponta.! da. 
Ra.rra., no l~sta.do do Rio Gr:Lnde do Sul ; acquisiçã.o 
de uma. l<J.ncha a vapor com fundo de ferro, desti
n:uta · ao serviço da Alfandeg•~ de .Porto Alegre ; 
acquisiçõo dé outr-<~. lancha a. v••P<W dostina.da. ao· 
serviço d:.• Alf:tndega de Pernamhuco ; do uma. 
lancha a . vapor ou de dous escalares para osei·..-lço 
da Alfa.nde~a rla Pa.rahyba, oom como para o pessoal 
e material ttecessarios ao funccionaroento dessas 
embarcações e tambero par:~ creaç..'ío . de .P.ostos 
tiscaes, a.cquisi<.ão do materia l e cu~(,eio respeêtivo, 
gn<\l'da.s e ·· r11a.is pessoas neccss.a.1•ios <J• r~ssas esta
ções, reparos e · coneertos . de pontes e ediflcios 
a.dua.Iielt·os e mais necessiliad~ urgentes · das al
fe,ndegas, a. j uizo do . Governo. , . .. ..• •... ... . : ; . 

!R. Mesas de Rendas e · COUéctorias - Augm~ntada. tle 
63:480$. sendo: 1:800$ para. 'Png<tment o do aluguol 
de en.s;i. da Mc$a de Relia Vista. em Ma.tto Grosso: 
600$ para o m esm'l fim da que serve de qnal:tel da. 
força rie·linba destacada r\<~ Me~a de Rendas de 
Macahé; 1:080$ por s er elevada 11. 60$ nicinsaes a 
gratificação dos reini\.dor cs e a 70$ a do patrão. Qa . 
Alfandega. da. Parahyba; de 20:000$ p:t.ra ·constru
CQãO de ed,ificio o armazem neccss~rios ao f~tnccio
namento ria Mes..~ de Rendas. da F o~ d • lguassll· c 
de 40:000$ pa.ra a.cquistçã.o e custeio de tlma. La.nch<t 
a. vapor par<t o ·sel'Viço d•~ fiscalização a.d tt<tneir<t <L 
cargo da..mr.3ma .mesa de rendas· .. , .......... - .. . 

19. E~'Pr~gadJS de rapartiçõeS é logar~s extincto~ .. ,.--
20. F1scaltzaçao n m ais despezas dos rmpostos de con-

sumo cde transporte ... :, ; . • ; ... . : . . ... . · . .. -: . . , ---
21. Commissã:o de 2 % aos vc~üle•tor-e~ pa.rticuia.res de 

·estaml)ilh<~s . ... ~ .... ; . ..... .... . . . .... ; .... . ... · .. 
22, '!\.!~das de custo;' '' .. ' .... ' '.· .• .. '.:: . .. .. ' ...... . 
23 . Gru.ti~C1Lção p ol' serviços t empor:trios c e:dl'aorrli-

nariOs . ; . , ·, ·, ........... . .. , ... . , . , .. • - .· •. - . .. . . . 
24. Jr;ros d ns bilhete~ do Thesom•o , . : . . · ......... ~ . : ... -
::!5. làe tri do~ etnpre~timo.;; do Cofro rtos nrphli.ns .•. • · • . • 
2G. Idem dOs dc1>00ito~ da~ C:Li :\a.~ !•:conomit:a.s n Montos 

· de Soccori·o . , , . . · .. .. . , ... .... _ : . , .... . . •... ·, .... . 
27. Idem divel·.~o~ .. • ; .. , .. . ....... . ... ;,, ... .. .' ..... , .. 
28. Poreentu,gom pela. cobranç<\ exec•ttivu. d~ cl i vidas da. 

União .. _._ ...... . ~ • . • , . ..... .. , .... • . . ·,_ ... .. . ·- ... . 
.::..>9. Commissões _(~ _ cot·t:cta.geJls.-.. _ ............... .. ~ . . ; . : .. 
30.· Dospozas evont ua.c.s . ... ... .. . ,, _, .. , .. ... . .. . , . , ... · 
31; Reposições. e resti t•liçõe$: .• . • : . .. _ ... ... • , . , . • , . . . 
32. l•:xercicios flnrlos ......... , .. ... , .... : .. . .. . .••. . . . 
33. Obr:~s-Anumeuk>d;L : de lOO:OOo$: sencll) cJesÚn:•;Ja 

a import:1ncia. de 200:000.$ p:tr a o inicio tias elo. nrli
ficio da Alfli.ndcg;~ do Mara.nhão •• • , . • .• •• • •• ; • ; , 

34. Cr!lditos espectaes . . .. . • . , , ... ·, . . .......... · .. · . . .. . . 
35~ Serviço de estatística. commer cia.l •. : ~ . , ...•.• ~ . .• .• 

O tiro 

' .... ........ ·. 

.• ~ .. ....... . 

:t'1 :000~(1 
· 15 : OOOJiOOO . 

50 :000$000 
1!)1):()00~) 

325: 036$1!!0 

Pa.pel 

..I. fi . 945:806$240 

~. W3: .ts0$0oo 
50:859$986 

2 . 357:400$000 . 

.200 : 000$000 
40:.000$000 

50: 000.~000 
480:~ 
A50: !1{WI:;.OOO . 

i . 000: OOO.j;OI)!) 

. :iO:OOú$000 

100:000$000 
~o : OOtl~OQ · · 

. 150: OOO)JiOOú 
.,t,,o : onu:~ooo · 

.. . t . OfiO: 00fl:~0c)0 

8::l0: 00Ó8000 

270:000 jOOO 

28.406:249$069 79.825 :282$933 
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AN~AES DA CAMARA-. 

1. Fundo de re~a.t~ e de gar:Lritil1 do p:LpCll-moeda .... . 
2. Idem de amorti7.a.ção dos emprestimos Interno.< .... , 

· :'l . làem pa.r<L a. ca,ixa de res~u,te rlu.s . rtpotices dn.s c,_ 
tra.das de ferro encaro p·t.da.s .. .•. . .. . . · . ....• .. ; ..• 

4. Jd.em para a-s obra.s de. melhora.mentl)~ ·dos pt>r~()~· ... 

Ouro 

(), 410: 1 (}l)$0fl0 

·. Fi(}: OOO;!;OOO 
4 • o~ JO: oooi);ooo 

Papel . 
9. 1 '>O : 000$000 
~ .():~0 : 000$(}1)0 . 

I • O'iS: 000~000 
:3.f131) : 000~000 

Tota l. ............. .. ; ....... , ,.... . 4J.rm):9·t9$0I)0 05.(5?3: 2.~2$933 

Art . 2. o !·~: o Presidentn dólo H.epuh!ic:l ;mtori r.:l rltl: 
. . J . • A :~bri~ no 11xnr cicio de J!)()r) m•e,litos ·s:rpr lenient:t;·iJS. ,,~;,<o m:1ximo lle fl.OOO :Oiio~; 
<is vcrlm.c; i nclíc,tda,s na tabellil, qne :>ccmlP<Lnh;L •~ p eo.<:eni;r. b í . · :fs verba.o.-Snccorros puhli· 

. . cos-e-1\xel·cicios findos;.:_ i!:l~er<L o P•·~idc~n to th R 'P:tbü ,..~:. •1bl'ir crerl_it,!l~ sup plem~nt.we~ 
em q11alquer m ez.. do exerc•c•o. comt.:ulf;o que :t sn: ~ tot.;~ !ícl•tcle . comp~ttaàa. com- :t hOS de
mais ·creditos :~bel'tlli! . nã.o ex1:ed:t •Lo lll:t.xim o !\ xa.do •. r esl)ei t a.d:l.. · qn~tn "tll ;t ''Cl'~a.-]!;x,el'· 
cicios fi t!Õos-~t disposição d.a. ler n. ~ .230, (le :~ de sef.emht·o ilc I:::S 4. r~t·t . li . No ma:dmo 
/lxa!lo por •)~e artigo nii.o se com]:)reltenrlem os <ll'Ctlitos a!mrto< :tos tls . ·5. ·,; .. ; e tl tlo orca-
mento do .Ministerio elo lnté:·ior . . . . . . .· · 

. 2 . .• A liqnida.r · os .debitos !lo< ba ncos, Pl'O\'C!Ü:lJJ't es •le U.• t:dlio·:i [:LVO;lr~ . . . 
.. ~-·A co!lcedcw o premio de 50.,; por t.on~la.:la. a.os navios que t'tlrem c::lil;.;r.t•uidos n:\ 

Republica. e cuja. ,trqucaçã.o s~ja. S ttp~l~ior (t 100 tonela.ti:l.s, po1lendo abrir os creditos que 
t'orem necessanos . . · 

' . · 4. • A <Lbrh· credito para. ultim:u.·a.s despez~s com o serviço d<t unifQrm iz.a.çi1o dos t ypo.-> 
elas apol1ces. . . · · · · . . · · 

5.• A a.pplic:~r o saldo u~ist6'.1te da::; a.polícll~ ernit.ti du.s de .:tccôr1lo com o decr eto n. 4. 8~:iii , 
. de 1() de junho de I 003, na. compra. constri.tcçi'Lo qu a.rlu.pt.:tÇ~.o de prr.dios para rep,~rti l)líes 

•le i''a.zenda nesta c~.pital. · 
· 6,• ·Areorga.nir.ttr l\S ca.ix rL~ economica.• dentro ,[os l'<lcursos das mesma~·,. sem cmus 

para o Estado. · . · . · · . · . . . . 
i .• A elevar de 0,5i :L 0.1'.5 % a 1)()~oeut1tgem para. pr~g;•me,Ito da~ q~.tota.s qtte per-

cebem os ompregad()~ dtt Alran<teg-:t ,.le S:tntos . · . · . . · 
8.• A equiparar tt •lia.ria do · pe~soal d:ts ca.p:ttn.ú i>s da. All'an•lega da cida.de •lo lti•J 

Gr::t.nde do Sulll. que percebo o rercrldo.pessoal n~t Alfaudug;~ d(: Porto Alogt·c . · · 
9 . ~ A elevar de40a. 50 o nttmero de g,;al'd ;ts ch A I!itnrlcga tl:t oid;~de do Rio Gr an<le 

tlo Sul, · a.ttm de ·ser oonvnuientcmunto a.ttcuditl.o v set·vlçu de fl.wa.li r.;>çiio U.u e<trg;l" , .to~
r:al'ga.o.;, bu.idc:l.('.ã.o, transitos e gtt<LL'U içõc.~ de n; ~vin~ no~ p<>rtO~ d : ~s uif1Nlus •lo ltio Gt·anrl o 
.o Polotas, .no Est:tdo tlc.dUo Gl•:tnde do Snl, :tbt·i•ulo p;tJ'tt us . .'~o fi m o n<'.cu,;s:ú·io é••nrl.ito. 

10. :\.despender. na ~ige•;ci;~ •le~ta. l:~i:co111 ·:L. COJl~in~ii.o das.obt·a~ .-.h~· i>on t.<r 1111 •l<!i;
c;~.t•~a e do novo :Lrm:t r.em da ' ,\lf:t.nd.e;.!'a tio ~a!':t. n s:lldo do c t·cd it.n tle l l!J:OOQS. di,{t.l·i
huido á. Dclega.cia Fisca l no mesmo ~:~ta;.lo Jlul' cvnh ci:L vm·h:.:. li" do :L rt . 19 tia li!i 
n. l.3 l6, de'3l de tlo,;cmbro de HI04. pat·:L a.e t·cfericln.~ obr:~s. . . . 

· 11. A·fa.zer operac.ões de cr:i!lito. si t'or i n~uftlciento a reiula; oruiD<Ll'ia., para •~ a.cqu i-
8\çã.o do material naval e 1i const.rucçiío do a1·sen1tl.·de marinha. <lP- accôl'do com a au t.orí-
zacão que lhe é d~~d.a. 'no él.l't. 11. cJ:L pre~ente lr.í. 
. Art .• 3.• Fica. releva.1lo o 1\st iLdo do !Uo Gr t\Dde tio Norto ua. resti t.ui<:ã.o ela qnant iUi de 
50:00ü:;; que recebeu •lo. Thesouro Na.ciono.l p:wa· soct\ot·t·o~ itOs ind igentes· du:·aníe a. nli;im;J 
~~- · · .. · ' . 

Art. 4.• As verba~ desti n:1tla.~ a. s.ervlço~ rcito~ uor re~slia l que ,;n.o conste de qu:~,.dro" 
esp ecifl ca.da.mente mencÍOoatlos .em · ta.hOilflS :! I nr;·:inienl;(l ~Ú podel'à O ~l'l'. UO~PC:l lldiJàS .. ' 
•Jada mo~· :por duudccimo~ venoid.o~. nii.o ~cndo lic\i.o excodor ess '~ dnodccim os sínã.o 
quMdu l!ln algum ou alguns rileze~ :\n!erioros ellc~ niío houverem si:lc.i <l.t Gingiuos, mas 
tão sómettte n:~ !)ropot·Qão da economia l'CI~li~:LJ(!., <le mo<lo que ~a niio oxgotte a. cuns ig na.cão 

· ~otalttntcs :Le findo '' exet'ciclo . · · 
At·t. 5.• A pvt'<\(Htl~tgem :t.IKlii<Ula <to~ cülteetor()s •l tl!;Ct'i vi~ ·~- nos tet•ntos do decreto 

n. I . ~~~. de~ •lejulhu de l! IIJ4. ~tll'lL , n1.1 que cxc()(lul' d :! üOO:ODO.~ n01. illlJ;IOl'tatlch d t~ arre~ 
cada.oao, <1e 0,3 "'•. · · 
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SESSÃO EM 29_ DE NOVEMBRO DE 1905 71_7 .. 

Art. cu As moeda.s clo ·pra.ta. que s~ CUil • t-~rem úe Ol':L ern· dea.atc t.:l'ã.,) o v ... lov, ;>tlso 
ti tulo e modelos :;cguiuies: . _ · . 

Valor em rdis Pt!SO Titulo · ~{odelo 

2$000 ~u.uou ~ :3:3 
l$0UO lU,OOO 90ú ~6 
$;):.!0 - ~.ouo 9UO 2:! 

· · ·§ 1 . " ,\ toler.~onci:~o . p·.n·a. tn<ü$. o•t p;u·:• meó.IO$ no poso tk;s t·eti:i~wa.·~ ;nocd.as será tle · · 
1 d.eeigr,.rn: na pa.t·a :.lS úe ~· .l.f: 5 coutigNtUuta.> pu.t'J. a.$ úcn$ c d.e 25 lllilli"t'ammi.LS pa.t•a 
'"~de $!):.!0 ;· o ·ó:J. compo,;ic;io da. lig.\_ uw,t13 La. L'i<~ ;;et'ti. de ::l i:ntUesuno,; pa.t\; Ui<WI mí p ,u•;• 

· menos. · . . . . . . . · · . · . · _ · . 
. s ~. •· AS !UUútlag ele que wa.ta o :~d. L • Lerii.o 110 a.uverso a. elligie Ja. l~epu!Jliea com · o· 

IJ;w .-cte phrygio, a, ~.·:• do .,;uHito uo ouxerg-o, e a. .. iu~enp_çio: ltepubltc.L d"~ l~t~tloti Urihlos 
do Bi:t.zU; c 110 r-evüt';;o, em a.tga.ri$m..r.~ t·o , n<Lt L•~ . o pe:;o tlc ca.da. moell:i, o seu valor·t·lllôp&- · 
CtÍVIJ e-~ ÍilSCI' tp Çã.O : ·· . .)!'ÚCIIl U l 't'-O~l'C~O O f i) de tlvVt!DliJ.l'O 1lu 1~'9. . . . · . 

§ 3. u As mue.1a.a Je· ·pt·a.~a. u5.o ~ct·ii.u a.lmittida.~ :tem tla. Teeei&.L e d:.·sp..:)lu._ da:~ · estações 
· public"-s, nem nos. tml(a.ltl(iato> '[)o:tt•ticulat'~~ { ~alvu u c"-~o ~e_lllllhlli coa;;etlti meclto t.lestes) 
· ~iaiio aL~-á IJLla.ntLa du:.!O.~ _(,leereco ll. uit..J, Je :d-:l daJuluo t.le ltl4U. a.!·t. :~•) , 'lUa.ut.o ás 
· moc\la.s •ie ~c l:í;, e a.o.1 11)$, q tta.utu :i,s 111ue tas tlo5Ul) t·~is. · _. . 

·s 4." .\li moet.la.s· •Lo t itltlo de üli .-et·.:w Je.s :nouett~a.ua.s. e L'U~;Itulia•l ~LS, tlc aceortl.o :com 
às ;lisp"usições d.o art . G" c ~ .I". . · _ · . · · ·. · · 

o cunho da. pt·a..~• tios pa.l'tiC!tthncs .,el':lt·e~ulmlu pelu art. -1• t.la lei"!! ~ l. IJt;:~ . ue·-~ de 
.:l.!!ostu tle 11)1:). .1. · · · · . . . . . • _ _ _ . . . 
· · Art. 7 ," u e>overnu tlu;L auturl'l.;LJo :L pr·occdet· :t cu.ul1ag"m d:.t pmt;.t, a.pruveltantlo u. 
pt•ata exi~tcme u<:J. Lil.SU. da Mu.!tl.i, c cum u i'í'u.wctu tlest•• cwtlla.!!em e pu1· ·mcw d.e opom
çó~ tlo crctlitu, a. ... Hlqulrir ma.i~ pt'wti.l c p1·o~e~ut~ li" cuuha.:;~m. pa.r~ suiJstituiL· por moeda 
de pr:Lt<t a.$ uuta.s tio "l'ho:!OUL'O <lc~. 1:;; o :)()0 t~úhl. . . . · _ . . . _ · 

.. Art. !i. • CoutaturLIU um vtgvt' o t.l(Jm•cw legtsla.b vo Ji.l. lll, de .21(l<JJIOVembt'ô de 1\103, 
:.utor•tza.nd.o O ~t'et.Htli cle ;~: U00~ Jl<U'U. vCuUl'l'lll' á l'C~titut~:ii.o t.le <J.llll tr..>ta O c..leereto 11, 57ti; 

. ·de a uc [Ulllo tl.e l i:i\1\1; deviua ;w~ UUI'Ulll1'US uo tlna.Llu A;;u~tioltu Jose (Ja.IJt:(Ll. . _· . 
. ,\l·t: . ·!I ... c. .ntÚHHwt_· tu.illiJeu.l. CllL vi;;ut· a~ i.li~posic;ues: tlu :n·t.· .20, Jt.S • • 15 e ltl, da. lêi

. u_: L.l4f> , llo ::li itu dc~cmi.Jt'U do lW::l; u as do :...t·t. ::l.J 11-. 7 lcw.~ ú o arL :t4 •la. lei. u. l.::llti 
do :H do Ull41•llllllru uu 1110-1. . . . 

. . \rt.· tu. ,\::; J01:1poz:is cour l'tmut•:ws tlus ruuccion.a.rios pttl.Jiioos e com _o pa.:ta.mento · 
,[u u,jlid.as d.u _cusl.u lit!<Llll sujutta.~ :tu t•ugt~tt•u a po~tu:1·iv•·i du TriiJuna.l de Coutl.!-S, Jtos tet•1nos 
tlu arL. lti-1 ilu l 'l.lgula.U\utttu quo uu.ixou CUlll u d(lct·etu 11. ~.-l.U>I, tle 23 de. tler.ultlbt·i.l 
"tl•t li:l!Jii, .·. . _.· . 
· _ Ar&. · li. ~'iuu.m · ap~t·o ·•:t.tlos os_ urtldit.us, ·· ua summ•• llO 2.5.'i4 :0~6.;iiü;j, ouro, ~· 
31 . 110:5:J'J,-,()()5, P·•vol, <:OJi ôóall~ll<l t.lu. ta.wl•a c\, . 

. . - Art. 1~. Nu c)(Ut'Ch:lv tla. i)l'llSllUtll l Jl tJI.Jtlct·ti. o Pt•esit.leuto da Ropublica a.udr crooitod 
·'U[JPlcmotit:li·us piu·a. as vul:b •• s i_u~Jlüió\!'.; li~ tabei_l;.• ~· . . · . · 

At•t. l.J. l•'tca.ru t'el·og<LU<L.s tts lliSf.>:.J~t•;oe~ u.tl _u.,um~orw. 

~.t.ia das Comllibsüe.s, !:!V ,[e tlU\' UitiUl'U cio 1905.-Franoisco Veig«, Pr•usid.uute.-,Paulu 
Jwmos. - c..:at.:tio Uarct.t/.1\al.-Da-oi<l, Uampida. -li'rancisco Sú. -Uomctio ·da Jio11seca. - Erico 
Uoi!Jiw.:._Uroauo Sar~lo$,- VictoriYhl Mcmt.:iru. · · 

'J.'..~.~BELLA A . 

Leis n . 58!-J, da 9 de :setembro de 1~50, ar~. 1• ~ 6° e n. 2,3·iS, dG 25.do agost 
de 18?3 , art . 2 0 

~t ip;1;;•úmw DA JUs'l'i\''\ r: N~;uocw.,: tN'n:1~:.o 1n$ 

]JecrciQ ti,· tJ.148, dv :J~J dt: f~Ddréiru Je tU0-1 
.\u<·e o el<HJt to ext.-a.vt••.li t lt~l'io p:lt'a. I)'~~·~~ ~ ~Lllltu tl•Js ~•tb.~idius tlu.~ :sana~ 

· dorE"s a· ueput.a.Jos .................. _._ ...... : . .... : . .... . ....... .. 
lJeCI'e lo rt; ·j .U.:J, de 29 de fevereiro de 1.904 

Abre o erudito e~trao1•dinarío para pagt\lll<:ntu ú~.;s servicus dos debates 
du. Cama,m dos Deputa.uos e do ~tlna.d.o ........ ...... , • ! ........ .. 

·1.173: 150$000 . 

!51: Bll$923 
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7t8 ANNAES DA CAMARA 

Dec1oeto "•: ~.1.65, ele 1.4 dt março de 1.904 

Abre o credito i,)ara ~~;serviços, d~ Directori~ Geral de Saude PJI})ljca. • •• 

Decreto "· 6 ,'186, de 4 de abri~ de 1004 

Abre o credito especial p&ra. as despeza.s cr&a.das pelo decreto n. 1.152, 
. de 7 de janeiro de 1904 . ..... 0. ~ 0 00. 0 o o .oo ooo • ••• O.oo•o••o,· .. . .... . 

Decreto n. 5 .19.'J, de 18 tk abr"il de 1.904 . . . . . 

Abre o credito supplement3.r á verba. cSoceorroo Publicosi> . . : . • : . ..•• · . . 

Decreto ri . 5. 208, de 2 de mo.io de :1904 

Abre o~redito para a: instanaÇão ~li ~ão da. JustiÇa FederaL .. . ... . . . 

Decreto n> 5 ,21.5, de 1.1. de mo.io de 1.904 

Papel 

3.685: 141$000 .. 

- 27:684$168 

300:000$000 

. 7:600$000 

Abre o cr~ditO. par~ oceorrer ás despeza.s co;n a. orga.niza.cã.o do.Territorio 
do ·Acre .. .. ...... .. ..... .. ... .... . . . .. o. · ••• ; ... o o, .. o; .. . ; o ... . o.. . . 692:100$000 

Decreto n. 5.2:J6. de 6 de junho de 1.904 

Abre o credito supplementar á. verba cSüccoiTos Publicos:. ... : .... ... .. . 600:000$0(){1 

Decreio " · 5 .272, ·de f de agosto de ·1.904 · 

Abre o credito s11pplementa.r á verba <Soccorros Publicos~ ~ ...... . .. .. . . 800 :000$000 

·.De.cret~ "' · 5,309, cÚ f2de seteinbro de 1.9()4 

Abre o credito supplementar ú.s verbas «Subsidio dos. Senadores~ e. «Sub-
sidio dos Deputados~.;~ ........... ; ......... ..... . ;· . .. , ... ........... . ~18:750$000 

. . 

Decrdo "· 5 ;31,0; ·de 1.2 de ~elembro àe 1.904 . . ' 

Abre o credito supp1ementa.r ás verbas <Secretaria. do Se~>ado» e «Secre-. 
ta.ri& da Ca.mara. dos Deputados:. .. ....... ; ............. ...... .. . 38:616$666 

DeCf•.tJto n. 5 ,330. de 26 de setembro Ú 1.904 

Abre o credito extraordlnario pa.ra. pagameoto do juiz substituto do 
presid~~ da Côr te de Appeilacã-o: .... .. .. · . .. ; ......... .... .. .. 6:oo0$000 

D~creto n. 4 ; 34!5, de f7 cuf outubro de 1.904 . 

Abre o credito supplemeata.r ás verba.<; «Subsidio dos · Se~a.dore..'ll> e 
«Subsidio dos Deputados~ . ..... : . •• • o .... . . . . ....... ... ; ... ......... . 618:150$000 

Decreto·"· 5.346, d.e 17 de outubro de 1904 

Abre o credito supp!emeota.r. á.s verbas «sCcreta.ria. do Senado~ e «Seor&-
~ria. da. ca.ma.r-<0\ dos Ueputa.dos:. . ... ..... ; ..... o·. , ...... ~ • · . . . .... ·· 80:QOOSOOÓ 

D~ereto n. 5.370, de 21. de .tlo~7embro de 1904 

Abre o credito súpplement&r 6.s verbas «Secret(l.l>ia tio Sena.d~-.. e cSecre· . · 
. ta.ria. da Cé.mà.ra dos Deputa.óos» ... o.... .... .... .... ............. 80:000$)00 

Deeret6 n. 5.372, d~ 21 de .t1aremhro di: 1904 

Abresidit~it>e;:fJd~~~-~~ -~~.e:-.~. ~~~-b~~~~~ -~~ -~~~-~~ -~ ~~-~~ 6!8:750$000 

Decrela " · 5.389, tk 1.0 de deoer>~ln-o. do 1.904 

Alml o credito elt~DIIol'io para. . despe~as com a g~~orantia d:l ol'OOm 
e da segurança.· pubüoo~ ........... ~ . ·." •• ·• .. • • • . • . . • • • . • • • • . .. • • . • • •.• . 1 • 000:000$000 
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Deoreio n • . 5,S92, r/.e J2 rk de:oe»ibro r/.e 1904 

Abre o c1;edito supplementar á.8 verba.~ cSubsiiÜo dol! Senadol'es• e cSuli-
sidio ·dos Deputados• ...... _. ...... , .. . . ; , ................. · ....... ; .; .. 

Dec1·eto n. 5 .. '1Q9, de 12 de de:.eri.Jx;o de f{!04 . . 

· Abl'e o credito supplem~nta.r ás verba.s cSoo~eta.ria da. Camà.ra: dos De- . 
puta.dos» c «Secreta. ria. do Senado~ .... .. . · . . .. . ... . .... : . .. , ... .. . 

. Decréto n, 5.405, .d·e 26 (te de;;e;nbro lle 1904 

Ab1•e o credi.to extl'a.ordinl'.rio pa.ra paga.rnento de> augmento dos. venci~ 
mentos dos proressores · dos Iustitutos Benjamin. Constant e . ~a-
ciona.! dos SurdOB-Mudos . .. · ... .- ............ ... .. . .. , . ; .• ; ........ .. . 

Decrelo n; 5 .4i.6, de 2 de j aneiro de 1.905 

Abre· o credito extro.ordinario para despeta.s com '"ísta.mento dos. ele i· 
· toras da. . Republica . . .... . , ••••••• ;· . •• •..•. ~ .. . ...... .... .. . .. . , .. . 

Decrelo n. 5.44a; de· ,'JQ de janei~·o lk f 90S . 
Abre. o o~edito extraordina.rio para pagamento de desp~zas corn· o serviço 

de exames de prepa.ra.torios •... .•...... ' •.•. •• . ~ .•.•.....•..... .••. 

. Decreto n. 5.487, de 20 de rnarço · de 1.905 · .· . 

Abre o creditQ extra.ordina.~io par;\ a~uis~ção de uma Mia. de Aurelio . 
· de FtgUelredo ....... . .. . ...... . ... . .. : .. · .. ........ .. ...... . . . ... : ... 

Decreto ~. ·. !5.5o0, de 30 de. ~arço de 1905 . 

Abre o credito extraordinario para. o . paga.mento de ·. despeza.s . no Ter-
ritorio do Acre .. . . ,;, , . .... ; . . .. . . ; ......... . . . ;, ... • , .. . ; .. .. ; .. . 

M!NlSTEIUO DAS R&LAç0ES EXTEIUORES 

. Decrdto n: õ.JlJ9 .14., ele 17 •ltí marÇõ de t904 . 

Abre o credito e:ttram•diaa.rlo piu·a. despeza."l oriunda.s de negociações enta
. bolllda.s pa.t•a :i<>luçã.o do q u~stõoo interu~oionJ.es . •.. . , .. . .. •.•..•....• 

Decreto ti. 5.226, de 30 de maio de 1904 

Abre o credito para dcspeus com o t,ribuna.l estabelecido pelo Tratado de 
Petropolis,. ,., ....... ; .\, ••.. ••• • ;, • ;, • , , ................... , ...... . 

MINISTaRIO bA ·MARINHA 

Dll!Wilto n. 5 ,490, de 2!! de março de 1.905 · 

· Abre o cred1tu supplemeniar & verba. cFrll'l~, passagens, etc.,. ... .. ~ ... .. 

Pa.pel 

6"i8:750$000 

80 :~ 

34: 153~>()6 

ISO :000$/)(JI) 

. 00 :000$0(1u 

22: 431$930 

li :495:578$244 

. soo: 000$000 

200:000$000 

l .OOO:OOÓ$000 

03:315$916 

93:315$916 
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·. 720 ANNAI!S DA. CAMARA 

l!L.'IlSTEk' DA. JUERRA 

}Jecreto ·n._.5.412, de 2 d.e março de1905 

Abre o credito supplementa.r á vel'ba c Transporte de tro!)as, .etc . ~ . . · .••• . 

MlNlSTE!UO J)A lNOUS1'ltlA, VIAÇÃO Jo> OBitAS PUüLlC~S 

.Decreto tt. 5.127, de 2 de (ev~eiro tle 1904 

Abre o. credito especL~l pa.r~ continuação do prol~ngt\-. 
mento. d a. Estrada. d9 Ferro de Batul'ité, .... ..... . 

· De<:reto " · 5.1.28., de 2 de fevereh·Ó de 1904, 

Abre o cPo..>dito especial · p:ira ser a.ppÚcu.ti<J. u.O c;tsteio . 
de diversas .estra.d<IS de · fel'ro; . . ........... . .. . , · · 

. Decreto ~. 5.199, de 19 de abril de 1904 

Abre credito para. ser appliCa.do ás obr·M do .prolonga
. meoto da. Estr ;1da. de !:<'erro Ceutl'a.l ·do ·umztl. . ... . 

. Decret~ ~: .5 . 210, de io de m"io de 1904 

Abre o credito especial para. despezas com o prolonga
mento da. Estrada de !<'er ro de lla.turité ..... , . .. ... 

. Decreto 11 •. 5.264, de 30 de julho de 1904 

Abre credito edra.ordina.rio pa1•;\ se1· a. ppticado il.o cu~-
teill de di vers11s estradas de feiTo . .... . ...... .. ... . . 

· · Decreto tl . 5 .281, de 9 ~e a§o.$1~ tfe f 904 

Abre credito especial pl\r-J. pl"'!longamento d t\ l<:st ra.da de 
·Ferro · de l:la.turlté .. ' ...... . _. ... . . ... .... . . .. . ... . •. 

Deç,·eto " · /J. • ."JIJO, de 18 .. de outubro iJe 1001 

Abre o creditQ supplementar á verba. « Revisão da. rede 
. · de distl'ibuiçli.<H - 4• di visão-~ Obras public3s: ..... . 

Decreto n. 5 .86.9 , de 3d~ no11embro de 1904 

Abre o. c1;edito .para o cust~io da Estrada. · de Ferro do 
Paraná. ..... ...... ...... . . .. : .. ....... .... ... . . ~ ..... . 

Decreto n. 5.388>le 6 de de;emb1·o de :wo4 
Abre os credit.os esp~cia.es pM•a. a Hquidaoito de t:l.:t<IS de 

teregl':.llntna ;; · sob o regimen do tl'a. làgo mutuo . .. .. 

Dec1·eto r1 , !5 .481, de fô de março rla 1905 

.Abre o cJ•edito.supplementa.l• á. verba ::, ... do. art.· W da lei 
· o. 1. 145, de 3l de dezembro de !900 ........ ... ..... · 

O aro 

:).t: 420$1·1'• 

- -----
34:420$145 

· Papel 

48ô: 372.$875 

480:372$875 

Papel 

500 : 01l!l$00U 

:U2t :IYJO:f1(11J , 

1.200 :.OOO;j;OOO 

:350: 000$000 

~. úGtl: 000$000 

~00:000$000 

550: 000$000 

56i: 100$000 

l24: 94í$8:~::! 

5:814$000 - - --
8.000:861$838 
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SESSÃO Út 2U OE. NOVEl\!Bfi.O DE . 1!)Q,') 

AllNl::m mtO 1>.\. F.:I.Z&Nl>A 

Dcc1·~to 11. 5. f,U , de 27 r.le {atJCI'ei,·o de 1001 

Ab1·c o c~·(:~itu p:~r:L oc.:or!'o~· ao . <llii.:III!Jlltó •lo (\o~pe~: ~ · . 
pmvc;Jwnte uas <tltt:t'u.\:uc~ lcita.s nos lJuu.tlt·os tlrJ . 
pl.lS~O ~tl da. l~il.ZC O•li.t., ·.,.,,, .. . . ,. , , •• ,., . , , . , ,. , , , , , . . 

Dec;·etu " ·· [j; u;;;, .ele o de 1nai'ÇO de 100·1 

·Abre o ct·ct.lito cxtra.ortlina.t·io parU. •~ uutdMlç;.~ ú:t Uclc- . 
ga.ci<\ Fiscn.l em ·Pcr.na.mbuco . . .. . ............... . 

Dcc,·cru n ,· 5. 20:J, de 2:1 de abril. á~ 1.904 

Abr~ ·o cr~tli to para pl~gl~lllcuto . tio sulieit:Ídut' :th~ · l•\t~ · 
:tcnd<t Nacionttl pm·ante o ::;uprellll> Tl'iiJUilal. .•. • •• 

' !Jcc i·el~ "· $.'2lí, rle ·ll rl~ >mi io r!c /~h)·J. 

Abre o ei ·crUI.~· p;wu: tl. e~pl:lh'L~ eon~ :;:.iwb~ tltJ. cLtst.u •w~ 
empt•eg:~otlos tlu Tel'l'iL•; t•iu tio ;\Ct'e •• ~ •• •..••.•••• ••• 

Dca:·cto n . 5 .218, ele 16 ele maio de f9(N 

Abre o credito pai·:~ :pu,gamcuto do pé~so:~ol ·e maLerial 
da. Mesa de Ront.las uo Acre : .••. : • . ............ , •• , . 

. . . . . 

Deon:lo n • . 5.223; rla 28 tle ·,·;v.ciu da 190,1 · 

Abrtro (:~·edito pti.ra a.cqui~Ii;[io do uini lancha dc$tim~uü • . · 
ao Alto. Jurua ....... .. ...... .. ................... ; • 

.Deàeto n. &.2U2; d~ :JO dejttUw de 1V01 

Abl~ credito par;~ inst:JllaçlL~ tia. 1tc~X~o de H.crtuli.S \lc 
Bclla Vista, uo .. Estado J.c ~btto Uro::;.>u. ; .; ...•. ••. • 

Dec1·cton; 5.292; de 27 de O!JO.~Io tlo J9(N 

Abra o credito pti.ra. in.;t:lll;v.·ão d<~ !'.lc.'&L de lwnda.s da 
Foz. do Igua.l!Sú, no Esta.do do Pat•an:1 • •• • ••••••••••• · 

Dec1•elo n . !J.32í, de !U d~ · sctemlíl'u úe 1004 

Ab1•e o crQdito pa.ra despc7 .. as com. a acquisicã.o <lCl hans. 
· du. Colnp<mhia. gstrada de l~el'!'O Uuiiw Sut•oc~llana. o 
. · ltttana. ~ . •• • .• ~ -... ·-· . , . ..•. • ... . .. .. . •. .. . . .• •• , . , .•• 

D~.,·elu' u, ·!J • .'J-13, ·de 13 da Ql'hwro de 190·1 

· · Abre O cl'C\lito p;u·a. .d M pOZi\ S COill l~ J~trada. de I."Cl'l;<l 
· ··União Soroca.h:\na e Uu;~oa.. , ....... .. ..... ... .... · ... . 

Dccl'CIIJ n, 5 .1.19, de 7 de ,if.méil'o de 190[) 

Abre o credito sup:plemcnt:n• á vcrl>a. · « Alf:mdeg<1~ » .. ~ •. 

Dcc,;cto n. 5,450, de 1,1 de (avci·ci1·o de 1905 

Aht•e u cJ•cdito t,;npplcriJoilhr <i. vorha !P 1lo a.rL ~~ da 
lo! n. l.l -15,de 31 uczomiJJ·o tl.e l \J!l3 ............. .. 

Vol. Vll 

ÚtiL'() 

-·· 

721. 

100 :000$000 

~ :l t\5:s5o4 

:!O: ')IJ(I$UUO 

299: 873$~::10 

30:000$000 

7:300$(100 

-65.325 :Oo()$000 

~. 168 :800$000 

50:3~S$7i6 

17 :800$000 
Ql 
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ANNABS .OA CAMARA 

. . 

Dec1·e~o n , 5 .151., de 1 de {tnun·eiro de . 1~04 

Ahre o credito par:., Jl:tgttmc~to de despeza.~ extt•u.ordi
. ua.ria.scorn o serviç., tle l:~nçu.mcuto uc impost•J:> .... 

Decre'o ,i, 5,402; de 18 ,Je {evcí·ei•·o de 1005 

Abre o credito.supplemGnta.t• à l'crb:L "Reéoue•lot•ia. ll .th• 
Ca.pita.l· Fedcl·al. ."; .. ; ... . · ._. ·· .. ... ,-; .. , . · .••. . •. ; • .. 

· . Vccrelo " . ;; ..18·1., dc.' 18 de nltrrÇo ,i~ ··1906 

Abre o .cr•o•.l.i't'l' suppi\JJÍI<!ll Lar ;t vud>" « Mc~tLs clu L~tllllb~ 
c Collect<Jl'HJ,S·»· •.•. · . •••.• ; ...... .. , .• ,. ; .••...•••.•..• , 

Decr6lV n. O .48<), de 18 .. d~ .ma•·ço· d~ 1005 . 

A.l1rc o credito supplemeut=.u· <'1 V(a·ba. ~ Aj udt,,s du ctt~to,; 

·DCI!J"Úo ,it. 5.1:Jf; rle 2.5 da mr.wço tle '1905 

. Al.ire\ • <•1·cdil;o · sn[1pl~n1unLar ;L I'OI'Í><t: « CaiKa. 1ie Amor-
ti:.mcã,o » .... .. ......... ... ·~ .. .. .. . , ~· .. ......... . . 

Decreio n. 5.592, de 25 .de mm·ço de 10()5 

Ab1·e o credito supplemt•ntàr à vurba. « Alfandag:~.s:.., • • ·. 
. . 

Decrelo n. 5.'193, de 25.de. ma?'·ço de 1905 

AlJre o credito supplemeotar á. verba. «Juros do.; depe>si-. 
· tos das Cu.ix:.~s 1-:conomicas e Montes de Soccort·os» .. 

DecrBto n. 5 .497, ·r,Jo 30 de nuwço de 1.905 

Abre o·'credito s~pplcnteJtúu• á. verba. c Recebo<lo1•iU: da. 
· · Co.pito.l' Fcdet"oll •· . .. .. . ..... ~ • • • · ••• , .• ; ... .. .... ·;. 

Decreto n, 5.4.98, de 30 de ma2·çode ·1905 

Abre o credito snp}llementar á verb<~ «·.Mesas· de Reod"s 
· . e· CoJlectorias » ••• , • , ••• • , • • •• , • , ,·. , , •• , • , .... . ..... . 

. Rnsumo 

· Ministei.-Jo· da · Justiça ••••••••••••••• ;' .... . ........ . ... .. 
Mfoistel·io (lo I~xtex•iJit' .• . · .•• ~ ..... . . ; ... , ....... , ..... . 
Ministerio .da. .:\f:l,rinh:~· ..... . ........ .-.•.•• •.•• , .... :· ... . . 
Ministcrio da. GuctTa. . ... ... . .. ....... , ...... . ......... . 
Ministerio do. Inrlustria.; .. ... .. : . .. ........... ~ .. . : .. .. 
Miniatorio .da. Fazenda .. . .. ... ·; .... . , ... . ............. . 

011r n 

10:000$0(){) . . 

:) .i:82.'5'$:>i0 

12:141$218 

20: ooo.~oo :J 

1!5! •1(11)$.'3!0 i!,OS2:260$933 

li .495:5i&$244 
1 .000:~00 

93: 315~ill''G 
480:372.$875 

34:42G$145 7.08q :861$833 
151: 100$819 . . 71.682:26~'938 

185:520$964 92.838:389.~806 

Sala das Ccommht.QÕC$, ~) de nr,ynmhl'o •lo ll)(\5.-Fra!lcisco Veiga, t'lllal.or•. · 
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SESSÃO EM 2~ lJE SOVE.MBRO . .JJI! 1005 723 

Verbas . do or~.a:Uenta paro. as quaes o Go•;erno poderá.· a.brir creditO supplementa.r no . 
exercicio do 1906, de ·· n.ccôrda com . :~.s leis .ns. 358, de 9 dó sêtembro de :isso, 
3 318 , d·c r~s de agosto (lc 1873 C·1?.S, de 10 de d~zembro de .1806, art. s•, 
n. 2 e .a.rt. ~S da l~i n. ·.1 90, de 1G · da dezembro de 1837. 

Soccol'l'Os Jluuticos .. 

Sul,si(tiO$ úus lJeJJUturlos. e t:;~~ ad.ures ·- Poto ·q1te lí.!l'. pt·cciso diH'i.tnte a~ pror;gu.ções. 
Scc•·e.t"'·"·' :lo Scnr"l" ·. 1; da. (~""'"'.'' dos he)'~~' "'(ltt:< -- Pel<J ~IJ!' I' Ít;o ~teno;;raphico c diJ 

1'1}\Üt.CÇi.iO O J'll hlie<IÇ!l/) do o '!!lb:_lt'~:l tlUt'<IJlW . a,.-; j)l'O!'Ol:)"t;QO.i' . . ·• .. 

~UN lt''ri':l-:- iO P.\ ~ll\l~tr\IIÁ 

. llospil«<'~ -Pdv:; m ooliua:nulito.; u 1 i tcnsi~. 
'Re(Ol,"ffJados - Pelo soldo tlc ··o(liciuc.'i C '(lt'a<;:atl • 

. Jllu!li ç<jes . de l>occa - P elo snstento e di eta das gn<mtições um; MVi•JS· tl.t~ At•ma.dtL. . . 
illtmiçli.es owvl'les - Pelo~ caso$ tõl·tuitos de aval'ia, nanii·agios, :~lijamcnto de ·objectos 

ao m<tr e outro:~ sinistros. . . . . · · · · . 
Frete• - Pa.ra. conlinlSSÕM de saque, pas~"-!;O:lS a.u.toi·i~a.d:LS j:>ol' le i, f'rc tc:s do volumes 

e a.j uun.s do <lu~w. · · . . . · . . . . 
. Eoontuaes ....,.· Pa.t·a. tl'<ttamcuto tlc .olllcial.ll! o· praçi1s ·iHt t por tus cstr<iugoi't"OS e em· :r;Sta-

dos ondc . n~o ·ha lwspita.cs .e cn!erti1M·i<ll:!; c pu.)·"' · de~-po~AJ.S do. onteJ•t•amerito o 6'1';1t ilica9Õ6s · 
e extraortliQ.;triu.s dctt:rmin:vl:.~> pot· lei. . · 

- Jlost' ll<•es· c E>•fe1'1nw·ius - Pulos medit•amcutol! o uteosi.s a pmças do prot. 
Sold.o c. !JI"trlificaçii/:8- Polas gt•u.t ilic;\ r,.õcs d.c voluntaríos e eng-.ijado~ o promios aus 

mesmos. · · 
Etap<t~~ - Pelas que oect>tTerem além d:~ impOt•tanciit consignada.. 
C'u.s!es iilr.•clivás -'- Polll!:l etuipiiS d;w pr<L~a,; inv:tli•1us o soldo do ollld~us . . e pt'<tças 

relbrmados. · · 
.4;tu.lali r.le cáslo - Pellll:! tfUO ~o abo·uu:rum :w::; olliciac.o; •lllll v i:~jam 0111 ·conamis.~:'i9 de 

S"l'Vi:Ço, . . . · ·. . 
. U'ale•·iql - Divcr~.:ts despozi.J.S pelo tio:~nsp01~tc de t ro!laS. 

· Gal'rmlia rle jw·o.~ ti.< Ti:.<ll'fllla.< i! c I'cl'l'O, rro., "Kilf1Cnlto.< 0MtJ·ite~ c Pm·tn.< - Pelo fjmi 
exceder ao decretado. 
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ANNAES . DA CAli!ARA 

MlNISTEltiO ·oA .F AZJi:NDA 

. . . .. Ju;•os da dôuida inle,·~a fundádd - Pelos (ptc 'occorrerem ~o Cll~ . de Cuoda.r~se parta da · 
divida. tluctoante ou .de se 1azemm opcra.cõe$ de credito. · . · · 

Juros da diuida inscl'.ipta, etr.. - Pelos l'eé!a.ma.ilos além do algarismo qrçado. 
Aposentados- Pcl<:t.~ a.pqscutu.dorías quo forem concooid:~:; alêm do Cl'cdito vot;tdo , 

. . Pensionistas--Pela. pcru;ão, ·meio soldo uo moutenio c funeral, quaúuo a. consigna.ç~o 
·Dã.olbr sulfl.c icnta . . . ·· .. · • · · 

.qata:a de Amo1·ti:açi1u - Pelo feitio e assignai.m•a.. da ~ohs.' . 
Receuedoria- Pelas I)órccnta.gem; a.os cmpreg'aUos e com missões a.o~ cobradoi'éS, 

quando as consign<LÇõcs nã.o iorcnuu!ticientcs. · 
Al(andegas -l'cla.s,p oi'cent:Ígcns ;~.os empt·egados, q u:uulo as consigu,..çücs excederem 

ao Cl'edlto votado. · · · ·· 
Jfesas .de Rer~da,ç c· CoUcclul·iW>..:.. P ulas pOl'CCtlttt.gcas ·~ . ompreg~ldos; . qua.~tlo nlio 

bastar o cr·Cdito vota•l•J· . . 
Commi.são aos ·vmu.tcr.tm·,:s Jl<<í·licu.tl<>·c.; tlc c;sk""l'iti.-1.3 - - Q•la nlo a.. t:lHt~igu:l.•;iLo votatl~ 

não chegar pm•a occoucr â8 tle,;p~.:z•~~. . . . . 
· Ajudas de custo - Pelas ·<;tue forem rccltllllttd<ls a.lém u<~ qü:t ntia OL'Çôl.da.. · . 
Por~imtagem pela c<il>mr.ça l:a:eetfti" a da$ di..:idas d<t Gniao-';l:'e!o uxces.so dá al're<:adaç.io. 
Juro& IUt~sl·&os ·- Pelas impot·tancias que forem precisas álém da.s con:;ignada.s·. · 
Juro• · dos bilheles do Thesou1·o - Idem idem. · . . . . . . ·· 
Corn11iissões e corretagem - Pelo que tor neccssario a.lém · da soinJI\a. concedida.. 

· . Juros dos emprestimos do Cot1·e dos Orphaos .- Pelos q_ue forem :recln.ntil.do3, si a sua 
im:porta.ncia. exc.eder á do credito voin.tlo. . . · .· . 

Juros dos à8positos das Caixas· Ecouon~ica8 e dos Mon!cs de ·socco1-ro - .Pelos que for~m 
devidos a.lém do credito votado. · ·. . ·. · · . · · . · · · . 

&ercicios flndos - Pelas a poseut:\doria.s, peusues, oi'd.enados, sol•lo . e ~ . outros venci• 
mantos marcados em lei, é outras despeza.s. nos casos do a.rt. 11 dló lei n; 2.330, de 3 de 

· ~Jeteiubro de 1884. · . · · · · · · 

R8posiçii8S e re;lituiçii.:s -Pelos paga.menÇos l'elila.ma.do~ qilantlo a. importa.nci~ dell~S 
exceder á corisigl)ação. · · · 

s ... la. das C~mmis3ões, 2~ ele noyetUu:·J uu l\.105 .-1-'rancisct~ Veiv«, l'cl<Ltot~ . 

O S1·. 1'"residou.te- J<~;t.ã titllhl 
leitur;L do. cxpâ~icntc. 

Tem a pala.vra. o ~1·. tia t•citL PÚns. · 

a de>tl~ C<tsa, nrio t'ú n<t pt·o:;entc lcgisla.t1u·a., 
como mesmo ua Coustit uinto c na legislatura 
ordinm•ia que st' seguiu, ·11Ue eu nunc.."' .. Pl'()

. curt~i cmbm·ai;ill' ou protcla.l' <l.iscussÕI,li:I'Hesta. 
ea~n.. O Sr. Ga:t•ci~ .Pil.·(~ o\1 (')-Sr. Pré~ 

t;ij}onte. cu mo j ulgo no clovl•Í· tloju!>tirtcar o 
J•equerimonto que lwnl.tim tivn tl . holira.do 
~ul5me·õtor. ti. considm·a.~·lio u: ~ C<Lm•u·u. •.. o <pw 
1oi.Julgado p1·ejudie<ulo }lOl' l'tllc:u. dcrllu'uol'O 
pa.ra. ~o procedct· <t ~ua vo·t:.t<;':'iu, 111us que 
pela apu1·a.~Ko tlos pl·e.~oULU\1. YÜ\-~O <!llc seritt 
,rejeitado. .· . · . · . 

. Alguns dos illustros collogas qu!) votttl'aJn 
eontl'a. esse requerimonto dechn·:m~mMme 
que o faziam n:~. pr~sumpçãu de que eu preM 
tendin demo1·:n• a di~qn~~lio do 01'~':1mcato 
do Ministerio da Iw!ustria c Via.çlio . . SS. ~~~x., 
Sr.· Pt·esitlonte, iUudil·.,.m~so ; ·. úom estt1 no$ 
mous h;~bito~. como su. pôde ver . no~ .fm.avs 

[•) E•te dis~urso DiiD fo i rovhto pelo oradOL', 

'Mas, além tli i;to, Sr . P!'Csidcnto, . htt,•ia. 
tl i lldtL nmu; razlio ·umis podm:olia para que 
nu o o fizesse . . O illustrlf t:i1·. Ministro da. ln
du~tl'ia. c Vitt~•ão uito .tem mtLi.s slneei·o <Ldlui~. 
l':IUOl' ·UO. IjllC cn, d_. ::; u<~.inteUigcneia.~ d<~. S:Ut~ 
autivi!hvlc 1.: dtt ~Ut\ captwida.•lc ad nlinis-
tl·ativ<L . · 

Si o mcn· rcqucrimonro fosse ;t.eeeit9, ;;i 
cu puuc~~c te1• lido:o r ela.tor io o:prcsent..'tqo 
pol' · S. I·;~ .• SOl'hl um :mxiliar, porque 
il•it~ occup~1r-mc de ncgooios llo meu 1-};ta.do, 
~obre o~ c[tt<tc~ . nos tl!Ulos antet•iol·cs. S. Ex. 
tmn tido i ulhrmações il•rogularcs. · 

Infelizmente, :porém, cntende1•am os no- . 
ln·cs DopnW.dos que :podh~ sel' discutillo o 
Orça.mouto dt~ Vi;i.çã.o sem quo uó~ t.:onho
cessoruo:; •~:; itlca~- !lo illu~t1·c · Miai~tloo, o 
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. -. ·. . . .. . -
cstn.tlo de :ul<>..:Lntamcnt.o da~ olcr:1.~ j:t inicia
tia .. ..:, ljlt:W>\ :1,.: } L' I!\ ~Ú ))l'l)j(\l:_i,:LJll H :1 ll t i lilh ld!\ 
olc>.'l.-<~1:.: •>IJr.~~ • . 

o St:. l!ó:IÜQt:E ~-~1 . LJ ·:~ '- \ ' if;-l',Llll ' !l:t. j)l'O· 
pOI!ta. 

O S1t. G.\ttCIÀ PuH:~-Qué Pl'vlkBl.:c. ? 

o Slt. lh:;o.;RWl'E s.~·Li. c-:~- AcÚ> o•·•: - ~mimt~>. 
o· S1t. ClAttc rA· l'mc-;-;-DI\~üctipi\•mn o· l lo-

bt'C Dopntado: s.· t:x; erm f111idf! o prujeo::to ([i! 
orçamr.nto, li~ito peh~ Comml!>-.;:llo. .<>n•lo po-

. tlrml Sf11' rP-jllit:wa$ i llt'•~~ a.tc• mnitu utA~ ís , 
:~pt'OSilllt:Lda.~ pulo Uovm·no, eom u J•uiiLt"Orio 
riu Milllst.t•o, orul•~ vêm oxp;)st il-S cs:-;;~ ich!a~ . 
S. Ex. con_l'lmdc a im pro\·t~lnda do-. ·projneto 

. ol11 01~.'\mélnto, foito ll!\1.11, Commissão, ('Oln iL 
· impOl't:Lnci:~ da.~ in!OJ'lllll.t;<ios •tne · no~ cli11'1! 
dar O l'OI:L'WI'ÍO ." 

725 
. . . . . 

() f'lt, n .\I:CJ.\ l'cr~E~ - Niío h<L (lcmon- · · 
st;,·:I•}Lo al~•un:~ oi:l .. li"cnna po1' ituc ~ cln.>pon-. 
ci()J'ô"H '"' 111il t:•JII l41~, -- ll1~111 llll~ftlO ilO Tl•i-
loll ll:l loJp t-:nll l.l•< . . 

l'ol'i.:LHI.u. St·. I'J'P~ i ll_o!ll Ín. V, Ex. Yi) ·a nr.
t·fl~~id:tcl•• :do.<ul11La. · inoiP<:Iinu.Vfll. q(ÍJ;l I'Cla-

..l~ll'ÍI • < . Pni><, s i apó~~~l' <lll dis_trilmiclos -. :~ 
f• •nrpo; Pll<•s 11fiH ~ :l.n bt•m cstud:Lilos. <rna.nto. 
mai~ IJU<\nll" ni'LO a.pt·n>ir:nt.:\clol>: !_ Nosta< con
tii(,'iitls, •JIIf: · ünp,.·,. t.:~lle i :L ·pr'otlo inrl'üCOI' a \'O~ . 
t!l~iLlJ •le.-;t~L ( :: ~~;L ? ! . · . . .- · . 

K .Sr·. Pt·o~ i llentl~. ch•vo <lizer <1uo· -não 
Í.On\0~ O olii•citn I] c ·IUl>' I!UCÍX!Ú' <!llttndQ, pOl' 
aea:;o, ~~~ di~ '1m~ vcJI,~Lmus '' esmo, que somos 
nm via·!lciro t·<.-b:L)Ültl do carnoil•os. · 

l i. cliseu~,;iiu Mdwnt~m . :1 snssT10 tle hont.cm, 
pl'm~on-o . c:.~uhr•t·nn i>oinocún : oncoH'l'Oil·SI! :L 
olisc n;,:si'io oln Ül'o;:~mc~nl;o ol;L Vi:wão f\ tt()n hum 
tios lleputa.oloJ.:i •JIItl its:n•:Lm d:L p:ilavri\. oe-

0 Sri. ;· II•~:'iRrQm: S,u.t ."~-S<•i fjtHI~S sil.o as cupon":'.tr PI'Ocwi<tllJI:ni.f• úos nc~ocios _j (l. em 
ill11a.~ do Ministl·c (\ ·~~ d;L Commi~~Tw. Ahi n.cf;ivitlatlc• '; "i't'o.,uilh!•:tm emendas, mas não · 
não li:L ~~nl'nsão pos~iv11~; · 1 li ~cntir:nn ·~~ - vt•l· il;l ,,, :. utilido.tlc dos pc-

O Sa. G.utci.\ Pm~:s-PC!i•don-me o· nob1·~ tlido~· tc it.o.i Ih• Ot•..::,munw. 
V<!, pois, v. Ex .. ~~·. · Pt•osidcntc; que so 

Dnput:wo; IL miulm: qtw~ttLt> uii.o ú il~ iM;i~ encerrou :t tliscus~:ío sem.·estudo ah~oluta.· 
do Milli~tro 011 tle id~:~~ da · Commls~il.o. mcnto nenhum cht malm·ia.· .- · · 

"S. ~:x. pódecstar em lntimidaAi<~ (;(mt t ) ' Mi- · · · 
nistro ., com IL Commi~fu>. C<•nho<.'<!r •~ op i- Oútro~ t l~ ·n1cu~ ·e~,un;,"3.S , li:r . Prn>idP.ntc,·· 
nilífl~ d e um ·o lié ont1•:t, nu, JlJl'élll, 11iío ont emlcram •tnn cn qucl'tll'ht t..1olVel fazer 
teiulu 11ssa intimidado, 11eo lntnilmmomc som· c~ca,,'a.çcicg nn · rola1a.n•io •lo tllustrc Sr. Mi
tor conhoeinwnto d;L m a tCt•ht, su_jeito a votat· nistt·o tlit Viaçi'Lo, scmc!h;tntcs ii11 uóHns que 
cr.gtunoute , · · · · · fiz no r cla.tol•io t.lo lntet'ior. · . . _ · · 

O Slt, Tlt~ICIO FH.no-Dr.pois, · a aproson- Illndiri11n-.st•, St·. P rcsiúente . . 
t:u~lio <lo r!'.btot•ir) niio ti nm fàYuJ·. é mosmo O, St·. :\filiis tt•o) .d;~ lndustria <• bls-i.ante 
um clCVI\l' • · · ct;i"W.rioso, ~~- . Pl'<~'iolcntc; pt~r:~ não incluir 

na!< p:~~i11:1.<: •l" ~riu . 1:ctatorio · historitl.'l . d_a. 
O Slt. fl.\Hc r,\ PÚ~"~:-!:; ' '· Prosidnnfn, n'iío' CõLt'uehinh:l n t·ef.r·:do~ rte · <::t.lung:L, , como ~o 

é clolcrthlP. llllf1 ~o c:(igmn n~ J•o \ 1;1-i.m·io~ <lo~ ve~lllliU Olttl'<l t•nl;l,tOl'io. O ::.t·.· ~Uni~tt'o ela. 
8r,f. SneJ•!n~u·lu.-, uào; nús t c•.ml!s " tliH,it.1 11 .lnclt't~kh, S t·, Pt·osiolontl!, pos.~o nli!\IIC(IP :~ 
o do"v!lr•,_uã.ó _só clo ox il-(i l-ú~, como ailltla lln V. K~ . fJIII! J.lf!l'11n inll>t·maoiiPS muito Yct•da~ 
.léi"(IS o llWtl.it.:u· subi•o oi los . (AJwia,Ju'~.) · (l~ir: 1s,. muito m:.í;,:, fJHO P.u· podet·i<~ ter pro-

A' ~~~ltn. tlos~e o~tudovotr~1·:.,1n-~e Mtui ve1;~ tlltzido dc!~ t;, 'tl'illllrm eom conhecimento 
b:-.s, (!llC niío toflm a. mcnor,iu~ti li.caçã.o noú'i\- plorto d.os nn~-:úcios da Ba hi:i • . 
. la-torio.~. ~; si V. K't: , 8:. Pre~iuentc. não Jcv:~ . A citlpn, . ni'u.i (: minh:~. Venho j ustificar · 
a ma.l o a. Camara. pet·mit.te, citarei um uni<Jtunent.e o t1wu J'Cttnnrimcnto c ·a.p~cn- · 
1àcto : embot•a ;~prescnt;~.do no corneco rh~ ta.1>, como unico pt·ol;o,~t.o ([UO posso J'ar.er, a 
sessão o ltola.tot•io _ do. lntm·iót•,. ningü om ~>eguinte !lccl;n:.o::'io : - n iio · con::orrotoci de 
ncst:t Cas.1o ~ :~pm·cebeu de-qiw 1:1 havia. um fôrma. a.l~11ma no m a minha prcsen~.a ~ra 
credito oxtx•aot•1linario de mil contos, gasto.~ tt votnçiio om :2" dl~cu:,:siio ·do Orçamento ila. 
JlOl' ocrosl:i.lr - !l_os acont-ecimento~ tlo no" .!ndustt·ü1 o Via.c:.ito . . 
vembro. · . E.~ l.on pt•ompto tt IIJ>Oi:u• " apoio com t.oda 

Ninp:uem procurou · sa.oor qual o cmpt•cgo a. con-vicQTtll o :,;,· .· ~linistl'o da. Viaç'iío, mas o 
dado a. esse ilintleiró, si cUe foi gasto com :i. mou ~~poin convicto núo SOI'tL nunca. ser-
alimenta.ção düs pre5o~ t·emetf:ido~ Jl:Ll't~- o vilismo. · · 
ACI'C OU si com 11. via.gllnl quê e lle; 1izer<Lin · · 
p~r.~ aqucJJe t.et•ritorio: 110 cm t:~nto ; no rn- O Stt. l<'r: ANC;>l' n SAr. r,t~~-=Comi> n1í.o ,·, o clo 
l:ttorio tlgut·:i. a ve1•b:b <tHO, rea.hnento, foi ninguom · 
p~g:.t prlo Thesom·o. · . O !O-ir, l~1·o,.idPuto - Não h;~ mais 

O SR.; BRrc1o FILHO - Mas nãó .tem l'\l-~ OI'<UIOJ'!'>: in~cl'ip~o.'(. Si twnhum ~~·. · [l('putad•> 
.b~icn mm_lmm:t ; . ~iz ~ : Mini~t.erio do lnt<._..· !)IH\!' 11!.-l:\1' •I :~ pr,Jan :' u:' _Jtol".\'do OXJlf'!lio n t.P., 

. 1'101'- M1l 00111:11~ I · · vun p:L"':II ' u. ut•tiPII I tio 1l 1a .. (l'lw .<~ l.) 
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PRIMEIRA PARTi~ DA OH.DKM DO . DIA 

o S1·. P1·~.-.hlcnte- Não hu.vmulo 
·ainda numero pam · sn . )Woceder ás · vo

'to.çõo~ da~ · ma.torio.~ constantes dn. ordem do 
diii c 11:~!\ que se a.cham 80llt'C a mil~:t, pi1.~sn.-. 
so á ma.tct•ia. em ,u~cuHs.'ío, · · · . · 

E' annunciada. lL di;;cu~s.'io unic;~. do p:\recCl; 
sobre emendas ofl'erecirla~ n<t. scgtincl;~ dis
cussão do projec·to n. 276, deste a.nno, (1ue 
:fi,.a· a d~s_peza uo :'>rinistcJ•io. da Marinh:t par·a. 
·o CXCl'CICIO rlc 1900. . . . . . .· . . . 

··o Sr. 1,J:_.e,..iáe :n:to·-'-- !\ãtÍ ha or.i.;Ío· 
1'1\s insc1•iptos. · 

o Sr. F.h•icio Filho- Peco <L pa-
'liLVl~<t . . · . . • .. 

-.-. -----. ----·-----
. · ~(a.nilo sta.-se corih•a. a; disposição do § 5• 
do ;u•t. ll• autorizando o Podm· Execut ivo :~ . 
n<l•JUirírpor200:00lJ$ :~ i111a. do. Ca.rvalho •• 

LtetirU..~e <ia. kibumt 1'cuo~·a.rulo f'erverOS<t 
m:tllírestaçã•) em homünagem aos merecl
nlen~os do relator do pa.i·ccer, •lo quen1 di
VCl'l,l'Hl.; ma.nten<lo sempl'll de ptl o clc,·ado 
conceito de qne (•. !ligno. (Jli~titp be,>r; . ··•lv.il" 
bem •. ) · . . 

(',ompa.reccm mais os St'S. ~\u~elio Amo· .. · 
rim; Jorge de Moru.e~ •. Hos.tnoa.h de Olh'(li ra., 

· pa,s,~.> Mirn.udn.; At•ttu.ir. Lemos; C;u•to-J -th• 
NovMJ.~. ·Rogerio de Mit<ulda, Urbano Sa1itos. 
Luiz lJomlogues; Cunha Machado, Ch1•istino . 
Uruz, ' I..) ias Vie i1·a., Anizio de Ahreu; Bcr.crril 
11ontenelle, · .Virgílio · Brigido, . :loli.o Lopes. 
Eloy de Souza. Pereira Reis, Albedo Mara
nhão, Paul;~ c Silva, Abdon ·MUa.nez, t ei· 

o . Sr. P .resi<lé:!!n:te.,.....Tom :tllii i:Wl'<~ xeil·:~ d•~ S<L, Mlldeit·os e Albuquerque, Pe-
o nobre ·Deputado. · . - · t·e!ra de Lyt·.~. ·Cornelio ([:~ FunMlca., Umlr i· 

gacs Doria; Oli Yeim V<tlladão, Neiva, Tostl~. · 
O Si•. Rricio F'ilhô · vam tra.bl' l~elix OasrJar, V(Jrgnc de Abrén, Augusto de · · 

· . pl'ineipn.lmente das h •es omcoda.s. que . olf.:l· Fr eitn.s, Tolcntino dos SatttOEt, Parànllos 
recen ao Ot•oamento da. 7\'(arinha, :t primeu·a. · Montenegro, Galdino I. o reto, COrrê(l. Dutra, 

. Dl3.ntenflo :~. disposi~ão tl:t lett.r a.d dó. a.i•t. -:.• Osc.::Lt• God.oy, Augusto rlc Va.sconcellos, &"L 
llo 1lecreto t.:Hl), rlc :n de dcZembt•(; de Fl·eirc; };l'ico Coelho, Hnlisa.rio de Souz:t. 
UI04, relativo :~ snbma.rinos: <L sóguiid:L, :<tu- Sih·;t C;t.~tro, .Henrique Borges , t..:mvello . IJIL~ 
·toriY.a.ndo o Porler Bxeoutivo ~~ :ulquirir <1.&<: . ~·alc:.tnti, .loão Luiz. IUbeir ó .lnuqlltlil•a ,' 
1.ro~ boias illnmina~lot'aól)l a.t'll.:l 'b:tlü:t do Jl.io· CarJo~ Peixoto J•'ilho, Hucno d.e Puiva, .Joio 
de.Ja.neiro, e:~ terceir:l, tamhem s nh.~ct:illl~~ Lui~ Alves, Leonell'·'ilho, Adalbcrto Ferraz, .· 
pelo ~r. Horcdia .de S:i., eiovanclo rio La.monniet· norlot'redo, Otynt.ho Riboiro, P<~.-

. :tOO:OOO$ o. ve1•ba. ri. :22 dü .art. l•-·Mn.torüi.t •hw. Rezende, · i\Iorcim ~~~~ Silv;~, Fr:~nclsco 
· (lc eonst.rucçl'w na.i'<~l_; par•~ f:)Vita.r ;~ di>• · )l.omniro, Vttloisrln Castro, Rcbouç..•s •le U.ar" 

pensa dos opet'ól.l'ÜJS extra.o1•din:u·io' do .Ar· valllo, 1~ernan1lo Preste~. Alv:\ro do C:wvalho, · 
sen:tllle )\la.rinil:~ 1la üapitn.l l~ocl!:ral. · · G;1nclido Rodt·i ~af>.s, J·!er:uenng-ildo de · ~1o-· 
. . As lhla.S priineii~d.~ tivel~<Lm . pal'CCCl' ra.vo- · 'f;t(l~ J•'ilhv, Wstt\ Nettü; Bencllicto ele Souz:\, 

. ra.vel 0 ·a.·tercoil'tl obteve p rwt!cm.· _.,011t.rll.l•io, LindolplH> Serra., Eliseu tiüilherm~, Brwbosu. 
d h 

. l.ihHt, GOl' ntWHl Has.~loc!H~l'. Rh:aclavln. <..:01'· 
a.pezt~l' . e a.v,~r YOG<tdo tL J~LVÓl' o ti'iguo ro- · , .. t · 1 · " t 

· la.tõl.'. o orado!'· lê · 0 })al'ecer· tio ~,11u;, to, la.· J'i!l\ .. · 1c m·lno .. :-.- onte rro . C\.:. Diogo r'o~ UI H~ .. 
vra.do sobre o projecto il r: CJ·cd\to Pl'Oporuio Tlcix:\i'n til} comp;.tJ.•ecét··com CU.US!t pn.l· ~iei
·~ verba. para.·:l. rcadmissã.o dos ope1·;u·íos. n p:.~1la. o ; :srs .. l•;nt'a.s Ma.rt.in~. Ritym tuldo 
chama a. a.ttençio pa.1·•1 n CIJnsclho nes>e pa· Ne•·y, ·.lO!ié mwmbio, .l'ooo GnyOi!O, Ar li n1Lu 
rocor d11,do ao . t;oJlgl~CS!!O . para.- eteva.r a. No.!!·teira, Tl~imla.rlc, &'imeão J~al, .losó Mar
dotaÇão da ~uhrlca-Ma.tel•ia.l de coustrn<lC1ío Cf>..llino, M:l.la.quia..~ Gonca.lves, Mol•rüra, Alves, 
nava,l, afim de evitar a. rcprodno(:.iio w~. dls-· E~I.Mio Coint'Jr•n., Pedro ·Pernamhuco, Do- . 

. pensu. de um ·gi'ande nnmOl'O do · operaJ•ios. miúgos <;uimar5es, Leovigildo Filgltetra~ . 
Espera. que a Cama.r<~ apl)l'<>vo· :.L t\mcnll;~ . Bult!Ü.O Viamm, Pl'i~co Paraíso, Plnto -D:11lttL". 

Ana.lysando opl•ojeet.o,prontlll <'Í<\~S•~ contl'a B~t·mr.J·do Hort<~. Americo elo Atbnquel'qr.w. 
o§ 2• do a.rt .. <!•, qull m:~nrt:l. tirn\:1.\·. t! OI.ltt'IL~tll~ nrolvàv B:tpt i~ta •. Penido Filho . . F't•n.~wisco 
para con>itrrlcção do novo :•rsr.n:.ll drl mn.- · L·:t'~l·Jw.l·flino. IIP-l'll:trtles dt~ F::il·i:t . MtlllOel Pn l-· 
1•innn..nl1o pot•qne ~qj : 1 iuti;lnso tí nHlllidu.; 11111.s gcmoio, Noguclim, Lindolpho c~wta.no , ·wt'll· 
por acha.l' que~ adiavt' l 0 ([1\H tl(!ve set• pr(•- t•esl.ti.o Ht·.1.~. Al'Holpho :\zevml o, LoHe 111~ · 
viu.mente otferecido rw m·ça.monto.dus · de~- ·::;vuzu., ,\ze vorlo MU.l't[ttns, l~otlolpliu i1'IImwlot, 
pezas. Fa.z eonsidera.çÕCl~ ~obrA :L pal'tCl tla .Jo<tqui.m Teixeira. Hra.rrdii.o, Bt\t'llM'rlo "lui7 

disposiçl1o qne suborclitm a csco.!lla .do tonto, AIJllon H<\pt ista., Luiz ri rmll.Jcl'to;11I<tl'Ça.l 
local a. t1pprov;tç.li.o · !lo Potlel· Lcgi.~l:J.t,ivo, l.<:seoiJI\<', Angnlll Pinlwil•o o C:tssia,no _d.o Nu.S· 
tro.ta. ~a.s emendas 21 e ~12 •. que iuttn!lc\Ul cimen>o. · 
Stlpprtmir essa ci:r.usuh1 e ocoupu.-SIJ rlo sub- g sem c-'1.nstl o~ SJ'S. Atrl.onio Da.sf,os, 1'1\n
:,:ti~ütivo 3. ta.l re~peito npresent:tllo peln. ::r.rdn Stnda.l'L . . .rosC•. Monj:trllim, Irinlln .Ma· 
<.:ommi!;S:'lo llo J?i mtn~«ls . charlu. Nel!!Vu · de V:tseonccllo~. Fl','l.ncisco 
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. . 
Bótclho. Vit•h•to Ma;,ca.ronh:~;,;.. AstolpÍlo niio .conca.Jc JII!Sto m omonto nonhuma. u.u.to.. 
!Jut.r:~; Camillo Hõn.1·cs Filho, 8:1\Ji no B:u•t· .• so. ·riz:tçiu p:u•a. ga.st:w. · . 
O:unillo Prat!ls: Co!lt~ Junior; Acpütto.Rihoiro, · · Lleni:t•~. o ot·:t&1ut· uilo rctligiJ·ia o .credito 
Juvenal lvlillci· e Alft't1clo Vare1:t. · · smh. tb::tr.o mn,ximo •ht qua.mia. · . 

Contilu1:t .:.~. üiscus~i.í.o Unic:t clo· p~rccot· .Si o Govm'll(l :tiii41a niio f\)z. u. (~sco.lha do 
n. 2i 6 •\, clo !!)()~, sohrc <tS c1HC!11h\~ olfei'c- lo"tLI, cómo !L Commh~iLo potlito <\.tu• ttf) 
eí<las om 2~ 1liscus~1io 1lo pt•ojeeL·o n · .. :l.iO, de Podut• ltlwc•iti\'O o crc•lit.o Jnt·tc !!Mt:.tt· . co1il 
lfllll'i, que lixa a tlcspcza do )llui8tcrio clu. acqttisiçúcs de tnrt·enll~ l}llc ellc> .. . l:>rllpt·iq 
M<trinha.· parn. Hll)ô, igr!Ol':LVa q•r:~<•s s.r-j•~m '! · . 

· · · u oJ'wlor cntt\mlt• IILtn a o~co1ha. clo. 1oe~~l . 
o ·· li!õr. Erico Ooelll.o--Pc~,U a P\1.· }J<tr<t o :Ll'36Jl<d <i . Ulll<~ fJIÚ!St iio tocluliciL, : 

h\'1':1.. Sii!'ii.OJ1ll'.'>mO IHTI:l· quost5o ·!'XU'<LU•gica.. 1'01'-
j,;~nto. 11ão :se. p údn u(!g:Lr :(o · i\Iilli>'tcrio tla.: 

.o St·. P.re!õlir'Ú~n:t(~ ..,.:.Tcm a p;tln.Vl'à. M:~l·inh:t. quo ú a pn.st.:t w<•hnie<t, a oscolh:~ <lo 
o nob're .lleputado. · · · local. flua .Lltwm·á. atton<ler :t · Loll:l.$ c.~Sàs 

convenicncliu;. · . · · ., 
O Sr. 11}t;ico Coellu;)..:....Scj:lrn as A inicin.tiYtL da e~colha; ser:L .do :.Ylinisttlrio 

~tUIS. primt~ü•a.s P<llu.vntB ilc agt•u.tlocimctlto da · Mru·inh:t. · e$colh:~ "il"l·~<al, pa.t·a · U.S$im 
ü!~ cxp~e~sões heni'\VOb~ com· que o digno melllOl' c:t.t~ad.nriznl-a. e ~LI tttmn<lO o· cun~ 
reprosenta.nto de . Perilambuco a.caha tl1 tiis-. grlls~o vot<w. o~ Cl'Ctlito~ nt\cn~su.rios para ·~ 
tinguit• o. ràltLtltt' d.11 .pa.reccr do Ot'C:tm!lnto . acq nlsição tle terrenos e lnv:ulttUnento c.la~ 
110. Miuisterio <hl Ma.~·inh:•. . · . plarttas, ó quo·olla sor·;i, l'e:~l. · . 

Agr:Úlecri it.tnda a s. E~. :i. colhLboraÇ.ã.o J~ntão o t1oujp;cs:;o . •~prcci:Lr<í .tL qttanto · 
que tt'Ouxe ao p1•ojocto ·eom a.s t1•es emendas mont am as tiO$por.as, o .t:Ll ·soja.:~ soruma •~ . 
que · formulou em 2~ discussão. ·das qua.es ga.,1.a.r. que haja. oll!l clc recu;ü· · do proposit.o 
duas for:\m accllita"' pola Commis~io. · de a.ppronn~ a <lSc(llha>lbit:l._pelo Podol' .~o;x-· 

. · · OC!ÜÍVO. · . · .· .: . 
Qtmnto ~ 3• emeil.tla, que consigno. o :l.ll- . Eis porque n.Commi~s."ío não ltesitou .em 

gmento .. d.o 200:000$ . atim de não S!lrem úar osttL .rmlac()ão, ~ob a fürma de sUQ
dispen~ado~ ito ·ArSCilUl rlc.Marinha os Op()ra- emcndaü ~u::~,propl'i:tob1·n.; Mprojectocomo 
rloo extr:wrdinar!os, l'eleva ·aintl:L ·u.cc~.ntitar fui formul.atlo. · 
que S. Ex; a. rundarnentou ca.batmonte. 'N•~ occà.~ião miutun 0 t.;011grcssu houver de 
Nos.tc ·ponto o. parecer d<~. Cllmmi881ío de c~;tuda,r o creditô, c:erhtmetlte nlio se úcs-
l!'iuánc:.a.s é inrlefensavel. · · . curtl.r<t do .cstudo do .loc:.a.l. . 
. 0.~ oi>erarios despedidos .. do Al'!lel)al (lé flill~gine a 0Mnar<~ · (pie o Goverilo, antes . 
Ma.rinht\ ba.tera:m ás ·port<~.s .dtt Cn.mar;; e , d.q procctlct• :~. ostudos, C'.Scolhan dous pontos 
po1• outras palavras, 1•epetirmn O qn(! 'São conveniente;: pn.ra· h!Y<tnta.l' · o arsenal. e 
P:i.ulo um sua. p1·im~ira. · epístola <lisSc :ws aflnet." i~ qucstâo :~o COH.!!l'I!Sso. 1~· ela.t•o quo 
COl'illthio.s : P brvcntHt':l · tf:i.o · tt•mos uús o elln pód<l opiua.J· · ~Obro ·um oit o utro loc:~l. 
direito de come1· e Mber ? Ap<lrtcado pcllll ~1·. ~fll ii:u.t·lo de· i:io.u~a. 

Eis . pol•qtie . . entenile o . or;a.dtw · qne e ;sc respondeu o :Ql'<~tlor éJne ao gr•ande ta. lento do 
brado dos operarias po~éos ru~ · l'U:L <levia noiJrc ncpnta.do não podia. oscapat• que está ·· 
~cr :Ltt<Jllilicio; mii.s a Commissrí.o niío so con- ttmnulando um:L· llypothesc. . 
íormou . com :L >na. opinifto, razãOJ>Ol' que o Qu:~lltlo. o Millbtro ho~ita. na o$colh<l, uã,o 
pal'ecer é contr<\rio · · faz n~eollta llollni'l.i YR ; . ollc alfe<:tJI " irpinti-

Dous foram· os pontos que mercccr,\m re- tivt~ 1~i) Coit.gt·<l~$0, quo r~~oh'et·:~ sob o ponw 
]>O.tos do nob1•o Deput:tdo : us §~ ~· c fi" •lo <te vist:c tlJ\ilflCIIil·o. . . . . . 
:lt•t . 2" clo pl'Ojecio. . A Commis;;ão. po.·t:~ni.o, r;li oom liYisa.il<l 

Quanto no primeiro ponto S .. gx, apt'OCiou h<'~it:Lndo mn da.t• ao Governo um credito, 
ma.l u. sub-Clmc-.ndtL ado:ptada poln. (;()mmis;ão ~r.m .. ~x~Ll' o mttximu de tlc>sp.llZas pu.t·a:· ~ . 
ele F'inano::a.s a l'OS)lr.if;o cla.s nmcndn.s ns . 21 o actttu~tr;:u> de um lu<:<\1 .que <tHtcl:L na.o esl.:t. 
~~ do im!Jrcsso, apt'(l~enl;atl:l.s em 2• di:::cussiío, escolhido. Ftli 1'stn o snu pensamento. 
lltc ·p:u·ecoiulo .!:101' ell:t uma :111t'?rizaçã.o tlis- A mnonlla Aio l'~z concc~~:Lo :tlguma para. 
far~a.da pa.rll• O ilOVP.l'llO a4qllll'll' O 1oc:tl qno u tiOVCl'!lO w~to; súm.onto 11fUrma. que 
pM·t•· o novo <Ll'~llnn.l o :thrtr· . o nom•ssarto '' cl<L competencúl. du. pa~ta technica. .do Mi
et·odito p :tl'll. occot·rct· (L8 <lospozu.s. nistorio-d<L Marinh:.L, :t escolha. do local qnll 

Combu.temto .osta apreciação do. uobr·e attenda. à~ MC!IS~irla.lle~ tia ma.rinltu. milital'. 
Doptttado ,Por Pet·nambttco, o orttdOl'contesta .. l!:,:tt·anho\l ·a.iÍld:t o nobre· Deputado pol' 
qutl so hU.lU. cons!gna.tlo qualquer eonco.'!São perna.m~?uco que oprojecto noS 5• u.11tõ.-i
de credito. Si o UOVCl'no tom de ~olic it:w za.sse o ·coveruo a ad.quíril• uma . ilha. dl.'ltm·
opport.una.mcJ.Ite. o cr1~ito .pa.ra occorr01· :is minada na b;Lhia. do !tio de JMciro, qu::t.ndo, 
tlcsp()xas prchmulal'OS, esr.a claro que sn lhe a. proposito tio 1oc~J p:Lt':t a. con~b·llt.:\'ãu do · 
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ar~ena.l , ~spera. v~t-~e q u11 ~lln fi z11S~e> pré v irL
mente a. nsoolha.. S .. hx. achou nc~tcs .tot•mos 
11m a certa antinomia. 

O ora.dor, respondendo aos l'epat·o~do no
bre Deputado, 11ccentt1a que o · Vongrcs~o dá 
apenas .uma simples a.utorlza<;Tio par~t o Go
verno adquirir n. · ilhn. e n.lli n~t:Lbolc<:Cl' o 
:trsenal ; mas o Governo póde não fazer n~o 
Qa a utpriza(;ão, ])óde escolher outra. ·ilha; 011 
mesmo, solicitar um credito pa1•a. u.llquil·ir 
outra. ·nua. que não se.ja aquelh~ P<LI'<t que foi 
a.utorir..11do. . 

Entende ainda o nobre Deputado que, sol! 
o ponto de vista medico , o set•viqo·ue·:tca.m
par a. maríuh~gem ~eri:1 m:tis convruliente 
que fosse f'<lito fóra d:t b:n'J':L E' justamente 
o contrario do que deve ser. O sel'v'iço de 
medicina naval ú fel to e1n diversos paí:w, 
nas ilhas dos portos, da~ grandes bu.hins, onde 
ha estacões na v a.es. O orador salienta a 
con veni·éncia de ser installado este ~c1·vico 
novo de ln·gione na. Ya.l m~ hahia do Rio de 
.Janeiro, nao sô _pül' estar proir.imo do centro 
.lia administ1·a~ão .militar, de modo q no a 
disciplina. se observe), mas aind:~ :purque 
ficarão insulados os marinheiros doentes de 
molestia.s transmissíveis. . - -

Na ilha. .do Carvalho, ail<juh·ida pelo E~~ 
t.ado tio Rio por elevad.a somma, ~tdevan
w.ram di'versos grupos de constl•uc~'ões, al
gumas ligeiNS, outras, porém,. cu~~sas • 

.1<7 muito abastecida de ;~.gnu., re<1nosíto 
essencial para o serviço a· que o .pt·qjrcto 
destin.'\. 

o or.a.dor foi encat•re~a.do p('lo J'Sbdo uo 
· Rio do otnwecel-n. ao Governo d;t Uniüo, ínclo 
e·xaminal~n. nm companhht tlus ~r-'. \liui~-
t.ro~ da Fnzenda. c d,t Ma.rinlm. · 
· Só depois de.~n mmmi•. •lnpoi~ •l•• -~~·in
formado o Sr. Minil'ltJ•o ,Jn. Jo'azomd:t pelo 
prP.sidentll tlo li:~tado liu Hio, do (illa.nlu ~ 
Jta.via de~pendido na oumptm. dlt 1llm; con
lltrucçõc~ u abaswcimento oh• :~gun., •; •pu' ~n 
nntàbolou a negotüaç•lo, dcpmulcnt.n, pcm'm. 
ota autoriz;tção· do Cougt'E•S!lU. 

Concluindo, o ora•lol' agüal·cl;\ novn~ im
pu,g:naçõe~ no prqjecto n no pa~'ilei'!l' q1u :1. 
t:ommissão omittiu ~obrP. as c•men11a.q, pm•a. 
defender o trab:~llto El:t ~na. collahtH'n.~·fw •. 
(.tfr,itl> b~m ; m-uito bem.l. 

<JUC p<Lra.Ilw ca.us;w ]_)P.7.ftr•, como o cam11.m 
com o aparte com que nii.o ~uppunha intct•-
rompel-o. . 

Nostn momento S. Jo;x. dis~c qnn, si o or:t
Elm· qui1.c>~e 1)\ll:w. Sl1ut:t\'il.-'~ll n, como o 
a.]Ja.nc qnc lbC\ oppoz, nã.o merecera. . impu-_ 
g"llit~ão algrnna. ve1n a.pénas di-r.c1·. qu().e·n
kav~~ no dub;liil p:u·a ~;molal-o como con
.tiHWLdOl· 11ur. m•:t, cum immonso brilho o 
talr.ntL>, tht olmt do s:t.r.tdo~o companheiro 
o Sr. Laurindo Pitt:1. <~ucri<L felicitar o l•:s
bdo tluminonso, po1· ,·cl•o tao ln•ilhante~ 
mente <t~soch~do ·~ · our:t do nosso rcsurgi-
múnto JJav;d •. · · · 

·•Junndo o ot·aolm• viu a emcmd:1 q nc punhil. 
n:t depcndenci:t dr; Cong1;csso :1 approva.çiio 
o la esoollta. do toc:tl p:tl'a. o Arsenal do Mm·i
'Jt!Ia., tlectarou .quo subscrcvet·ht .qmtlquer 
cmcntltt que ttLl rl'.~tri'cção desirnissc. 

A Conuni~~ào·:tccuitou uma emenda nesta 
])l~t·tc. dtwtdu a cscolh<.~. do loc<tl ;w Execut.ivo. 
1nas dcmor:wdo o credito do COngresso. Ora, 
pensa. que llito ü tudo quanto pOde lia.ver de 
mais. urgente, do vendo mat•ch:tr simnlt:tnea
mentc as ohrrls do At'semtl de Ma1·inhn e as 
da, canstrucçã.oda.s nos~as 'unidadosnnvaos. 
J<:' indispcn~:tvel que ellas tenham a rapidez 
quo _-vtte tc1' :\ eonst1·ucção dos couraçados 
,i<~ cncommendaüo~. Ora, si <t Commissã.o 
conco1-don em 1irmar contraeto par<~ a acqui
~içi~o das wlid;tdc.< navacs, não vêr'a.r..ão pa.t·a. .. 
Sl) não dar o credito necess.owio :i acquisicão 
do terrQJJO p:i.l'i o a.rsenal, aM um certo li-
mite. . . . . 

E' est.n.. a, ol~j ocçJ'.o rtue tem a. oppor no sem 
illn~t.rc amig-ul'r.l:~tm• tJ() Orçamento !la. Ma-
J'inha. . · · 

() <Wil.ohll' nií.o l'[II (W pr~'llong:u• <l debn.tn; 
·mas tiiWI' dizm·. CJIIIl.l' a.IJIJ•lll:tt•, qnll n. ohr'll. 
rln. r,onstr·unc,:lio dll nm · :ll'itr.nal n:tvn.l nãu t. 
uhm do Hlll<t. glwa•:a••. i\ •Ir. muitn.s. -o quo 
•l•wemo~ pJ•irwipítLl-M< <q;om. em 190!i, ~~.m. 
n.m.ulit· a.us l'lli'al'O~ cptc~ fbrcm neccs!<al'ios 
aO::\.no.~s.n~ pt·in1c~iJ•os uavio::,:, .ao~ no.c.:.so~ con-
r·n<•tl.llos. · · 

S:tbn <tuc h:t nobt'llH (:ongt•essos de paz, sabA 
q.rl<l h:1 unm .tnn•llmr:ia hnrnan:~ para o bom 
n a:t11 •tne :~ )lt'Opri:l IPlOJ'l'l~ civltiza; m:1s 
!Jil:Lnto mai.~ ~!l vivA e. so l'Clflt~cte, mai~ sn 
vt1 cpte eetCl llt1gello impln.cavct ha. do }l~r
dm·at· iodetlnhlanumi:t!. 

O SJ.•. Deli~õ~a'1•io ~1(-!> Souz:\,
Peço a pa.Iavrn.; 

Na~ gur.t•ra~ IJIH! 1'.ivoi•em do surgh• para. 
:t~ n:t•;rie.~ :~.mcll'Warra~. talYe~ :t~ mni~ J't•ac;~s 
no r!or~jnnc·i.o dn t.ocln.:.; olla~. não Sitbemos si 

O S~. Pl.•e!iõil(lente~TPm n. pnla- no~· oleixarfin :w numo~. a JH~~~a handeíl'<t e<\ 
Yl'iL o nol.Jro Depnta.tlo, no~~~~. lingtm, si conll~Lt·mo~ sónwntc no no~so 

gt•:tHdo p<Liil'ioHsmo e ~i não c:ont:wmos com 
O. S11•. J'leli""IU'io ele .~onzu. um exm•ci.to <lc~ va.lor e de ~ciencía, c com 

11CSl~ava enh•a.t• Jm llí~CU~'SÕ.O do Ort;oameni;o um:., !trmt\t!a qun este,ia.m na altura., pelo 
oJ.a. Ma~:i!tlta, não ne~te •lia e momento, mai~ seu mat-et•i:Ll e pes~oal, d~ snas gloi•iosa.~ 
p.olo pmzet• -de 1hticit:w ao sllll . ilhmt.l'f1 ~ t.r·:Lcli(;f•~~ c! capar.r.~ de ovm·:u· tWS>tt occa-
amigo e companheiro 1le mpt•l',;fmtação, do• sii'ío. · 
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Nil;; te pt·int!ipiü de .SI!<~u lo, . eem P.~t.:L in
·lliffél'i!li<':.U., com este dc.·;a>JSomlJl'o, com ·cb'ÍH 
loí.<~m'-l>a.<,<er. 1:0111 qne \':tmo~a;:sistintlo qnasi· 
11110 :t <lC~f,t'l.lÍ<;iÍo c lu IIHR>'O. ll.~IW(Jj i;u !JOl' 1\Llta 
<lr'l rodilic<u:iíc~ n :t oxt.in•~•:"fit:. tl:r, no$s;, nw.
i•inlau. pot• l'IL!t:1 cln m:~ü·r·lal, t': o :tppnllo 'JI"' 
o 01·ado~· Jj1,:1. ·a .o Congl~.~-~:~ú _ .. · .,.:-. . ."· ··. 

. tJH(lii·:·, · u J)Obt·H Dnpaí.:t<lo . •lo~cnlpar· ;:j 
.. :wa~o o ot'<tclot• o in:t;!uou. Niío "~''' . cc'l't:l-
m.finto :t ·sw1 inron<:âcJ. . · · 

O !i!ói•. EJ.•lm-. Qoclh.o-'P~o :t p:l

c!í;-..Cr como um poot:1 bra1.ileiro: não têrnos 
p:~..~;;ulo nem fut11ro, st'1 temos ·o presente ; 
estn ü. smnpt·n pel'rlHraveJ; para quo jama is 
lig-eir~a~ conb•arie,.l:ule~. ele momento poss:tm . 
•' r:so.m ht'f!' ll-o . ( .. 1/lliiV bt•l,,.; .,,,,ilo bem:~) 

O ~ ••• l .~t·e,..itlonte- Coniintín. a 
cJi>a:ll~siiH lllliC::a CJ<J p;i,l'uCet• SO\Jrf! OQlP.Oda.~· 
()JI'm•••cit);t~ n:t ;};' d .. i~Ct.t•s.'io <lo Pl'Ojeetl) nu:.. 
mcru ::;c-;, dost.r: i\llno, que ·fix;~ it. dc.~pc~a tlo 
do .. ~íiui.~!.tn·in IW ·)[nl•inha. pal'<l . o cxOl't!icio · 
clt~ 1!100. · · · · · · 

la.n·:~. . 
. . . . O ~r. Xeh•n.-Pcço .:\ pal:wra. 
() !O!il.' . l~ a•t~l'! identc~·..:.TC\·m =~ l~•tla;vr:\ · · · ·· · · 

o oohi•e Deputado. O ~r . I ... J.~e~l(lont.e - Tom a. P,'t-
. · l;tvra o.11obrc l>eput:ulo. · 

O ~1·: E1•ico C;•é!!lh<>-0 m•ln•C! 
rcpr·c~oütiLrÜC r.lo Est.:Ldo ilo lUo . ~() )Júlio (') ~l.'' N e h •ta. . comc<;n. fazendo sent.il• 
:~ttribnil· :~ un1 movim~uio lln mlio .lmmot· o d~$11jO qr.ie uutrü. !In ser onoonn.da :~di~
o convid:t.l'.cu a ::;,. Ex. a kim:w ·a t.ribnn:t. cnssiío •lo Ot·r.ttment.o da ?-.Iarinh;L. 
em Yei de ltiWl' um d.i.-:co.u:so · p:u•a.Uello ;Ú> . • Gomprctwil(le :~ Ca.mara. .que ni!-o .s.ubiria :'i 

. meu. Pareceu-me itnc S. l·:x. ; nã.o oiJ~i.ailte trihum~ sõmcnto p:~l':l pre;lta.L".homon:tgens 
· eu formuh~r c.la.r;un•Hltc · n. hypvthm;Cl de :~o t:dcnto rcconhclliclo. elo ílluitrc relator · 
opinM.i\'11 a r~ peito · d<l n.:co!hu. <lo· local dei <kt;amcnto da· l\In.l'inhn,. embora tiVCl>'Se 
pa.ra. o DO\'O arsi!llõtl. pM'<'cilu·mc que S •. Ex. de vir agmdcccr-lhc ti ;i, illustrc Comm ls- · 
cst<wa ltwantanúo .sobt·c· a minha. exposi~·ão . sã.o a. aeq1 tio~nci;1 da.dt' ;í.s su:~ dua.s cmcn
sem :tt<tvi(j.S dc .Jiug-uag-em oh.icu(:l\o SC, l'i:~ ao da·i:Iun;t CfHC ;~pt·cscilt.ou, tJ'a.du:r.ilitlo o son~ 
argumc11to c,uo cu iinlm. em:. vista <leson~ timoirto dtl tocla . a bancada ba.hiana ·com 
votvor, on1· l't!~po;b ao illll ;f.t•fl J•opt·c~~cn" t·ola(,'ã.O :t~ .ohr:ts do cxt.incto Ar~ena.l de M:,~-
tante de ·Pm•JJ:tmbuco. · · . riuha, i<lê;l que lhe foi s.uggcl'lcb~ :tqul, ha 

Pe()o· ao Jlln.4I·n llcpu•t;vl.o quo mo parcloc c1ua.tt'O auno~. voto seu IllustJ·n collcga c 
o.mo,·in.ulilto ·ae J\UtO liumol·, n;~dai olronsivo con·i.ci'i'atlOO, o Sr. Dr. Jo~ugonio Tou1·iuho, 
:\pessoa do· S. E 'I: ., :t ttucm . o:.::timo. Ct"n'Jial:- e que,:tp<lr.:u· •le recluúcla. a. erilcnd<l. i~ ultinur. 
meilt~l. · · · hortt, li.> i ,·imcedOI':r., ·· ma~ :i. !Jtt:d o C'.ovot:no 

não dP.u e•tmpl'itnoittiJ, porque :~chou IJUO tL 
·o ~··· B~li.l":t.rio do. ~ou7.!1· · .:.... lfii:IJrti:r. C\l'õL <liminllt:t.. .· . · . 

p,•t;o a p:.tavn . . N•l :r.1fno ~P.l-( tlintll :r.prR~ontoit omond:r. fl ffi 
cloi.:w.ão m:r.im·. c o ·noviwno ma.ndotl .·ottvil' • O lÕ!ôL', l~a·«o•,..illc•nt.e- Ti!m a ·p.t· · contprltoutc\S :r. t• n;ipoit~l c~ · norncott o di~• . 

1;11'1\ I.,I.J nolwn l:1'11111· Ld• •. . . . tiru:tu P.ug~<nhoil'O na;va.l, Ur. S:\u Jnall, p:lt-11. 

O "" ·1 i ·- 1· ·• •· h• :l .Ji:Lhi:1 pt•oc::ednr estmlo~ n lhznr o ol'.• "'"1", . Jet· Oõlrt-t·u, < e ~un.:7.n. nao · · 1. tone· 
n.tl.t•ibnltl 0 .Jll'Ot:o.limontn · clú nol.lt~\. llnpu· .ça.mont•J, o qnn ·l'CIL 11.011 com11. "ompn u1.; 
bdo :L movimnni.o dt: m:i.o hHillOI', . . · . I[ nu Urc I!I•(•uorthncicla; m;ts a.incl:L assim. nií:o . 

· t · 1 lbi osccrltadu. :1. obr11 . . Nfiil pl'UÍOilllitL . mn:11' p;wi.o no .lfu ~:r.tn e · u t 
fp.;.; ~implo.'lnt<llltn . p:w:~ .. llll\SI·l'll.r IJ110 11 ,am Aind:LO :t.llliOpa:~.~~do, llirigill-~ll :10 l 11~ ri\ 
inf.ouçiln e1·a mais oln n])l\i:d-o quo dn 0 t:om- rel:~tor. ttno 01•:~ nntã.O u saudoso· o pran· 

·h;d,m'. toatlc.i collu~a, u S•·· 1.~'\nrintlo Piítl\, IJilO r>O 

t I lt · 1 L' .compt'Oilrtltto{:n wa.,~:oltat• a emontltL. · 
·Sohi'C o l';1c ;o 1 :t .a. c:rua.uva., 1 0 ' ' 0 1 ll'.Ol' :No~sa. occa.si:ío tt~vn o orodor !L icl(\a. do di-. 

ao nol.ll'O l!<!put.n.tllt .fJilC1 llf11i t:O IJIPl'Oirt!ll'le:~ t M' 1 t · 1 M 
õl lt11 .•. 1.'111LtlVa, l! c •stlt~ . CJIII' ~I! J\11. ~~ "t•.-,;ctll;h:L.· · Yitlit• õl...~ d!'.~per.as 011 1'0 0 In & ei'U) I a. 0.• 

J'illh:L t: u· 1l:r. l'':1wnda, po1•quo f!i! .. qa~ obr11s 
A e~cwllm SllJ)j}iíe a nf~ot~ e:-.asti\uci:t. cl:t. a.llm·- <~J.)t'ul'nita.v;~m · tiOiL llcm~ •. do IJIIH po•lr.m da.t• 

n:ttiVtt . o . elo pm·ioclo d:1, intlllci~:i.o ; l1!go, n:'w t.cl~tnm 1111 hn o~··q t\n v h\ja.m ymr:t 0 Nor t1r, 
lln. escolho.. . · ( •. r -1 · · · 1 ) · 

O :tr"i,:tunonto 1[o or:tc1ot• em~ osto; .nus. ''"" r;.• "fl0'"' liP, 

tlad:~ :t cxplic:tção elo seu htllll':J.clo amigo <I . Foi ontiio quo S. Bx. clisRe qno :r.óanito.Yn. 
elo ;r.p:Lt•to· qtHl :t S. Jo;x. tlm1 , rr .aot•cditaJlclo n, t:lltlluda, mu.s · cl11poi~ J!l'oéurou ó omdot· 

. mC jffiO . Qtlll . O !IObl'C J)oputado I'Ospo.n<illu ])!Ll'a. •1oelat·:~t·-lhe lJUC ll:ÍO U.C<!Cita.J•i:t., )JOI'
oom oert:t YiYu.cidade s<1 por.scr muito seu que havia. um:\ outr:.1 emenda , de toà:1 a. 
amigo, porquP. . a.mbos !::tO fllh.OS do ITlllSmo bu.n<'.<Uia., llllll clP.VÍ:t. ~(lf :t. j)l'Clnritla. ll tinha 
tnnnicipio, <In ser ra :tb:r.ixo.- pncl9m mnt>os :r. :LppJ•ov;r.~:lo tlo <'11lMe. ;-.lií.o ~ um:• novi-

\'cl. VIl 
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·dade o <tuc está. <liY-cnrlo ncsi.o momont.o, quo ··.PCl'cohern o;;. '[la.ti'õe~ e rcn1a<loL·cs tla: 
·porque tsto consta dOi! Aimae.;. . <Japitriili;~ da. Bahia. . .Ua. muitos a.nnos esses 

·:. Dqsdc que o. Cattcte qncri;~. loUtu>' (Jtte.~t_io, c;tlma.vci~ .tmhalha.dorcs do mar r eclamam 
e o orador ticm1 sati~fci:to, p:!I.YJUO cQcgou ao ~lo Po~ler Lc~ish~tLvo lllCihot·ia. de se1í!:l ~
nutrir a ' espern.nç:;t d.e quc. ~criu. rct~lizada a l:Lrios. e o m·ádor toni ~ido iutei·prete dc;ses 

.. ohra. · · ·· · justus p ~~lido$ e. 110 en)tanto, elles nã.o teem 
. Bem, mas p:~ssou-se .O awto int.eiro, eGta• ~ido <.~.t.ten:tld.os até agor.~. 1~11trct;~oto, nlí.o 
mos. no ftm ·do ll • mez· .c <~té .. hojc ·a.s ohra.s ha. }>Cldido m:~is jü~io. . · . · · 
!lãO foram· iniciada~. apcr.tn .. dn. próma.;,;;~· do B<\St<~ pon!lel·a.r que olie; ganham, os pa-. 

. Cattetc. ·. .t~õn~ 45:-;c óii i·em:\clores 40.-;i mensalmente, 
Ut·ge, porém, <JUC aquellas ol•r<t~ sej:t.nl pr~sta.tHlo ~etwiços dht.rio~ em um porto 

realiza<h\s, e qn:tnto antes, pois · Ci.l.dLt. dia o quu.si tã.o va.stn coli\O o do Rio de ,{<t.OCil'O c . 
m:w csboin~o· nm:r-Jlha ·e·lica.m · n..me~c;ado:< ··os que coniem :l2 bo.ia.s Mllocil.(b.s <L lcgu;is 

· .etliticlo.~ d;~ AHlttHleg;~o ~ .. os do oxtincto~~b . distu;nci••· · J,ecrcdc:cn,lo '' . . ciJ•clnil$ta.n- · 
Al'S~nal . de M11rinho.. . . ci:l. de n::í.o tel'.a c:tpita.oi:\ lttncha ·Ou de estar, 

1~' um q.ua.dro verg\))lhoso o q ne dep'at·am as estro.g;~oda a,. t[ue possue, e set·en~ ellcs ob1·i~ 
autoridades d:\ 1mu•inlla estrangeÍl~d q!lC· alli Jta.dos a. tà.zer o scrviç:o t.'io dis;a.nte e tã.o pc-
desembo.rcam. Tem a. photogi·a.pltia. ueste . no~o a br<~.~.o~ , a renui.da.s. · · . · 

. tri6te pa.nora.ma, mas escnga apre8eat:t.l,.o, Deve lembt•.tr que os rema.do1:es da. eu,.. 
. ])Ol'qne, alMil da sua. pa.làvra dão testemuilho pita.nia.de Matto Grosso, quo f;\ZClRUm ser~· 

d;t. suu. a.sserção o~ collcgu.~ que por aquelle vi~.o tluvia.l muito menos pes<tdo.do qtw o .do . 
porto teem pass:ulo ent via.gem -para. o porto da. Ba.hi•~; -g;~.Uha.m, entretanto, 6():1;000. 
·Nort.e ou · pam n. gnropa, <\Orno o distiocto I.:S}iera d<~, bondade do illust re relator- um 
Dl'; Calogcra.s. · angmr.nto; . <~.imh que diminuto, para osses 

A Ca.ma1·a. não estranha.l'tt o se1t p:ro- -pob1•M homo1i~ , · ' · 
· cedimcnto l'enovando o:;su. omenclu, lh> O Stt. ilAanos,, LJ.MA 1h1um aparte. 
p:i.rto· rela.tivtt.ao Orçamento . cll\ Ma.I·inha;, o O·Sa. NEtVA- Faca. S. l•:x. ·qualquer mo- . 

· rcproduzil1do . . a. emendá. 1los 50:0Cl0$. que ditiea.ção accoital-a-lm, comtauto .que so ele-.. 
se· tot•na;m precisos para . com os 50:000$ vem os vencimentOs ou que se o; equiparem, 
vot:1dos no Orça.mento da .b'azend<l ~e re<lli- para. melhot•ar aA condi(,,tit1S !lOs.~ e~ quo ga· 
za.r :L ·somma do 100:000$; quantia ·~;~(voz. nh!tm rncno~ . · 
sulficictrê.c par:~ ess'1 urgeatissim:.~ . obra, l!:ram · e$tas as con!>idern.çõcs que t inha. de 
cmoll(la. (pte dove :;;er appt'Ovaila. em ho.mc- ~ubtnt\ttel'· <LO espirito e~cla.rncido o bondoso· 

·. nn.gmn 1ls vot.açõos da ca.m:wa c (lo Scn:tdo· do ~en pl'eclu.roc()JleglL, · n.m quum não sa.\)e 
em di VOb\Oi annos .' ([UO m:t.is :ulmimv: si o c:~.1·:~ct:m• i)•a.nco o 

Acceit.<l; pol.'t.'\llto, O>~ E:cms :lgloa.!lecimeni.os leal Ott si os talentos comprovados. (Apoia-
. O i li US-1-l'e l'elatol• • . . . r/.o.• .} . . . . . . · . . 
... Igualmente I!Ol'!'<l .OÜOHJI' ·:t.li orwlot• ·.olt! . No~!.as cOU!Ii(:Üé:l, (! lttnil. \'1\Y. qttc a . c~- ... 
agt•adeccr a u:ceoit,u.çã.u dtL t~i'twutlt\ r·clati n~ m:~1'11 n•1st.e momeutt1·, lttt.'\udo so discute • 

. . ··ao augmento ~~~ consignal!,rw p:u·;' · pa.~a.- uàu. tc.nn tüLI~s tis collt!X<~41H'CSCntos. pe~irja 
mento. de pellSu!'s li.Opct•twto~ dos cxtlnct.,~ tn:u: .. I'Csp:J tt.v~\m•mto o. S. E:c.pormtssa.o 

. arsenacs dtl B&biu. o Pot·m~mbuco, emenda pa.t••t. na. ·occa.~i:í.u opportuna, chamnt· :1 at- .. 
apresentada ta.mbom o antlu p:t..~t\IIO peto ton~•it.O elo> soas distinctos eultog:l.ll tttto hão 
Sl'. Col~o do SOuza c polo m•a1lor. . tio. uochli1· ú:~ sorte tlostu. onientli~. . . · 

A Commissã.o considerou .<~ emendo. . «di- · '''mo que ti1\1:1:~ a di~Oi\ iLguarcht.nllo (tUe 
goa, de · elogios~>; elogio . met•ecs :~ t:l)ln- u.quios()a.. :\O desejo m:\tlilcst.a.clo pelu ot•:vl()l' 
.missio. · · . ~ . o sem · sympat hico , oollegn. lli~no t•elatin~. 

o or;t.do1• o·sou . csr<H·<~tllo collogu. n:w se !le~trJ Ol't:ttmouto. o lllustre tw. ht•t~.:o oqelhu. 
!J:lmlan~tra.m a J':tÚH' tmdillO .ltl.oior, mil. rc· (Muitu be.m; ·~>willi.ll~ín .• ) 
!ação ai> Ar3enn.l deM:winllu. 1lc Pet•ua.mhutm 
.o eU.!llll ·l 'el<I.Çilo a.o. lia Uu.IJi:~, agu:~t·rl_;mll<l o t;.;;r. ··:~ ,-.vbolõ! ~·, ·Lhna.-Po~o .~ 

··p:l.l:l\'1'<1. melhor op}lOl'tnnidu.tl'e. . . . . · 
. T<n)l cspcran~t\S · d.c_ (lll(\, rca.li~tula :L id(·~~ · ·. · · 

cl!t mmlau~a. do :w~en:\1 dnsttt Capit:tl, !ltlpois O :-o; .... l~J.·e!"'i{leJJ."te-Tmn :t p:~l:tvt•n 
lill in~t~tllatlo com•onicm:emcnto, so lovnr~~ a. o. uo\Jt'e lln[H1t: ~clo. · 
u!l'cito u. construc~ão de outro m•:>cm1l on·"re · 
os portos do . Rio de Janoiro c Pn.r-.l, poi!! é O ~r. Ba.J.•bos., · I .. ihn.1l. ('}'"""' Sl' : 
impos~ivcl quo;· quando so .tr:tt:.. do Mtgmoit~ Pr<'.sidont.e, eu nã.ó p1·~tentlht diY.Ol' urna. pa.
t:w a osquadt·:i, . rtquomo~ som nm :w;t~n:tl la.vt•ii. · que ·t'v:,'\!rl sollt~c o pl'O,jecto do Ol'Çl:t.· 
em uma. dist:~.nciu. de milhares 1Lo toguas . mcnto úo Mlnist:n·io da :Marinbui. · 

Ap1•csentou tamhem uma l'lmcothl, pro- - · 
poli.ilo nm pC'J U~no a.ugmcoto oa ~n·<~.t).llr.:;lçãu , c·l t;s\o di<r.m· .. o ,.;; , '' '' ,., ~, t•> ~·\•. o.rador. 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 271051201 5 15 12- Pâgina 25 de 43 

. .. 

Nosse propo~ito ~st:t-ia, pi•imeiró, poi:quo · no sentido tle l'Cot•g:tnúar, qu:~s i-püuc->"c 
· o assumpto, sem quebra th~ delercncia ptm~ dir.er- de ot·g-~n izn.r :(ystematict~mcntc o: 
com qualqum· ou1.ro. collega,t'>-t:~va comniot- nosso . m:~.trwi:tl. de t~norr<L . . · 
tido á alta ·compcteuci;; ·e integt~idadc:do . Sondo>~ ctttc ontolldcm .l[tU'l não é mui to 
mctt digno collega. c ariligo. o erilinonk -.c t.alvez, não ;;n.i<~ nada-'- da. no~sti contpri-
Deput:_Hlo ]?<!lo ~:st<tdo uo ltio uo .hneit•o . tonci:L .e~tat· a.qui .;. ·· discuti!' ospessm•a.s du 

\'<l1.J;s-Muit0 ·bem.. coJu·aç:LuO;;, Wncl<Lgem tltl n<LYios .([á guClrrn. 
c out.l'os a.s~uinptos, como- m;tc:f cssenci:Ll-. 

O Sn. · BA.~,tnosA Lm.o~.-S. El<. s:~.loe .quc ni mcn:tc i.úchnicos . · · 
generalidade dos . cai!ó~. n;L qua.si tot:tJida<hl E'. curioso dizol-o; nesta hora poliiic:t, em 
dellos, . eu tenho. na minha cut·ta hi~toriu (Lne :~ minhtt pol)l'(~ inolividu:üid:~tlc aml<t H~ 
p:trlarnentãi' IL rcgist1·ar um. pt'i\zcl' i[UO l\l,l! gt!lhtil!\ ··pot• ct•itic;ts. tão hl'gas·, é curioso 
YLVP. na .il.lm"' de. e~;:a.r eoast:J.nt t!mentc eun- dizol-v, J•npito, sou, neste assumpto, mais 
. V<ll 'gindo ou con(Jiündo com o digno colh'"'~ f.'tlV!ll'Hi~t.wtlo qun os <pto .sc pl'o17.rLm olo•. o sl\1.' 

.. a . pl'oposito uos ass umptos . tleb:lÍ.idos Jlns~~L m nit,o. 
Casa.. · · · •~:u preCcriria. que so tiYcs.<ío vot.'L(Io, c cu · 

·E', . portanto, mttito J1<ÜJtml qun eu .me ttpprovm·ia. o pl'Qjocto, IIm:~ a.ntot•ir.LLçã.o p:t.t~l 
limitasse a. acompu;nh<Ll-o com. os meu~ · <IP- o üovo1·no, dcntl'o dos llmit.es que a~ noss"~ 
pln.nsos c com o meu voto oo . ei>tudo deste fim~nças comportam, r:oconstl•uir o nosso mu-

. tts~umpw, como no estuilo d(l. maior in. <làs· tct'hll de gucrr"; do aécôrdo . con~· os thtdos 
.. matarias, confiada.<; tí. com.P.otoncia. -· du ·rtiguo tP-Chnicos quo a; profission:te:; gílO constituem 

representant.e ·uo l•:Stttilo doltio de Janeiro. o Minist.orio ria \f twlnlu~ jtrlgu.~s<•m conn.>.-
l.!;m segtmdo Jogar, Sr. Pl'esitlerite, preten- niOJr~o adcpb r. · 

ditt CU n.in:ia. l'llOllOS . tornll.l' pM•tc neste do,.. · 1 
.. lnte, dizet• ·uma . pn.Javm que fosim sobro a. O Stt. Iwnto LJ::ITI~ - ~1ui:o JOOl. 
mat.eriu., · pol'quo, como mutto bem observa O Stt. BARBOSA LmA. ~ J•:St:t· attft.ud.o. p:~~ · 

· . o · ero~nente l'elatot•,.p_;;te é um nssumptli que roco.:.mcquc deixaria. o ·Ho\;m·no ll o Tho
suppoe ·<ia. parte dc .ttuem nei(J :,e onvolvo souro . em· eondi~~li•H muil.o· m:~is l'oguhu·c~>~ n 
i;er poi· necessaJ:io c .snlllciente para o es- mu1to uu~ls nteis pllol'<~ .:~ solti.(,'iio <lo pt'O-
ia~do, pa.t•a. a motlitaciJ.o, os dooumentog e;tpl\- blnma. . 
:r.es d_<, o oscla1•eeét•cnL .K~;:e t.empo me f'i1,lt;i.; lla.str~ rccm~tlu.t•, S;•·· l't•osi!lonto. I)HQo u 

· O Jacto de mo ter envolvido em out1•os a.o;:.. l~ocler 1-:xecut.h-u e<t:i. aihtl'ict.o, pola .. lei <L· 
s umptos tem-mo ·px•iv!l.llo •lc, t:í<> de' pertO que me referi, a. · fa~et• coiítL·actos, :t col~· 
quanto eli qu.izor<t, .seauir '' novit oricnta.ç_iío brar contt•a.eto.'!, · a . ont.1.bol:~r n!lgQ!!i:~çlíl~ 
que se püdo dizer dài:L clo dia. eil\ que e.<stc com o;,ut ivnl'~us estaleiros, estr:~ugcil'iH ,ia 
Ol'(la.mento foi confin.clo. ao c~till't:O e ao t:t" ~e vê, par<~ cunstr1tir nnidMicJ de gw•t:t·;~do· 
lmtto do no~~é> ma.llogr<Ltln cóllcga 1!~ · SiLU• i;,I'Jitl que n<'>s'-:~ m!ln \'t!r, om uni l1n1'it~ · 
tlo~i!l!limtt mcmoril~. ·· l) tlistincto poputado Pspceiflç:~uw~ ü JWMI ~tmos. · .. . 
p i:!lo Rio de .la.ue.il'o, o S r . J . .:un·indo Pitt.a.o Est:~ t>bl'iga.('.;w colln~;t o noym•uo tm cou-
(.4poia<fo.•; · muilo ·t,c-m.) . t lnge uci.L dt!.n:i.o p: ~tlcll' :tditw p;ll'.'t molllOl't'll 
· Pó de-se dizct• que ·;~ ·piLSS11gem · llattnoll<' tnmplls, 4.lc ·n'iín putlú t• :L :til' .com 1t pr~cis: • 
ünlinento patricio pela. uommi.:szio llo út•t,:u.- lihilrcli.Ld<.! · um t•t:>la~ii: • :l const.t•uc(li'ío 1lll um 
mento :tRSigllitlt~ Lima nova é·pol:oL ila. · \·ld<L u11 nt;ti~ a.r~mllt<J~ do ilt:Lt•inha. 
thl JlO$Sll. marin!m. tlo gnol'l'a·. · . .Uloga.-~o. n :dlc~:L-so nmitu · lmm, quo o~. 

. Comqua.uto·. po1~nr. 81·.·· Prasidmil.n; não couJ'U.(~Ldos do touola.gom Jtvult:uht quo nt'•:' 
mo tenlla:sido llOSSivel compuls:n• rcli~turio~ dect•nt.u.mo~ 'l'le o Governo · ttz1m.~e. uão lho 
tão d :.:ttl.l ha.iiamente quanto o <L"-"lumpt.o o:<t:L pm•mittio<lo . a t1J.cnltlt1úe de llt.r.ct· mt,t'Os 
aconselha.nuo,e ptu•tionlat•mcnt.ü obtlW tl:t.d.o~. m:1i~ H'H.•dll.~tu~ t1, nnt. l'(~tauto. cum n tlllluum
~.omo aquelle~ ;1, qlle ha. pouc:o ~o t'flltH'ill o cito. lJo l·liéu. ~J·JUiriiBiÜtl,. · o~sa~ unidad<J~ <lol 
illustre l'elntor .. olo •Wt?t\mctlto . t:\lll tli;:uuAAão. ~,tl wt·l·: ~ tlu l.,\'1> lllliC nu~ llt•tcJ•min;mJOs q!lO o 
tod:tvin _lt:t. l lll~ rtlt:w.tll>~ - pontos tlestc 1>1'o~ llt>vnt•no <'~colhesse obl•lgMIHhl i\ t!il!< lr~J · 

_.jocto que enton<li cu, m:lo gra.do c.'!S:I. situa.- sm•inmru1tc <la c.ulStt·ucçií.n. do ·um al'S<ma.L· dt• · 
~·ilo em que me ·cncont t•u; vn.lm·i:~nt"bom a. m:winl ~:1 na~ cunui~õfl!! . 1ln i'az~r í:Lcn :is 
pon!li tle pt•ovocrw n!guns e~c ltn•cciment:os exigenci:t~ technicas <túo utortsnllut :t at~qni
pot· :tmri;c uo <list.indo rcpt·e~<lrLta.nt.o do 1Uo siciLo do t t1ea urütlt~do~· tiu.va.e.~. . ·. 
de :hmoh•o. · ·Não sm•i:L, dizrllll . t.od<)~ os pt•v·(tssiou:i.e~. 

Assim , comó~.n.rei . pcll~ cmcnd u. qui) ~c ro- . con1·o Arsooa.l deMa.t•inh;Hi(lSma.ntcln.du ttm• 
fero;~ tão discutida. muu:\UÇ/1 do Ar.~em~l tle nu,< ahi tomos, que so poderiam enl'ront:u· 
'M:J.l'inhn. ch\ Co.pita.l l<'etlortLl. todos os prob!cma.s do tccbnk a. impo,tog 

. Est!J ra.oto pM•ecn·mc qile está huje preso pela acquisiçã.o do~ novos navio!. 
mult.o <lo pet•to :~ loi qu11 nú~ votámos, :tn-. Vü·~o. mn que situu.cã.o ficamo~ colloc:Ltlos 
to:Li~L·nllo o Govm·no :.t d.a.t• :1s provitlunci:Ls pehL P.l1tt•eiteztL com_que u.nilamus J•rsoln'IJdo 
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o problema. quati<io vot!Ímos a illí .1;1 agora s":, me condniern a mna ponilcração, ' quo 
conhecida. com a denominaç.ão, muito me-_ sul>metto ·ao <:t•itct•io do honrado r elator. 
,r~id;~. de-Lei U~ourindo PHta·, Notad:(m<~ntc - á. cmcnd;~_- - quo est.i. ' suiJ 

O mcn <ligno collega, .dn s:molosa. mcmori:l., scripta. por variml mr.mbros <la IJanc:Lda do 
teve de s<~erific(!ol', no ;tlt:l.l·· 1bs exigcHci:LS E~t,a~lo •lo ·H in. 1le .. lanríro diz « que a. e~~ 

. pa.J-Iameui ;u•os; g~·a.mle par•tn do ~:cu ·J>Ia.no. cil!h:L do. local, feita pelo Podor Jo:xccut.ivo, 
· Act·cdito quo <Lqu<iUo . distineto rol:Ltor do <li~ve sel-o dll moclo que se iiliéicm immedia.· 
Orçamento c!a M;u•inh.'\. pl'eCer il'i:L am• ·ao "i:;~omorit<l :l.l! ol>r:LS do prct:onte· exercid o.» 
Uovcl•nci meio~ rn; ti~ brgos, com maior mn- Po1· outro l: ~ <lo, . dcprcllc.ndo do parecer d:~o 
plitude de acçlío, pitl'a ttue este e ovei'llO ou hom•a1h\ Commi~~ão o d t~ · emeúda. ~ubstitu
onti'O, c:;tc Minh>t1·o ou out t•o, o almir:\ntc t ív;L, quo o . h\l!li';\do rclãtor detendcu, que 
a.c·~ual .ou outro _ a lmirante que sncccda _ <b c.~~~~ P.SCO!ha est:1 subordinada :t a.pprova.çã.o· 

. este, resolvessem o prohlemilAil accôrdu com do Congr11sso. · . . . 
-· M oxigencins mais moderna!;; tae~ como sr. .pergunto: si o congresso não ·approvru· 
micontmm clla:s ho.Jo no mnndo tla.'ci: <:<tpa.ci· essa. ou1enua, as despozu,s feitas com o inicio 
tl<~tlos que fazem a vangtümla neste:; M- das ohra.s indispen~M"i\ii:l ;t adaptação do lo
aump!.ot:r . . · . · · ·. · ga.1• qnn se t.em (l l11 vista niio ficam intoi-
. Si nós t i v r....'<;~'! mos .a.út.oriz:ulo o Gover no a ramentc· 'JlOl'didas ~ · · . ·. . 

dnspondcr até a-importanehl-1liga.mÇJs; par:1 Po1· onb·:~ : como Yamos, ao monos em hy~ · 
}ll'CCiSiW i\ mi~ha exposiçã~•lo ~oiS lllilllõos j?Q'~heso, ti.\ltOI'i~ar . ilOSpC~aS que podem ser 

.. esterlino~ coro a. 1·onovar,?io do mátei:ial 11\t,oi.J•amonto · improductivas ~ Fazendo, pela 
naval ttc guerm, o Poder J·;:mcuti:\.·o não c;,~ .lol•mu. quo se vô dns omondnw, acto d o. tal . 
ta.l'il\, na- hori~ presente, t?io _constr:~ngi<lo; ordem, q uc não no~ privar éi. de recuSar o . 
tiio .coa.gido a cogitar já, ·possamos · 011 não no~~o a.ssemimcnto .a. e~sa. eseolh.a. ? . · 
possamos. da construcção <te um arsenal do Supponha ... se !JUtl o Govci·no p_rcferc a en· 
n1:u·inhil. que, p.ua .acudir <41 oxigenci;r.s do seuda,a.ngt·:L ou abra;ou quo melhor nomu. tL .. 

··novo material naYal, impot·tat~~ e!l1 díspcn· uh;~ ua \echnica., Ui ilha de Jaquecangn,e que 
dio taiYCZ superior á.<plÍJlO que õ\S fO~as do i~ciC de\ir[e logo -dcspezas não .poquena.s, de . 
Thesoút•o Ol'lt pot•mi·;.tom. (.!uor di~ot• : n6s do~onns de contos, como são na.tu.loalmenic 
poderia ruo~ lít1.or ·t~qnUlo que não ~:~e rit1 ; na- as de..~pc~a~ com osso goncro de trabalho; o 
tuJ•almmito, 11.intla tndo, quo ~ol'ia, p1•ova \'el- \)tiO (lti!iCS tr;Lbalbos !:>O . prolong1fem, porquo 
monte, monos do ctne.qucr uma eertá cor- llãó é pto\'M"Cl que nos primeil'OS dia.~ do 
l'ent.o da m:,rinha, m M quo SOl'iõ\ ,::\ um prt- ~&.>-s.'io . o CoJJgl'es::.o tlú 'sua · ;, pprovação, 011 
melro pa~~o.; muit.o convenitmtc, niuito util, 1'(\jcite u. oscoll•a toit~~o; .no ttm tlé ütn ilJlílo, 
mt <lircc11'iio colimatl:t. . · dl~amll!i, de ~l'ttbalbo~ 1'6ttlb:ud0!! nci!Se logM·~ 

Jo; nqni ostou implicita.mentr. mr. rnfo- tio despi!Za .. ~ 11bi feitas, o Congl'Oii!IO recu11a ~~ 
rindo ao <tnc· mr. "J):u'flcn ·.OOl' _. ,, · mr.lhól' sua tLfJpt'Ovação; Pn1•gnnto 011: qual a :nttili

. normn. do. condnchL' m\ ot•gaub:ação. dn nnm d:Ldff; . quo A 111111 nus t'co!lllClhtl ll\7.Cl-o 1 
l'rott~o do JliUII'ra.. l~m um:nnoo. r.m dou~. nm No~to ponto, ~1·. Prn!li•lonto, (nqul ,-no mai~ 
troilo· r.m um:t 81\>;\...;:lo uo pllori:Lm!lllto 0.11 Jll(ljj· unt1•a u'i;tnilÍ'Mt.tiA)ito •lu mma J{OVornismo, que 
mo P.m imút l og ifllat mi.L, n':io -~ CJUO AA p(H(fl a muit:~o gonto paJ'Iti:O contrndictorio, p()rqun 

. pl'otondcJ' org~tul:mr uma fMt:L dn gnorJ'õlo. mnit:t gente tlll<ltL · mo oropl'Otltanllo um· 
· t!om todos os ncco~sut•ios .·IJUO. ~·~:~o J'rot:' rotulo •ttín .niio comllz n!Jljolút:•mento C'.Om.o 
oxign. . . . · · · · .· · tncil .· feitio tal qtml .1!, llo op~icionlsta. 

As~tim. St•, Presidonto, JU'~ m;t;tntOH nr.stn. sy~::tcmatlco, ontonüo m talta gent e que, por
situa<;ão, não podnmol!l powm.r nu. ~olU:clio, quo . ctt .divirjo de muiios àe~, cfe a.lguni 
quo I!C1rin · a.ooolt.~Yol- om ontm a. oondi~~-IC8, actos do Governo, 1lc ce~'li Ul'ientaçií.o do .. 
dn root'g:miZár Clst.e ttt'l>ll!H~I. do doHpcndl!r üovoruo, estou, por iii!!O, obrigado a · com-. 
uma. quantia. monor simple~mnnto po.t•a re- bater ~ystematicameui·o . tudo quanto for do 
org:m!zat• osto .a.rsonal; tomo~ de cuidal', act.ual Poder ExocutiYo, o neg1w-lhe meu 
ll d(IJ!de j:i , da mudanc:~ do •~t·wmLl , isto 6, Yato .em ·t udo ; - mas ou tomo u.liberd!Lde 
da. cfJCOlha. da-local apropriado ·:ís cxignncias mais uma. ver. do dizer que n.bsolutainente 
<lo nosso m[l,tci· i:~l dn ~uet•r:L , · ' -não ·me julgo ·· iilcoher.ento nem contr !Ldi-

l~ssllo escolha irilport;~o tl(l~~ll(a.s,- a. mou \'m•. dm•io, notando o di~cutin~lo, l!ogundo ·OH 
muito mai(li'e>t 1lo .que aqnell!Ls qun1•cYultam as~umpto~. ijoJn pt•oocer:ipaçlio. do pl'inciplos, 
do uma sim piO!! t•cot•gani :t~•t:ão ou t•om!Hlnla.- 8om pt'OOC!:'upa.çõcs p~u•tJdal•ias ou pessoaes). 

· ç.ão do uctua! Al'l!<1nu.l do Mariohl~ . · Ncste . pa.t•ticuL'U'; Sr. Pl'Oolidonto, dizia.. 
Nc111te pn.r tic.iai:Lr, Sr. Pt'c~iulmt•' · uma. Ylllr. eu : não comprchcndo lille nós pos8a.inol! 

po~to o pl.'Ob!tlma. nos t.c J~moK ctn · qno olln dttqni di1.or• quo o molbol' logar l\ n ilha. de 
ilevP. oor. po~to. !>. não nos t.()l'IDOi! om quo ·Jaquecangn., ou (11te o ·melhor loga.r é o tundo 
nús o. quí r.~rmoM pôt• •. a!l N!londas n.p1•i!sént:l.- da. lHLhin. . do Rio de J:a.notro, ·da llhn. Taman
da.s !~C) pr'll,]r.cto fim thscr.t8S:IO. o proJecto Pm tl;m~ ou qual•1ner·outra. 
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. t::;So olaria. .em t•e:;ultado na.da · ~ou>;tt;uir•-se, ' N.iio stf compt'c!heade q t1e st:i,ja ncc~'><1rio 
e dividil·-se a. assembl~a em uma. por·ção de centt·:~liz<Ll' a.ttni no ll i o 1le Janeiro todos. o~ 
gi'ú:í)i>::;, cada. qua.l pt•elel'inclo sem l'a.s:1o .<tl~ concet·tos c l'Cp<tros exigidos pot·. na.vios que 
guma., sem d:Ldo nenhum . technico, este ou estão em . csto.~.ões navMs o.u dc~tnc<tdos em 
ii.QUCliC l'CSulta.dO. · . . · : . I[Ua.lquúl· SOl"\' i<:~>; no . ·AnMZ.OllU.S, !lO ltio 

·A mudança. do At'Siln<Ll;olt mcUtot·. <L con-. Gt·a.ode, em .Matto·Gt'OH>O, etc. : 
~tr•ueçã.o ·de 1101 · At•,;ena.l. de Ma.l'inha., 110is. Devemo,:, pot·tanto. co~it:tr tit.mbum .de 
esta. é:~ .sitmtcão, pot•quc ·para. llu~ · novas :J.t·nuu· o liovct•no com os meios necc~sal'IO~ 
constt•u.cções na.vacs,aconsti·ucção de um AI'· pa.t·:~ orga.uiza~.ão dcot:L.~ Olllcinas. 
sena.l·de Ma.rinhu. é, se:tünclo O$ votos COl'- o pt·o.jccto falia. da ,~cqni~i.;ã.o, IJOt' mo
rcntcg na. cl:LSlle, c !Ora deli<L, •~ conskucção tivo~ lirilh;mtemcutc :~dúuzido:> pulo tllustre 
de um Arsenal de ~a.rinhU. que no:l ' lembra. reltl.tor, da. llh;~ do Carvalho, . pa.r•~ uma. 
ilm pou.oo o Argona.l de Yoko~Ult<L C;l.}>:\1. . tl•~ cst;~çiio hy~;ienictt. · . . . 
pilt"SOila. a.ltut·:t . e· uivei de . umtt coqu<Hh·a . .1•:-;sit a.utoi•lr.a~~:'i.u; · St• . Pt·esi•lcnGc. dc~pet·· 
modcl'Oa, exige uma dcspc1X!. avult<i.tl<t. tmt-nw <dtléa de pedir tioticia~ o[C) um pro-

. Poi~ bem, orga.nize·sc o (lrÇ.<~.Jncrtto a.ppt'Q- ,iccto uc · quo cu rui autOr. com a.llnii~;~,o,,'i.v 
xima.do, ta.nto ·quanto possível, do quo · !ll"'ç p:tt:a rnuit<t ::rcnLC, 1'[11~~ . . tfcon c.>ca.nú:thiladtt 
~cr ·c~:ia. ·dc~pe~u.. u . . o .CollA't'C~~o l<'od_ot~ttl, conr o. meu nenhum ba.tn·r~mo. 
ficcal do t~oatribuiuto. quo tcJU unm mao no - Hctil'o-J\lo<to w·ojccto oro liUO ou •tpt·cscu
prtlill) do Tbesouro;· d\r:i. ~i Pli•lu cliu· ou não l.a ,.,t .uma soln<iiu~ snl><:t!pf.ivel do SOl' l)lll!ii'fi- · 
os recursos .. Dados o~ rccur~os o t3ovcrno; c;J.tla no:,; :;cus dda.lll.cs, p;n·•~ a. ::n·•~nh.~llnu. 

· por mero · do seu .poder, c~Jim, com •~ t•&;, quoo~tlí.o das . o.~ta~:õc~ na.v:J.e~ o dul)(l~itos 110 
poMa.bUiu~de que Ih~ ú pt•opt'l~, o log<JJ.'. qu!'l ca.rvlí.o, de comlmstivcl. ·· 

. julgar .roMs convenlCntc, ou por utna.l_ot, ~;ntcmli, · .s,·. Prosiuentc, n o:'l.>a. · ucca.~iãu, · 
· como so está. t'.1.:tertdo, nó:! qne li:L muito e cut~11rlo 'u.iuda. hv,jc, que o :u'Chipcl<l.go de .. 
temi>o não · orga.ní~mo8 set•víç.O n~nhum, Fc1·na.iulo Norouh:~. c~ta.ndo .. na. n·n>sa. .fl'Oll· 
sinão por meio doautoriz<u;ões emm•ça.mcu.; toir<l. nuu·itima, dovc uos m.et•ucor gra.udo 
tos, ·a.utoriza.ções mu.i~ ou !nonos amplas. · cuiuado, no sontitlo de o a;ppu.relharmo~. 

Tenho.aqulpregente es~C3SO que tityp!co. sotopom[o--o <LU domínio du. t.:nllto. com o:; 
Nós já. proroga.m~s o::~ . .off01tos do .mu:1. lm de roem~ . iudi~pcll8<4v'ei:; para. !!OI' Ulllf!o oxccl
akianoo edra.ordm;~orto · ·pol' mero de Ul)la. lente cst:io<lão na.val e deposito tlo combu~>
simplc.\1 a.ut.ol'i~a.cão . no ort.~a.mcrlt.o da .l.{c- tive!, do$tl~ que se tr·ata. tlc or:;;.~oniza.L' o con ... 
pttbllca.. . . ·. ·· · .Í.IlDCto intliSl>C.nsu.vcl ao J'unccion; .. m~nto _du 

A·cl'itlà do Banco da. Itopub\ica., um 1900, uina. arma~ 3. . m~ . a.ltut•a. das · e:ugcnctas 
no~ levou ·a. votar aqui, apeza.r da. m·geneía a.ctuao.~ . ' . 
do momento, a. conhecida: lei -de 20 de se-· T:~mbem, Sr. :pi•::J:>id!)nt.c;· pt,.dh·ia a.o 1i1cu. 
tembt'O do 1900; que instituiu o· regimon c~ digno eollógih qm1 intet•puztlil>l!! O seu vali-

. que tem vivido ou vegetadO a.qucllo hanco. Illt.mtu, 0;, sous.bons otlll)iOS junto· t1 hom·a.du. · 
Poitl bom· na sess.i.o . pa.ssa.d:~., lbí pot• meio comniis:;iio, onde brilb:t com ta.rh:inho fui- . 

do uma. ~toriz..'\ç&o· • em loi de . or~.a.mento g<ll', no··senti~o ,de m·rane<Ll' da pasta d~~o m~ 
que U.rnuunO!i os podet•cs publicos pat·a. pr·o- nur. Commii!Sno o projooto, . qnc t•cnovlli ma1>1 
l'ogar aquelle motl«3_,i,tmdi, ttté ·que •~•tu i nm<L yez, tcudontc a climin•u· it.:! d.i~.tincçõcs 
deliberassomos. ' crt~I·c empt•ogttdos do •IUU.dt•u o ,iot•na.Icit•o. 

ES!Itl. · <Jllcstlío do Ar~caal ilc Ma.t•inha., I'o. l'qlliJ m~ Iom h rei ~u de fazci• c~to. ~~ppcl-
&-. Prestdeato, da. mudan<:.a do . Arsenal de 

· · Ma.rlniw., da. ooJillti•ucçã.O do um · Ax•aonal de lo a.c, meu collcga. ·~ . · · 
I · t · · · · d 1 ~;~ quc,St·. }>t·e~idtmtl), ·h:t nc~f.e parecm:. 

Ma.rin ta; dcspel' a.-me .remtoli!Ctluctas 0 a- cntt•u as omund:~s s.uhmuttidtL~. :L no,;su. ap1·o.• 
guma.~ h:iitura.s,quc não U.Jrot•u., mas om tem- · 

1 1 potl em que tinha m~i11 tempo.tl;-. di! um t,t'<L• clrt:iio, umu., l'Ulll'ct•ipl.uo pc o d gno Dcp•t
balbo publicado por um omlnunto olllcia.l ílo tadu plllo Est.a.dQdu.liahia, :~ de n . :1, qnc 
mu.rioha 0 Sr. Amcrlco SHvarlo. .. . . · ma.nda c ·que .1r.> · patl'~ da Capit..wlia. ·do 

Recordo-me, sr. Prc~id~nte, . de tct• lido Porto do JoJ;tado da Ba.hla c os rcmadot'es da; 
alli algumas pondoraçõCI!C ILCet•ca d<L ncces- me~maCnpi·,:wi:t, po~·ccblll'ão o q1ie peroo-. 
l!id~c de uin arecna.l, polo monoe do um bem os pa;tl'ÕCS o rnmu.dorlll! tl:t AlOtndega . 
arsenal bein dolHldt:J-, .. com todos os recur- do mo,;mo .Ks'l.adlJ,. · · 
para fa.r.er fa.ee :t cxigcnola de . uma frota Si o meu projncto ,j:i. · ti \·IJS>lé . Rido appro
marltima, mas, conjuncta.mentc com isto v:tdo,-cOIW~ em que não acredito Htnã.o 
alguiDall o1Heinas ao longo 1la. IW88ll. .oxten-. 9uando a ouda· do 110cialismo a.volumu.r.-.se o 
IIÍJ!IIIma. costa, pat•a. ~ . repa.rUtS c cooccr~ tmpilllot' oo ·Pu.da.niettto c~ta .. il n\uitas .ou~ 
exigid011 pelos uCJ!IIS(I.i. n:.t.vi~ quando em 1>4;'1'1- tt•;t>; t;Oluc;õc~ com ll.ll qua.cs 11a.o c:;tou, a.há.~ • . . 
grinacão pot· um htt<Jl'al do 1. ~ a I. :WQ do a.ccõrdo, - cgtou cert() ·do que não seria· 
legilas. · nocc~~a.rio a.pt·csonta.1· omondas como e~ta. 
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Alii1s, Sr. Presidente, causou-me uma. 1·aâto por qll(~ preli:Jre un1. orçamento de des
c:er·ta. oxtra.nheza. (lue esta emontla.nã.o me-: ordilrn, com crcdHos supplemcnrm•es con~ 
rece;;se a. appt•ovação da · hom·~.da eorn" sta,ntem•.mte vot:tdos, a um orçaiUcnto !'C
miSsão deQr~'amcnto, pois q1re,. nã.o· poucas gularmetlte Ol'g:uüza.do no que diz respeito 
vezes (íl devemos te1· pre;;cntc.o exemplo a. oper::wios cmi.)l'(~gados 110 ArsBnal de M;~,
bcm íntcl'CS~a.ntc c caJ•aci.eri~tico, a.ind:t. da. i'ÍHha. da. Ca.pit<~l. 
sí.'.~,;ào de. hontcm. ),·a Camal'a. t.c.m .. app1•ontdo Bram es l,:ts a.8 consiúerações que cu tínlm 
emendas melhm:ando voncimentos, eoncn- de sulnnet,cr ao Cl'itol'iO do iUustro · re
dondo fa.vol'es pccwlin.rio~ a. certas o !letor- la.tor, ,~ •Iuem fica. a. occa.si.ão mais propicb 
minadas classes úa t'uncciona.t•ios publicas. pa.ra !lO$ condur.ir a.\nd<tcom ma.b brilha.n

.· E~ verdade q1le esse fa.vot· tam sido sempre Usmo n:~. dire.co.'io ü·a.çarla. pelo ~eu emi• 
foHo a. empragados do quad1·o, a essa ari~to- nente sncccssor. · 
crwcht sui generís q uc o regimen l'cpu blícano 
a in<l;L mantem, müo gr;tdo as uxigencias da Tenho concir.i.ido, ( Jfuiio l1em ; il!1<ito bem. ) 
democracia que estti .. cncarna([a nn Curta,_ do Ninguem mtLis pedindo a pal:~vt:<t, 6 cn-
24 de tevcreiro. · oerratia. a. discussfio unica do p;u•ef!el' s.obre 

. Aqui se trata tle li.mccioriario~. tlc jorna• e mentla.s oiferecidas r.:t 2• tli~cussão. do pro-
leü'Os. jecto n. 276, deste a.nno. q_ue fix<L <.t despeza. 

Em geral, a Carnal' a. não vé. com lJon~ olho~ dn ll!inisterio da Ma.rinh~ pa.l'a o · ex:e1•cicio 
lemln•auças desta. 01·üoru, ·mas tenho a cet·- de l!Jf)l) c 11d.i<td<~ u. vot<~ . .;iã.o. 
te:w, . de que o honrado relator vú 8BlllJ:ll'c · 
COlU a .maior ~ympithi<t, poi~ que fa.~ parte Nln;;-üem pedindo <t pa[a.Vl'l1, (.\ t:ÚlCel'l'<J.U<t 
tloseucl"Cdoeconvícçuo;;, idé<J, como cst;a.que ·~· tliBCltllSão unica U.n pt•ojectu n. ;~un, de 
é obiccto da exnendu. do illustl'C Deputado .. Sr. HJ05, que ·autoriza o Gove1•n.o a concedCJ.• um 
J. Nciva. ().Uno de licenca., com ortlenado, para. tt•a.tar 

Foi a pt·oposito de um c~~o desteg, SI< de sua. sa.ude; ao telcgra.phi~Sta de !• classe 
Pt·csidcme, que andei. me es!'orçando para. du. Ropartioão Geral dos Telcgra.phos Victor· 

· conse«ui~· da Commissüo de Ot·çamcnto um Varcll<~ c a.diadu.a votação·· 
pat•cctn• qualgucr, o que at~ ·hoje não. pude Ninguem pedindo a palavra, é onccrt•a.d:t 
obter e na.o admira., dado o meu feitio, que a :~· -discussão do projecto n. 291, de HJo5, 
resolvesse (submctto o caso ao alto cril".crio .a.utol"i;t;ando o Presidente da rtepilblica a 
e se!ltimcntos de justíca do nobl'C relator} !4 abrir <to Ministol.'io da Fazenda. o credito ex
situação de um p1ttrão rlo ai'Sona.l do ma- tru.ordintu•io de 15: .t9l'is994, para. iudeJD.nizar 
rinha. · · · o Uolre de Orphão!:l de igual quantia nelle 

Trata-se de uin runccionario que tem 53 deposita.d<1 ern 15 de de?-eJD.bro de 1902 e 
. annos de serviço, que tem muito mais a.ruto~ pm'tenceAte 1t menor Alzira. Penna, quantia· 
de serviço que cu de ida.úe, esta.. í't·a.udulenta,mcute retiruda. do~ cofres 

Pois bem, esse :velbo sorvido r quo osgot- da. l.Jelega.cia. Fiscal. <lo Thesouro Federal no 
tou, quo despendcu o melhot• de sua. vida l!:stado di~ B:~hia, . por meio de prcca.torio 
em uma labuta para. a qual enecessario l'eal- lltlso e adiada. a votação. 
mente gi'a.nde vigor; comu é a fa..ina do mar, Niuguem pe. dind.o a pa{avt·a .•. é enc. errada 
esse homem, hoje va.letuuinai·io, não pód.e ·a 3• dis(m~são do projocto n. 286 A, de l!J05, 
desca.n<):u·siniio na mi&eria, porque não lho tlo Senado, QOH(oOOendo o tLttxilio de 150:000$ 
é licito pensar no foro leito que si'ío M apo- ao Estado da. Pa.ra.hyua., e adiada. u. vota.çã0• 
sentad.Ol'Ía.il ua.<la~ aos magnata~> da. Republica 
ttua.ndo a.pona.s com 20 anno·~ do ~orvico 0 l~h·. Presidert'te _ I!Àjgotadt~ a 
podem se a.posenta.1• com a totalidtLdo tlos hora 4.<J. primeira. parto da. ot·dcm do dia, 
vencimentos. · . .· . pu. •_i;!Çse á.·. 

Pois bem,- est.e é jorualeit·o, e · a uRiea 
. S<\hida. quo ·tem é a.ba.ndona.r ologa.re Íl' para SEGUNDA PAltn; DA OR!nlM OO.DIA 

ctL:m. · 
Tinha plidido á honrada. Uomm ii.!Sã.o de . E' annw1ciada :~. discussão Wlica do pa1•ecet• 

Orçamento, não eollcctivamento, que d1lsse n .. ~!9 B, do 1!)05, sobre as emendas o1fer.e
um parecet• qu:tlquor p~u~t se discutir o as-. eidas em3& discussão r~o projeeto Jl. 219 ,\, 
siur:ipto, uma voz que não se o discutia de de 1905, que app1•ova o.s estatutos do Bancu 
um modo generico, como no meu projecto; do Hrazil. · · 
mas nada obtí v e, e po1• isso valho-me do 
preatígío do honl'3odo relator." .. O 1!!11•. Presidente-Não b:t ora-

Não Pl'BCÍ!:IO · dizél' <w digno Deputado peJo dOl'll<!• iniWl'lptill:, 
Eltado do JUo que c~pet•o que po1· occa.siã.o. 
da votação lt honrwllt COUllUÚ!IIãO de. Orç~t- o l!i;r. l."i:r:t-J.•bo•H· Y.-hna.-P~ço a. 
m~.:uto, por 01.lguD~ da ~~t~UII membros, dará. ~ pa.lé!ovra.. 
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~ESSÃO Úr 29 mi 1"0VEMBRO nE .1::105 

o S1· . J.=> .1•esi<lcn te-Tem <L -palu. v l'U. 
o uobt·ll. ilepttta.do. · · 

c·,adttÚ1l <t l'edígír e a, ·~ubmetr.cr · <Í. :tpt•ecia
t:ào d:t Ca.mrú·a. esta.s dua~ emenda~. 

A lll'imoír:t, tí a, t[ íiO ~e r!ltcre a tllll M'a 
O Sr. l3carbo,.;a, -Linu~-sr. Pm- tigo dos t·~t:~tllto: tlll1 que se pt•Ohihe :~o 

sidentc, nu <Wl'etlit:wa. i,ct'· ult;invL•l<.l :L po- !J:Lnco um cm·t•> nmnm·o tltl transacçõe,;. 
nosa l:a.rclil q_ut! me impuz. c11vo lven.to-mc . ~[;tndu (:.an~i<~<:ru.t• c:omo igtt:üiucni'.e pi·uhi
n~tc dob:1tn tãv, cxtr:Lnho n.o ,:.mtltt,; ~~~tut.io~ t:v:~~ u:ws:Lcwes com u~ mcmbt·o~ do Con
h:tbitn;~c-~. quando l'ni eonduhido :. voltH.l' :i :.nü~so :'l :tdon:tl, 1Hiiüstros tlo Tl'ibun:.i (!Cl 

'tlísc:us~ã.o, cm.con~o<'[uenda do tlis~nt·so pi·o- U"nt:t,;, sccr.uht·io do· Pt·c~idelltt~ d:t Rcpu-
riuneiu,iio w~ hOt·:~ .•lo cxp'Cdietttc pdo liouraüu ulica. e me:trhr·o~ dl! Poder· .rudicia.t•it:i t(lderu.l 
Depnta.do. p ut· Min~•s Ueraes, o Sr·, C:tl•los ou Jocl\l. · 
Peixoto. · O k~l.lCO, :-:;1·. Pre:sidcntc, n~o 6 nm hancu 

Acontece, pot•tim, •tue o p:Lt'l'C<~r· d:ulo pdo du Credito Rc:~L. Ha. mu~mo :L otnond.tt qttc 
honrado rclai.or •YPÜL<Lttdo pc!n. .t'ejuíçiLo, {oi r<:.jcit:ltl:.t pchL Commis:siio, 'llll' illve pa.
]Wincip&lmeni.c tlu dtt<L:; t!<t~ enwnd:i.s •pw rcccl' contmrio do Sr. relator·,· (:om quom 
apl'Coentci, e o.-; 111otíYOS em ·qno ,;e o~teit1 uo c:>su e:;tou de acc:th·do, opiilu.mlo qtic ao 
esta. rejeição, obrig:L~Ille a algunms eonside~ iJu.Jwo uw ~e.j<i. comtüettidit mais essa inetll11· 
I'aç<ics .qt!c nu•ci, f.ã.o ra.pirlamentG. quantó bcncia. nii.rl scj:.t, no ba.two ponnitticla ~~ 
ü1c tor pos~iv-el. .· . .· . 'C:.trt.eil'<~, Hypothocai·ia. 

Nã.o unvo oocttlt:.tl', Sr. Pt·c~tdetli".r., ·,lttc o _\-; h·a.n~ac.<;nc,; qtw o~ Depnt.ados. Scna.-
pa.recel' do uigt\0 t·cla.tor. ertl I'(lÜI~'it.o <t u~~a~ tloi·C~. milti~tro~ tllJ ijupt'tl!UI.I Tdbtu~al Fe
dn;~~ emenda~ ~urprchenúmHHe. dera.!, o~ ,jt.tíze~. cntfint, os mini:.;·,,t·o~ t.lo Tt·i-

0 assumpto (Lti!J as duu8 enwnd.1~ tmvolve, IJuual de Cotir,;~s pôàcnl tazCl' com o~~u 
o que olb~ dizem, ·parcc0u-mo cous'~ tiío bttnco ~omi-ollich•l (de pas:.;agem !à.ço nu
perfeitamente idcn·Wictula. como o t]Üu nós tar que não dis~e co lU L•eh~{!ã.o a e~sc Banco 
conheccntos em tna;.-.hema.tio:t sol.Jre a dcno- de t•;sta.do), são trans<LCI;ões, ·que Cllt,endern 
:iuinaçã:o do axioma; cvw. Sr. Prcsidcni.ti, uom o CNJdit.o' p<:sso:t.l, Um desúJs I·ep!'o~cn
p:u·a. cmprega1· a phra~c commmu, c;thi das ttLnte~ <lo pode1· publioo póde pretender le
JlllYens· com o pll.rccer tlado pdo Uepuf,a.du va.uhr t[ua.nti;t:; Hc>;Se. c~ktbclecfol(Jnto,. ou 
por Minru~ Gm·<1.M. media-nte penhor rne1·cu.ntil, caucionando ti-

Sempre acreditei que . acct•c:~ dos!H,'> duas tl_!los da. d .. ividt~ pt.tblica. , a.c~:Õ()S ou. obriga~ 
emendas não houve~so tluas o:piniüos ile~ta çues rle compa.nht:t, ou tlcscout;tndo mwt 
Casa qne, ~ul:)mcttida,; :t a.p1•ocm~,fio tht Ca- lctk:t. , . · . · · . 
mara. e dit~ smts Commi~»uc~. tt· re,~po>t'~ Si algum Dl,)plú.Mo ou Sena<J.or que posstt 
unic<~ rosse appt·o\"<Ll-a.::. · · ~'il· n existir-sim! pot·quc nõs nlio !<Jgi>• 

no modo que estou na situação mental .tlo J:mws para agoro., pat•a. li Camart~. .actuttl
individuo qut!, hu.vcmlo dn fazer alguma. pl'O• si algucm qne poSliltt vil' a ser Deputado, S~· 
leccão sobt•e gcometri:t, .ou que, submcttido na.dm· ou juiz, pt•etcnde f:tzet• transaeçõc~. 
a.o oxa.me do unm pa.rtc q uU:lquor íl:t ma· cs·~rilla.ndo-~c no seu credito, no Cl'cdito dH 
tb.ematictL, cncoatras$e quem lhe retor- 'l'lc gos(t, nií.o Ycjo por que razão c~se cx·c
qui~su â primeira phl'<tse, coutcstanJo que u dito sti e:-~istil'ht nm rela.ção ao Ba.nco du 
totlo é Jll!LÍOl' que qualquer de ~mLs P'l.rtiis,ou Bt·azil. Piu·ccc. que um homem que go~a de 
IJ.UC dmt!! gra.ndezas.iguaes a. um:~ t erceira. credito Jtn~tü pt•:J.ça de~-n gosa.r desse Cl'e· 
~:\o iguaes· .entre ~i. · . dito, uii.o sô qu:1nt<:~ rw Ba.nco do Bt·•~~il. d:~ 

Esse expositor seria o l!r i ;r a tio. :t promn·ar q ucilc cnjo~ diroctol'es sfio · nomc:.1dow pelo 
uma porção de oxomplos bem n·isautcs, p:~l- (:iovcruo, .eomo <lUtLnto a outJ•o <tualquet· 
pa.vci~. p<ti'il. c<lJldu<.il' ~ou iutm·locutot· p;u·:t banco, ..:' uma -pa.rticulari<lallu quo .nií.u 

· ó ponto do partida, para. r.odtL~ 11g deducçõcs deixa .de impt·e~~ionat•- quo pasSei lia\'ct· 
que ea1•actcrizam os 1m:iccsso.; mathem:.- Deputado. ~tlHatlot· ou ,juiz· qu~ só t~nlu~ 
ticos e ~ou~ resultado~, · ct•edito pt•eci~:~mente no banco do <tuo o 

No ct1~0 vcrtcutu, pot•,Jm, :~ minlw. sit.ua- Thesolll'O t\ acciunist:. c d:tqueUc cujo~ tHt·l~· 
~·ao c muito Jlt<tis dcl!uiLd<", pDis quo, a. meu etort:~ ~i1o de nome•1ção do Uovo1·no. 
yer, ti·ata-!le de ;.r,xioma:,; d.e moral politiea Não se priv:t ab.~oluta.mautt> noohúm des$es 
n. o meu interlocutor t\ llomcm·tiiu tUgno t·cpro~cJtt:utte~ dopiidm; ymbllco de fa.~or em
quanto us que rna.is o 1'o1·onL . . - j)r<!stimo em ·qualquer outt•o estebeleci-

Nâo ha que e~t!Lr aqtli L11zcnúo demonstt•a,~ mon1o, · 
çúes ; h a tl o pe~ar que me fica. ·de, . ern o Slt. Bttww Ftr.uo - Pe1• íO:lita.mente. 
um a~sump/.o como · este, .encontrarem-~e · 
em divergenci~. tü.o proí\mdu. Jou~ hornons O SJ~. B.I.HBOO:A. LtltA - Si. :~ f.1nU. ~~cçiio 
de bem. lica cereea(l:.l., o Jil.cto se dá unicamen-te em 

Vou, portr~nti•. limíta.r-mP. .'L t'eprodnzir r•e!IJ,ção ao J>.~t;tbelo6iment.o otnci:tl. 
tl~ alguma, sol'W ~ llli~r;ã.o mental que me O Sa, B1trcro frLIIO- 8emt-o!J!.cia,l, 
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O Sn. RutaosA. Lm.\ - Como qtlizel': . 'rodo o mundo·sal>c que as nomeàçõcs ~o 
sem!-oflicial ; ·um terÇo ou dou~: tet•çOs ·de plci:tcam aqui . Os ca.mlitlato.s ~ de l;i., · ft.> 
ollicta.I. Mas ·o fa.c:to e que elle é o!llcial, no vezes tril.n~pcn·t;~m-sc pa.t•a u.qni para facili
tocantc a esta.s dua.s particularidade~ .,.. · de t:tt•em o tr:tlndl1o, mas o. pleito. se d:i. junto 
sei• o Thc.;ow•o a.ceionista. do ba.nco c do ter a.QS mluist.ros, . no sentido ·de 1':~:-.er noauctu· 

. dous . do::r sem; dil:ectore.o~dc oomcaçã.o . do pessoa ... a.l.fci~'l>a.da.s <1.0 g l'llpo poli ti<:o <! 110, 
Govei·no. · · · · no Parlamento principu.lmcnto,c no~ l~stadOl;.; 
· E' uma situacão um · pouco iuver.~a. du. si- ampara., apol;~ c oJIIeia.lmouto prtidtigil\· o 

tuáçã,o .em .que. Cl!tava. o ba:uco att< a.:,'Ol'a.. · ·:oavcrno da UniiW. ·. · -
At6 a.gm•a. tinluuliOs· trcs direc:tores de no- Quc1• se r10mea.r: P9l' e~emplo, um a.gcnto 

meação do Governo ; .. o· l~a.nco ad.minil!tra.do (lo.Lloyd. V. };x .. ~r. Pl'esidente, uã.o peu~ 
por prepostosclo.Mínistro da. Fazenda. Agot;;J; S<J.l'á .(lUO o agent.e do Lloyd .p<tm o J~~tiJ.!lo· do 
nós tomos mais a lguma. cous;~ : nus. t-emos 0 Para-::supponh:uno;_;,IiO;;sa. t;1W . úm: c.andi- · ,. 
Thesouro aecionista do ll;tnco ; tcnios · nesse· •loto do Scnatl.or Lauro Sodrri. ·. _. 
·banco os saldos elo Thcsout·o e nas tili:ws <is l'\ào htt uinguunl. t.ão iugenuo o t .. í.o C<tn-

. · &~.ldM daS· Delog:.icla!:> Jo'ísc<i..cs,.c\lnstituinUo dido quu~upp•mh:t qno o nom~d.o :possa. ~r 
meios e recut·~o:; com que ha. tl,e gynt.t: c•tc um .cimdidat.o do JlOLiti<:o em · oppo!:>iç.'Lo :w 
ba.nco . • , · · . . . . g!"npo <1un go.~vornlt na.quclla circumscripc;iio; 

toda cs·><.~ nw.chin:~ onl;!l'on:t n•.~~ t·ocl<Ls que :t 
O Stt. Brti:cio Fn.uo-Port'oit.a.lutmtu. c:ompõom. .como um;~ . gt·"nde. u.rvot·o, a , . 
O Sa. BAltBOs·A tmÁ.,:.., .. })Qrquc, ·cu;Ú: o il'ansaui~:;iio tio movimonius . que · voom ter .. 

quo .. custar, estu banco lút . de cmpi·e.;t.~l·, ttqui ao Cattotó. Do modo tJtW nU>; teiUos 
poil; ·quo uà gyria. bmtCa.ria.,gyrtu• mor•cantil- esta. situ;.L(iio : ·. · . . · ·. 
mente c empt•cstal·, pelq monos tia maioria, · Sitccut'Sll.es do Banco · do · Bt·~zil, ptw:·•~ em
'quasi na tota.lid:tdc. dos c<Lsos ; ·e cntL•e os di- pr-eg<~r o .n.?me qu~ l lUl'CCC vlctodo~ .•. 
rectorc:1 oontinua.m . a. haver dou.s de no- o sn.. V~>:tte:sF; D~ Aaaf;Ú-As succursa.cs u 
meação otlleia.l. · · · · . · · · · ·. · u.genclas teem · ~ido em rcgr:~ conttad.a.s -. 

O q:uc que~· dizer dous dil'Octoros de no- a.. outros lJMlCOS, a. lJauoo~ comnlol'Cia.e:;_. 
meação ollicial t · · 
. Quer dizer: .dous omprcír.ldo!:t, cu~ • ., no., O SR. BAIWosA LmA ...., Não o!:>t.ou duvl~ _ 

- .r- d<mdo disso ·; 1n<t!!, sí <~ admirustraçã.ú ·d~~,;w.s · 
moa.ções !lão do obedooct• ás pt•etcrcncias po- b · .... G • · 
litlca,g ; cuja.g nomeações indtcat•i\o qual e :~ <tocos 1ot· Ht.u llsa. ·~ ovcrno, litjuo. oort.o 
cot-rcnto pai·tida.ria. que cst.â. prevalecendo de que ~ã.o t.cl'l~ agencia. Jlcnhunia.. . .. 
no momento. · · . < ·, · · o· s·It. VEn.G.-;J-; . DI:: Aiia~u - V. }~x. não c 

· . . Por exemplo, ·•to momento àctual,o:seua-· jus·~o ues·~e ponto. · · 
dor Lauro Sodr6 não . conseguiria. a nonwa- o Sit. ll.\~tnou ·L mA - ~iiu sou ju~to 
cão de p<JSSOU. alguma 1'6COffilltCnda.da pol' nem injusto: . c.stou l~Ogistrando qut1.$i t}UI:l 
~Uc para. diroctot• do Banco daltepublica ; àutomMica.mentc. 
podia. se tet• . desde logo a. certeza do que. o 0 s··1 • • .vE·t· a.-··.· · D'·' Ant'I'. IJ ::_ N·• .1> ... J11·:L ••• 
nomo..'ldo et•a a.Jguem que merecia t~ confia.n- • L · "' u L • "' ,... ~ 
ç-.1, ntreiçoado . do Pre~idento . da . Rcpublica. o.gento do Ba.nco d:~ lwpulJJica ·o Ba.rico tlli 

·ll do .quantos 0 o.poiam politicarilento. · .S<tllia, gente totu.lmcnt.o o.lhoiu. ti Jl()litic;~~ . 
como t<J.lltbom os agente~· tlo r.Joy<L, o isto 

· .· IIJiagine;.se quo o ba.oco, cumpt•indo os. seu: jt~ ha. muito tempo. · · 
~t;~.tutos, tem .creado tuiaes, sucours~es no · · 
Pat•ã..;. pa.ra exempUtl.cu.r -no Pat·ti, Cril o .Stt. B.\naos.\ LtltA- Si v:· Ex. mo 
Ooya.z, em Sa.nta .cu.tha.rimt, etc. (P(lusa . ) ucj!<t quo e~toja.mos em novmUbt•u, nadl!. 
Quem ·vae ·a.dministrlt.l' essa.s c:~ha.s ftlia.es ?- mais po.:s..~ dizor !: · . . ' · . 
Quem é que va.e dirigil-a.s ? A ~espostt~ se1•ia · POdo V. l•:x, toi· a Col·.toza dist.o : ,;i . I.~ ~'0-
.a.na.loga. ll.quella. que sCl me dm·ia. dentro dos ronch~ de um bn,nco 1ot• coll~titaid:~ du c;tva-
1actos que ahi estão YiVGS, O noSSOS contem• Jbeil'O$ .quo SO lombt•em do fa.:r.Ol' polithltt 
poranilol!, ·si eu pe1·guntnsso quem ê que vae cantr:J. o GovCJrno; po1it ica inienst~ ao . Go- · 
~o1· juiz seccional nesta ·.ou JIM[llolla. 1.ona. du. vemo; não t or:1 cMx:~ 1llin.luenhuma., Jtem· 

. Uopublica. . . · · - . cu.ilm, uom· .caixeta,. nem cn.l:mte ! 
1~odo .o n\undo ·s·~oo <tilo. propostos .tre.~ o sn. Bn.tczo t~1Luo- Püdo. ter quando , 

cn.ndldn.tos n.o . ·co.1•go tlo . . iuir. seccional, em muito . um cai:'lão · funct'IU'io. (Ha · outl•os 
n.lgnm dos I<;stadllll, o .nomoa.dcherll. n.quállc <lp(l)·tes .) . · · 
que for mtüsou monos ult'okoado no oligar- · 
chu. dmuina.ute, uo gru~ 1101itiuo taropoodó- O Sn.. B,\JtnosA Lr~.\ - Nii.o cB·tou com-
t·anl.P, U.O . !rL'CMlO pLWtidiU;ÍO t]Uú tllitli. llnl IUOIItttndO 1\Uill ttttLettndO.) . , 
uommnnhã.odo a.trecto~. du ldéi.L~ u du autos O S". V1Úw:-m L•~ Aim~v - ~: cu estou 

. ·com o GOV()l'OO da. Unliu. citwu.lo ll.wto~ quo couhoço de lougu. d.u.tu; 
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· O -~R. BAnrios.<\. LDrA--' Únf,iio v. Ex. . O pt;o.lccto da. const ituiute dizi<l : nãoP<)-
. acredtf.a. quo .o agcntt! . tio Lloyd:Jitt Bu;hül dcr:t sc1• nomc:l.d.O. . . -· 

!:!Cl'llt cM:mz do pqrmn.necm• no logar· lmil- . . N~il\· atl.miHia nem· a · tcntm;Jio. nem :1. 
.· J.,r:mdo-~c hi de dar comh;ite ao Dr. Ho- po~sihili 'htdo d.c .~e Jll'U\-ue<tr dé a lguma. 
drJ~ues Alves ou á situa('fío domin:trrte~ ;orte o Doput;t<lo a moder:w o ~cu at:tque, 

Sr .. r>resirlcntc. a ~itnaç·'ii.o t' (!~t:t: filincw ou o. ;~fct'V(Il'õH' <) •. ~c · t ôl.J.JOio. ?\~.o . 
com itgentcs nomc;vlos por iulhwncia tlo l.io- ~ltt~ . cst:~ t·;,d:tct;f'o fui ·lllotlific.::ul:t , 'c 
vcrJ~o. Dcpnhtdo,;_ .on Senado:·e~. juizn$ .óu o quc · J>r•o.v;tll~<.l(:ll foi uq1tú tLettbr•i tle ler. 
rolntsiros do Tt•tbuw~!. tle ·t:oaf;:w, rn:ü~ 0·,1· .llt~ m (Hlo . 'JIIO 1un. · capit;,.Ust.:L (em re)!ra., 
uu:~nos alftli<)Oa!los ou dc~<LlÍ'ectus; .indu <t um ·c[ltOlll · il ·~cont;~ loGtt·a~ do um ba.nco, ([tll.lm 
.cst.a.bclecirncnto tlc~tcs pedil' <linhciro em· 'lep(ll$ÍÜv cliuh"ú·o, quem rctíra. tlirtl tciru de 
·pl:C:,'t.'\1[0, CODl, Ji\tr,r:~, dt.: Stll! :t<!CC[f.n, OI! UO ·c;,t.:Lbt•[llllÍ:11lnnf,oS . <k»':J, (IJ•oln:n, é llTil !lC11!'o
SCll ahono Oll. t:ildO~W: quem j ulgt~ do orcd.ito c i:.•nte, , (• 1\lll ÍflÜu,f.t-ia.l, ti lllll c::Lpit:•listiL) · . 
dcllcs ~ _(l'cu•sc•); · · . . .nrn cap!taJisT.lL.:. cloito ll,lpnt~l.i.lo. Nin"ucm 
: Em pl·imciro log;w, que 1linhuiro 6 .este ·; ú d••])tü:ttlo cót!it':L su;t. vontade, iünguem t': . · 

· donde sa.e cllcL~o.> do;; p:Lrticnl:u·"~ '! l\:fio?' obt,i;;:~tlo :.~- sct· .neputa,to; · qüu.ndo üelei.to; 
·sae <lo Thcsouro, ·quo ··concorre po1• duil'l qnand(l' acccit<l .o ·nutud:tt<l, i;;\lm-<Irte · ;wccita. 
1\:irmas-coril a.s ·entrada.s ·d:ts ·~~.õos 0 c .1m dentt'o dlli:-;es limlf;l!s. · · · · 
os tlcpo~itos dos s:~ldo~ do T!lc:;otn·o.. üu da .. .,; · Pur tmlt.o, desde ·loJ:,:O' fieu. privu.ilo. ilc fi.~zcr 

'th~our<u-i :l.>', tlo!eg~ja.s tiS'-".•es e . a l!l.w dc- conl:r:~cto;; com o Puder Executivo . 
ga~. si se tra.t.a. do E»tiuloo. · .. : . ::iup:lonha.-~1) Que ,::, por .exe:mplo. alguam 

.. .Bcrn. tem muito ·Cl'criito e não (! t'azotwol da. ca.st~ La.;?e, du. casa. La.~e qae t em ·aqui: 
cort;~r-se o cl'editO a. este llonióm só porqüc. uma. runiliç~o. ·um est<t~oit'O. · w •~lguem da 
t1 Dcput.a.tlo. · .. - · . · · · ·.. .. La.go quu tuni co .;ka:cto uum o Ministerio ua. . 

· .Mut·inha. ; ilcsdc logo · $tLll~ que tiii.u pótlc 
Então, pódc levantar dinheiro do~ oui,l '08 cclc1a·u.r cc~utmcto; , nern ·a.cceit:tr ernpregos 

banco;; ! · · . · · 1·om úJLortttio:::. 
E' suspeita em rcltt<)ãO a Dcptlta(l08, Scntt- . ~! ti <Llgum outro, I[UlJ llio. 6 p ropi:ia- . 

dores e juizes.;, · · mnnt\l. c: ~ l'lita lista. tom certeza. <le qnc uão 
Vamo~ a VOl'. o quo diz :t Con~tiiuiQfio orn plldt) ::w1- 11..;1110;uio p;ú·;t cargo rem uncr<1do • 

. · materia. de $uspoita. c 110 tocánto it siT.J.mção Pot·o.tue '! Dir. .. (} sr. · .. JOão Barbalho : 
em que o :logislttdor constituinte qui~ cól- .. no~do ,1110 I)S podol'os poH·;,ioo~ são rlivi- . 
loc<>r os Ueput<~do~ c Senadore~, qu;tinto in- di !los. 0 tiS :pe~~o••s irtvc~&i!hts das J uncçõ0s 
.Yestldos do mallu<t.'to c omquaJrê:) este dumr. <k ,.~_ua.lq_utn· uelles, nt10 pôdem vencer as tle 
Art,s . . 23 e .24 da Constit.uiçfio . Art. 2::1: Oiltl'O. · A· -pl·Chilii()iiO tbO Deputado ou Sona.
« nónhum .momhro !lo Congre>!.~o~do~do que dor, dl! acceit~tt~ ~mnmissiít'l~ ou omp.,e·gos 

. tenha sitiO eleito. ]:tOder:i. colc:,l':~r Cllnt.t•:t"to l'cHlu.r·nc.~ . !l dc.'.todo1. m~ão ; :o.lc!m dH fJUO o~s;~ 
. com ·o Podel' t•:xucutii"O», J)rlmoil•u; . « Jl(lnJ' pl·ohihk á(l o! .nma h:.,·rdra. •.~Hlt.l'll. ·~ Col'l'U• 
dello x·ecn!>Or commi:;sões ou 1\rnprogu~ I'<~ pc:il.n pe l(l Podm· Executivo, motivo qul:l veda. 
munemrlos», sogimdo. · tamhmn o< ~.:ontru.ctns ontre cllo e Os rcprt7 

· · ·A....:Sim, umt~ Yet< cl<Íii:O, reci!l"~· o diplorn;~. som .. ~nt:os . » · · · 
alntl.n não. ê Deputa-do sinã.o -p;u•;b o~ etl'ci- · Podcruln, :po;·o'm~ tl:u~:>e circum~t.u.ucia. em · 
tos tio m-t. ~. · i>lto . .;, o:'i.o · podi•l;- sei' w ·e· qrw o.o; ~-uryio.'P:; !.lo ~Jcput:.tdo y~t S!lfla•lOJ' po~
so, ote. · ·. . · · · . . · : ~:un snJ• Ot>co.~ •iLl'tO~ , · o lu:_rt$la.tlut· con.stt-

Nii.o pó<.le ser 1Jl'USo, tem ilu vil· :i. Vtll'Í· tuini;n e~pecitie<>U :~.S l'Ulllfili:O::ic'íes ·cm que isso 
1tettç5,o do. P''!lot·us, . P'.~l'a. •. pt•ocl: ~madu J?Or S<• p o'11le da r mis.·;ào tlip!onút.tl r::~ c C<t.-ims de 
um dos memut·o~ tlcst.t cam:w;k :pr•e.--:r.ar j::um·1·a.; tl r:~~- rrnp(lmle.t• · .1:~ colttiJ()t•;i(:ão d:\ 
compt'Omi;;;;o, " com()Çin· · t~ exct•c,n• ~ func- C tllll:tr ll ou tio Sco;ulo. c"nformo , f!. t rat..'\ de 
çüe:l de Deputuüo. ·. . . · · um on üu outro i'<iprc:;ent:mto tié$as Cá.sas 

· Desllo .. que u oloi tu, · I", w1o põdo celol>r <tr tlu Gong t•osso. . 
ooutra.cto eum o Potiér · l~xecutivo ; -*', nli.n A :pl·rÍhiukitd c . ·tw~a IM<'1;ci1·a (!01Jh·'·' a co•·-
. pOde receber commissfio ou emprego re- 1"r•pçM etc. .· . · 
munc1•ndo. - · .\[<.\~ , nntão, o Pod.cr l•;xocu·!tvo }>tjde exer-

1~ si celebl'M' eolli;ra.ctos; · ou recebm· om- oci· COl'l'J.IPÇ1í.o contl-:o O$ Ucp,tt:ttlos 'l 
prego l'cmunemdo, perüc u matHhlto.. Por outru . . : .. ent.:-io os Hoj:nt tlt Jlo.~ slto .~us-

O SR. v~:rtGNE .. nE.ABHlm dá. um .n.}Jm·to. ceptiwis du corrnll~'in? . 
M<~~. 'lllli lu:nlm~:H;a tln~l.n eonnncntt~ 1lor I· 

.Q ·stti 13,\:RHOSA LtMA- No caso de ·rtccei.- Qnu lti.Ucl doplol·t~YOl tln:,."::l! l>Uhlieigt~~. 11mi• 
ta.l' . t) .. om]_)rcgo, 011 mzm· · contt·actu • . perde nuntc llOl' tti.tl t;LI$ Mtttlo,; , . tlc. consi(LOl'<t.l' os 
·o 1na.nu:.11.o. · . St·~ . :ueputu,:lo,; e <J.Uc o:;. Sr:;. Sena.do1·cs 

O. t~pu.t•to de V. Ex. me l't.:cot•tlt~ o qnc ,;(, l?l'üci$1Lln do lni;t'l'Oil·a.tJ oontr:~. a. col'l'upção; 
deu uu. Constituinto. uma. QSpcciQ uc (un bul~u,:iu pa.ra quo nãQ 

~.ru ~ 
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. ba.jam de pecéal:roatei'iu.lmMte~ sem o quo nada. E' nomeado hoje, a1nalihã. . os voritos 
a. tendencia. se1•ia, de uma. pat•te, .para .se mmlam o 1Jõdo SGl' ·demittido; nlis;·tra.ta.ndo-
deixà.I"Corromper ! · · · ;;~de · em]?i'ego vitalício, eoncé ~e-sc · que o lé-

Mas, col'romper corno ~ gisladoL' dc:>Saépoca suppunha. quo nos . ha.vi~ 
E que é conompe1·1 . . - . <(o rcg~i·, M qr1c. esta. v a. eitgan<tdo! porque 

· Eu · peço .perdão , ao illust1~c relator .de Qilc WVJ re~e cousa. Mguma, valta. tanto 
estar dando c.;;te feitio <1 rniD!i;l. exposiçã.o; eu· t:Omo u. lctra ·morta .de M~so~ · livros ·. collO.: · 
j;i. ·disse, .deSde o .principio,· que· a minhi1 cados em noSSáS e~tante->; nias iman-inava e 

.. preoecupaçã.o é a'pcna'-:1 ·moatl"d.l' a. filí~fi.o tlo COllÇC!UO ~e quo assim sej <~; quo tal Deputado' 
id~as e de motivo~ que .. ll)o cóndu.:dra.m a ou tal Senador poSsá diminuir a violencia 
redigiresta.sememlas ... ·· . · : · dos seu!>. <~.tatlues, qua.ndo sej;~m productQ · 

. . . - Corromper é a.Cenar com um . lavor daquelle!! n. quem atacam ; · possam·pertencal.' 
peéuniario,' dirécta ou indirootamente, jm- m esmo ã .certo grupo que, am pha,sas ll.iver
m ediata.mente ou .longiiHtU<Lmente peclinia.- sas da . .vidn. pat•lamentn.r de todos Old povos; · 
1·io. pa.ra. . que ~guem que deva !>êr fiscal tem existidJ, Deputados ou Senadores que 

. passe a sei' coropadra; p&.ra. g,ué aJgtiell). ·que atac<tm · VIOlentamente· para ·vehder. o· .seu 
tenha. de te1· ,um olho severo sohro o. ex- pelxc ·cal'O. Ha.mesmo, cm.a. ·nossa historia. . 
ecuttvo tenha as coroplaceucias do.Cumplice; p.arlament.ur do tempo do I rnporl.o, ailecllotas .. 

· pm';~ que . <~lguern <i.Ue ~cv;~ · sc1• juiz, ' l.ue ~uito :~nhecidàs, . Os: hom'!VIos DepUtados · 
. de~· a. poza:r; sopa~AtJ', m edtt•, a.va.lhn·, fi!Hltal' . ll3LO precisam que o repita, pc>rt:tue o sabem 
tudo quanto é iacwr on elemento susc ,_ tao. hem como eu. · . · . 
ptivel de coristittitr· a .responsabilidade cri- Outros, tibt>.~S, pt·eci>atn quo se lhes acene 
·mina.l dó ·;:;'&~cuti vo, ·pese com o k_ilo de 850 com um coo posto · mais ao a.lc;mce d~ inão 
gra.mmas, segu11do o reitio dos açougueh'ós p<Lrti r~fervor11.r <L fé e dotet'minil.r actos de 
que e~tão bem com a repartição iDcilmbi,la d.evota.mento : opportuu~.~.mente . e~ te .logar, 
da aferição doa. pesos; meça. com. o &i talão, a<tuellü ·cmpre"O. ·. . . . . · · . 
ccim o metro que não tcnb;~ qua.la-o . palmos, J\!R~ o lccrt,;l~or foi ·muito · ma.is terra. a. 
ou, si for necessa.fio, ~oro o ·. m etro quJ s~a torrc1, toi.em cuutr;Lct,,>s ; acllou que .JDe pu~ · 
a :vara, que tenha ·ctnco palmos,. e a.S~Jm tado ott o Senador podia. :ser corrompido 
por deante. . . . _. . : . . .· cpor CO!Hractos~ ; . • · . .· 

Então, pax·1.1. ·.que . na.o. faça_m tsso. entende . Como é que o le~pslador pode ser eorro)'ll-
o legislador que é pre!ltso por ~ma ha.rretra. ptdo_por contt·acto 1 . _ . · .: <
. Mas, corno.póde elte ser corromptdo ~ . Nos sa.hemos como sa.o os contra,ctós em .' 

Dii\ ci fegisladur constituinte: por .contra.- q_ue se. quer ·deixtu bem ó eontra.<:ta.Jite, so-
ctos e por empregos~>~ ... ·. ·. . . ~~·etu~o qil(l,.ado llu. e~~e a.~crascimo.~ a no. 

. ·ora., «por empregos», !la. que dlst1uguu· .o méa.çao de . fiscu.es ,quG· sao eseolh1dos oom 
·emprego.; em·que o ·fu.uccivl.lario é .. demis~ matoz· ou menor influxo P<Jl' par~e dos con-

. llivel ad 1ltllum e aquelle 11m .que o .. fnucci~ trac&:1ntes. .. · 
na:rio; desde a. inves~Ullr!l., ftca.~vi~itlici?. N1Lo_!at•ci :ioC;troara. <I iDjustiça. de suppôr 

O que é que o· tegls1auor, cnta.o, 1roa.gmou, que nao ha. dezcull.ll· lle e<.t.sos ele c:>utra.ctos . 
coín o espírito prevenido?. · . . · . . em que se püele ga.ollarmuito clinheiro. Todo _ 
. Devo, á lmri. tade, div.l·>l' que ctt fui um o mu~clo ~u.he bem. que M a.tt~ concessões 
desses. le"isla.dorc> mas, n<w · propouderei quo sao feitas qua.st que ·c um u. · certeut de 
.em cousa. ;enhunia. no. Coustituintli) .. ; o meu que vã.o ser vendidas; Pl.issam tla.s mãl:is do 
.voto t>ó vu.le,i, s(avi ncceit.o em dous 011 tres feliz p 1ra. o conce!lSionario, para a empreia 
casos muito insiguilicantcs, .e a:té a. um delles qul~ incorpora.. . . · · . 
êu eacaipórei. · · . Mas não licou nisto ô Je.!!islad or coo~ti-

. . Na.s disposiçoos tx•ansi~orias~· : tlU fiz con- t,uinte na. sua, preoccupa.Ção de resgua.rd11r o 
signar que o 00ngresso 0 110 potha., em hypo- t:ongresso e os 8eus membros contra. a cor• 

· these o.lguma, ser dissolvido . · rupç.ão do Executivo; não. p(\rou 'u.bi a idéa. 
Pois bem; isso · serviu pa.ra que a. 3 d,e que o legi;l;:Woi" consti~uinto tinha de que d 

novembro elle fosse dissolvido. · ~xecutivo p6de pretender corromper · o La-
Nisto não colla.borei. Sentia. que o Con· gislaiivo, WJ.tut·a.lmente peLls ·Hcções da 

grésso tinhtt d!l ser llissolvido, porcohi-o com nisto ri&, i1lcl usivG· a conto01po1'u.nea. de todos 
osso mon possimigm.o n .Qtii1. (loixa.r bc~~ cla.t•o t>S ~'los . No a.rt. ~ di~ a C~u~tituição : ·· · 
-não .pli,lo u;IJt«JluttLm~Ll.'LI~ SOl' tlt~~olv1tlo-e «0 IJeP,utado oc.t Sen;~.dor na.o pód~ t:.t.m bçm 
nas dispolli~:õ~. t r a Jt<;ltol'laJ>, . · , ser presidente uu fa~ex· p~n·te ele dtl'ectOl'IM 

·Mas, nisto não c::otl t~oorel, de1·o mou vow de ~cos, .companbia.s ou .émpreza.s que 
como todo~ deram. go:r.em dos fnvores do. Goveruo. Fed~ra;l defl~ 
.. Póis bem; a· corrupçã.o .por mel~ .de . em- nid?s em lei.:.. . . . . . .. . . . . 
p regos, tra:c,a,a~ de emp1-egos ait mdum, Eu me lembre1 da . geneso 4eY&e â.rtigo, e 
p problGID.,J, ücil; m'\lito siJ;llples, n5.o vale creio· <Jue disse .mesmo ;J.Ígttmas pa.la.vras ; 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2710512015 15: 12+ Página 33 de 43 

· · sEssi6 EM 29 DE NOVEMBRO nt 1905 . · 

confesso meu Jlüccado. Nt!.~tr• po)it:l p:L
l'Cm:.'-JliC que preoendi ttttnocnt tt'fLih>"ittl' run 
pOtlCO o lugisl:Ldor. coust.itttinte. Tnrtlto iL 
con~o!u.t;fi.o, (l ~- li f[U;\ ar.:L'crlito. qno 1'ni no 
c>tso a mo~c<t do coche, Til~~~. o cuche subi:• 
8em qu(J a. Jnil.lhtL gri'i",a.t·i;.l o itnpcdb~c de 

-~gi.Ll·:Lni;hl; üt.~- jHl•i)~ on 01_dra-$ 1,;1LI~·vonr;úc.':t.; 
pri ~-il.::glo p;~r·•• cmi.~sào tic 11ota,s :w }Jot·t:t~ 
dot', com l<t.Stl·O rtc.ouro on ui~; ,; i~rllt~:iw .de 
tl.in~ifl>s oa ta,xa.~ l'edrmte~. onTeducç,;i;o ddle;; · 
ll-1 n leb ou con tl'ac to. ~ · 

ga,lg:kl' a· l~tdeii'a. · 

. O artigo dizüt .. : 

" O Deputadrl ou fiellarlor ri}io póde tam
bcm SCl'. pee~iclen(;o, 1\J.zel' pu. r te ue dit·e
·cto!'ias de bancus. conlpttnhia~ 01.1 cmpreza.~ 
qu~ ~ozem. de ~ann·e~ do· uoverno Fod.cml, 
defintdus em let.» · 

Só .. N<t l'cua.cção opi.nou->.<e <pto m·:t_c~r
cear pur demais. Nã.o se o~inlln, ll.izenrlo qnc 
não .se dcvi:t .CDl'coal', touo~ ostava.i:n do 
accordo; ruv,~. o quo: SB aeha.va é. que se 
ce1·ceava. dom<tis :t Rdividado do Deputado, 
e entã.o accrescentou-se. · 

JÇ o.prlmeil·o excmpio de modl!lc<t~ao vur 
meio dtu·odt~cção do vencido no .-correr dtt 
discussão. 

O vencitln no correr <la dhictt&::ã.o, foi o 
que li; c m~ oeca~i:i\.} ilu. rcdacdo <tccrescim
tou-se «f,wores ... » · 

· · DepJL~ qnu u UoiJ;p•esso coristitniute se 
dividiu nus dous ramos do ])orlt~l' Ol~din<.n-io; 
foi Jilita immolliahtneute a lei tlo!lniuuo 
estes f<t v ore~. . . 

A px· .·hibição eru. mttito m;tis apert<\rht 
«qua.esquet· üt.v'ores~. O St•; .lcJãO 13<t.rbalho 
lembt·a. este c;\sO e diz.; .. ,\l't. 2~ ... ravore~ 
do Governo : ~ .· . . . 
. 0 Sr .. João 'BM·ba.lho ·toill<t. ne~Se texto 
toda~ as )li1\a.vr<.~s do Govnih10, e v11i· rmn
mcHt;n·: 
· « Elles r!sbbelecem Hgar;ti:o e l!epenuouoin 
eutt•o o Pndel' l•:xer,utivo e os membJ•os do· 
.Jltü•l<l.irieul~J, q ~<e ~au pu.t·to d•~ tlivt~t:tol'irl~ d.e 
'"ffiPI'f'Zf1S ·pm· ;\ojrrooUn lhv'Ol't'l'iolo.~, O~ qti<te~ 
vm~olemtL~.:im <l. J1eco~~:wia. iioa~:àu ú imp:i.t'
cialidade p:u·a s(l ·. o"eüpa.l't)lll de <.Lctct! ofll.-. 
ciaes de quJ tive~ du.eontmcet· o t:oni(rcsm. 

.Os Ltcput:1dos e ~euatlorcs tt~em :t ·:ottribni
ção de velar na exeuuç~o tl:.ts loís. de :1ccusM' 
e ,julg<u- oehcfe du Poder J~xucuti'ro, u bt\.} 

· nàose oump:L lOCO com a po~i~'ti:o de iuttll'eS
SI1dos o~e emlJNl.:lS qnc recüiJom a.uxilio d:> 
q mü•lUCl' nf1tt.Ll'OZ<L;pre~ttLU08 ao l.fovornt), de 
mudo · qtw u lcg~~ltLdOl' co11stituinte, n<t 
opinião üu ~::u m:.LiS :tuturizn.do intorpr.Jt,e 
untre uüs, euHünullÍ,tÜ.Iot·, qu:i:G quo os Depu
ttt.dus ou s~.~n,l'luros, Ine1nhro~ •Lo 0\.}ngrlJ~"" 
Nadona.l, uiiu pmlns~c lll lica~· Husptl i tus uo 
meJHJS i~l)!tl)ii.o o me:w~ itnpru•cia.llda.dtJ 110 
cumpt•inwut.u ·ue ~e•t~ devol'e~. pelo J':wl~o Üt! 

11L1.llL'Illll JH1'1;u tlO tlit•or:tOl'i:.l~ dt• i.liti1CON, 
Ctl!llpli.lllli;!,~ ()li (IH!p!'U~I.I~· !JIIU _;.:o,·om ![c 
ft~V<>!'Il~~ 

·Qllo là.vor<:.~l Estli.o o.hi: a lei os tlül loi~t, n 
essa 1oi os reduziu aos seguintes ca.sus : 

Si a:pudarmos 11mito, sm·:i. licm -c;~pnz de. 
onconkctl'tnOS. aqui ri ·rtko. ou n:1 legisl:.t
tul'a :Ltra~:til<t, quem UfLulicassn muito li-vr·e 
desta ttlrcch:; t. clan~ul:t de dil·ectores de com• 
panhia~ • . . gos:mdo Jav()r·es · oa l'eilttcção de 
direito;; em vii·1.wl" de leis ou conti·a.cto~. 

Vê-se bem dh•ectoJ-eq de compà.nhitL~ go
s:tlldQ r! e ·i~•!lt(;flo de olirt!it.o rlU cl!! l'<!ducçã.o 
de rlil oito em v;rtnde tle !eis ou con1.r;tdo~ 
eom o tlllverno·: privilegio tle zuna, <lu mt.
vegtwã.o; eot\Í:l'.act.o dt} t.arift~~ ou coilcessií.o:> . 
de r.enas. O Jil'ect(n·, por exemplo. rle um." 
estrndu. tll• rena qüe · tem pt~i vílcgio lle 
1.011:>; )) 

Vé-se, portanto. (lomo t~1áamle o i1Umero 
uc pe~~o:d que temn de escolher, que tucill 
lle opta.r cnt,rc o maudMo de Ueputt~do ou 
de ·SentLr.lor··o e:;ta si·~üt~<.~fu). 

M:t.~, <t. sttmill:L d~. tnuo idto u : primeiro, 
1111e o· Jog.sladoi· coustituinte julgou () t.;x
ecuti \'O ct.tp;<,7. <Lo. pi·ntomlm• OOl'l'ompel' o~ 
Llepnta.ilo~ e f:ie~üt:!Oros; segundo, que ú 1ogis· 
lttüor c(mstituinte . .jukou us Deputivlo~ e Stl-,.· 
H<vloros su~ccptiveis do· ~orem corrompido~ 
pelo Ex('Jcutivo. · . . · 

l?tti eu que i ma.p,-inei semelhante co usa. 
pot· um e,:pirlw pe:;simi~t<t, pois .IJtlH não 
,cc me negm·:í, ess<L tl'ivh.li~~ima perspica.cia· 
que nu~ Jew~ <i ver. <!UC nl\.q c eose o melhor 
lll'OC(lol:iO, O t ll<!lhOl' Ctt.minho pt>l'1l. viver, 
Mclh9r (• o de comle~cendcl' .. · 

Nfto a.cho e~1.es neto,; COi·t·ectos, ; ou nio ·os 
Jt;, . t •xla vi1t, lll<b~ · tam !;em não sou palma,.. 
tal' ia do mundo ; e,;·t.tt ú que é ~~ philu~ophia. 
tDH~~ _·Hi rn:-i_cu:s<_~itas~n .r·:_pit~frro;· a.ct•n•ltto, nos 
)·t-~em1lltlnH!litl'i;1, Jlf.l, ~hH'il-- pl·(~~entA .. · 

r~rt:lndo li rorrl um· tlu~ jot·uae; ..tosta ci
d(tdC un1 ;wtjgo ctli t Jrittl aprecianrlv es~n.s 
.minhas <lua~ ementh.l< o31.a. e a outra a que 
me re!bri, mas C[tte ·,t.i!Hlu. n5,o li, frli pro
cm·:H· o liv1·o cta~sico des;e e:uiuetttc eom
meni.lLdor, p bl'<l vnl' si nos commentM·io:; 
{ULI'lJl"lil. :l!i;'t!lncL COIJS<L ilO l.ln<llOg'•l <tO. pl'O• 
ees~ 1 lrrgiuo que rnu llal'i:L coudur.hlt) •~ taes 
eouclu~iíe~, " · pat•:.t. t"..ll1'ortu meu. oncon
b•ei O quo ltC:d]O i)C !el' I) que ~tJ Yé llUC . 
cunrl i.~ pet·itlit:tmonte ..:nm a movin1e1lttLção 
da~· minltiLS cmondtts. 

A rn·imcil•J, V<l?. qan HC tl'atOll rle~'Se 
lrtctiJall'fJ"" :J.~:!IItnpi:> rl{H> ü·.t tci pra·~t>
niiiqnrlo, )lr>t'qurJ ~~~ !.l'•-:.>rras <Jlle pt•ivaut 
"011: migrJ ·"Ll\lJJ\1 '11'" uao tll<'.•·rlon hc•ilt (:OUl 
f)~nl.~~t!l1la dc~_vive1· a~ a;i · ·· I ·1~diJ·. :.L flutlt';.tru:. 
g,l~ ~.InhiL l\11' nü11.:~.d·.J uo~:~j 1 w~, pnsi,~ii.u gocHc .. 
t·iil:t. t.lfJ1llr:Jl'<!.'IUCl o 'J"i;<J, ,\ pLi~ii.o pQliLicu. 
ln,nçon-rile urill'C[lto n·J 11rt:~upposto de 'lllll 
eu não Jo&;e cavu.lhoil'O ~u.vu.z de !nl'nlllhLl' 
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accusa.çõas·:destas, irnn.ndo tinlnt, tenho e totlo Bem; eu tlz .o que podht f<\~cr·. Continúo 
mundo tel'n u.s pl'OV<J.S. - . . . a su~tcütar c a Cama1':1 acha co.mrnigo que 
· E <~ _1lldlgnação. a ·. explo~ão üc-pe,j!J, .•> so- tl i una. cou~a.· q11c se podm ··ycl:'. .\las'. p >tS
·bresaJto de·. ptidicici:~ .. foi. tam:\nhu nest;~ sat·am-. ..:c · os tempos e ·a maJ.-é · fez-.,;o das 
Casa , toda eu..-~ se lev;wton :~ pedir q ue Stl rocha.sde are.'ft.a::~ vi v:~·. os ~!eixos J•ola.dos; . a: 
verificasse si isso ·. ct'<l ver·dadc . -Como ú erosão rui moclillcaudo o~ reitío8 e a.<;• llJou:.Se 

. p'ossív:et'? ...:...,_diú:Lm, . · . · chtl"<~ndo <t vir do Pm·Cut•w, ':-;inl., o;cnhor, se 
E ciltw grit.av:.~nt em gl'alluri numnt·o c•~l- devia-c .~o .devia 1nuíto l,ugltiJJmml.l_ntu por 

lega.s - então com9 a:{or<i, e co11L';.!'>-~ do:> q no lil.zi<1~>'ll o. 5J.;áilicio dl\ pu.ga.r; ant iga- · 
·-mais. dignos ti hom•ados :· <. Eu não dl•va; ou mente _l)agaya-i>c; sabia-se lptc sa.hia.diuheíro 
nada petl.i ompresuwo ao Ba.nco; cu ta.m~ I><Lm PU.l{•U' . emprego. · -· · 
bem nao pedi,. diziam outros., · ' · · 0 Todos_ t~chavam . q110 ·era. 111"na cotis;,i feia · · ·Stt. Bn.tC!O Fn.JI<>-N'aq\t ella. occa~ião, 

·.· pedir _dinheiro_ einprcst.:ülo <W B;i:nco. ?'li n~ . q 1\l:ltlLd<J.-so <i nu ~:~!tiaditlltciro; cootc>tttvtl.-!m· w :.~.gor<~. depois·. do LJ.eto. pruv<Lllo cumo'·eto: 
guem <tuorh• e~t•w sob '1 suspeit;~ de ter pe- monto üc tlofe.sap<ll'<~ o p1··~scutc é <Jtio :;o diz 
dido dinheiro .omprosta.do :w Ba.nc:io. ~ ::~ Ca-, · 
Jnat.-a. em seguiu<• a. f'~i.e movimento votôu qtlQ ::;ab,iu._. .. · · · · 
pol' . quasi unauimidad(l, Recól'do-mc quó o Stt. B .\ltllOSA' L ! ~I.oi.~E' o qite cantc;;to, 

. houve um . voto cont.t•a: i'oí o d;t•iuullo mal- é is;;o mesmo . .Jwt:wa. Si. -pu.g;\ntlo com ~:~;~ct·i
logra.do colloga, Deputado poh~ Hu.ll'hL c ,ju~ Ncio J.ltii'<~ o Govei·uo (b . quem ~e ü amigo. 
l'ista di~tincto, o Sr. Augu;;tq Fr;~nça.. l~llt·iiO se t~.chu. m.<ll ein defoiH.ie<· o Govcruo 1 

· ' · · · · . ~ão a.cho .· ru:ü nenhum em se -<lufenuer 
O. Srt-: B1ÜciO FlLiio-=- Esse ·mesmo liã.o \fo- 0 Governd. Continüo _. :~ t tJl-o; na· conta dos 

. -tou no dia. Fez no 1.lla seguiut.n.-a <lucl<LJ't<\'rw L -
l . • .. - . ma.i;; dguosos que :;uppoemoupenst~mmuito 

·.!e que si . fl~-tivcsse ·):lresente :vo .. arm eo_n;,ra. honestamente_ qtic _ n~zem Ob!'a de pa,trio-
A votação, .portanto, foi lma.nim<l. · tlsmo uefeuuando o (joveL•no. · 

o Sa. B,\.lmosA Lr!\!A -..., · Emtl.m · votott-s~; Como não ~ · Nunca. auud m<~nuesta.nuo 
. mandando quo se fize~se o inqnel'ito, ~lio1 de sem~)ba.nte intolcrattcia. _ · . · . 
;ver o_ que lia:via por lá. . . A pl·oocenpa.ç.'i.o'n;i.o l•;u mesmo-.iti. tenho tido occasião-<ll'\ defen-
ora. tanto de pcsooti.$, como ta.mbom não o '<ler o :>over uo, m<ts com o meu tlinheiro, · 
tinha sido .(I. minlu~. A minlHl. et·u; lmpes~oal. qttan<lo ,;e tr~tl~ de artigos e:>criptos l1í. f0ra, 

. A preoccup<~ção n1·a s:t'bel' ~i o facto Si\ Lia v;,. o:t de ,jorua.e~ sustern:vlos . pu1· mim com o 
Sabe-·se que isw l'olou um mez dtmto. uwu_ sa.criliclo e com u. i_llil}lul ptJoh1vra u.qui. 

Eu 1ill parti! da Commissiio ; fUi mesmo iudíC ,. O'S&.P}J!l.EIR.-\. LmA-0 GO\'Grno que teUbêlo 
cad_o 'para a Commis~ã.o. . nril!,orna.l_ n:o.ril..' !;e defe ___ ndcr.. . . . 
. ·« ~:· um papel odlosa, va.mos ver lii e !te ,.-
:tceeita.» · . _ . · . . . O Sn.l:tmBos,( LrÚA---:V. J•:x. a.i:corJa-nie 

Acceito, como nitu ?- P;~m _ <leforttlnt· o bem mna i:cmlnl~éoúcia de ·grantlc prov.,ito, f\tz-
.... publico t itl qrml me flai'rwc set•, nfio •·ej<'t m~ l.emln·;u- cl!~llltella '1U<t!Ü'a, ~~ t:tnto~ rcs

mi.da. de O!lioso. Jo: t[\'() ~~ l'olicilh\tltl tlc 1:!11· jJ .•ito~ Wl'nlNlt.O~:~. lll:t.l! a tanto~ outros 
.:oi:Jtl-:~1· quM.rofltnsiro~ éoJl•)i!<lS •pw ac·ceic_ ilt.eis . . •1:' · J IO~'Sa. p(.Ii_tic:~. em' <i.ue .o P:,reido 
t in•a.m · i:am hem : .nm,:. V'~l'CCI~<•ntlu LH1m <I· ;,:i- !~e pu hlim~ncr ,;cimliu~• em <I ou,: gt•upos. O ·. 
-t.ua.çã.o, llíÍO t. iWl u. t :i tn!lrti·; ~ 1ln b:ttm· :i-x p . .-1·- gJ'U)JO <jtt(' ·t~CQu· com n govm·nu tio honm,lo 

· t.<ts <lo· Hllnoo !l:t H.C•)lUhlic,n, JlU.l'it. po.~~nl' :1 ·íntCigl'n D1·. Pt·n,l.'nt.u elo Mot·au~ 1\tllllo•t 
.lú por· uma <lCH•üpc{i.n t.tll" inm.~ínu ol(l •1un i,;\~ um ,iotiml. O bai11;;Ca, o nú.S ~;thtlino~-ct) con:$<~ 
· rnaulw scri;i; tl·~ •t;~n<Ü>-><e •Lc u\Yi t)J)p~Hici• ;- . MllltO<litl:~-•i'ua eK~t• jul'IIltl <:ustn11 não p~ 
HistiL 1l0 m(lu thit.i·u. t·;utllm. -. , cwa unr:~ <.'Olll· ' llltlllll .-:.~cl'illci.o á h<iL"''l.. JtM·tit:trlal'_. •In •HvC)J'-
·mis..o,'i.o_ · · . >te:~ .P·•Iüicns uor.:~vci~. 

A citmi\.1'1\ t inl1:1 ~~ tom :rml11. Hoginwrd.o o SH. Br~ rct.o l?u.rw:..:..Pct·lci-t,amentc; .. 
commiss'ües el<tcl•na~; ,, Pois <mt:\o, l) orgõ.o 

·. da~ nos~a.s· l·o!M;ik~$ ,: :\ .Mcs;t. A )fu><t qutJ o Stt. ·BAitnosA LnrA-l•:u. mn rtlpot•tei ·~ 
~·ec[ulstto do· Sr . Mitlistro. dtt 1-'ti~Cnua. eoh oste .éaso pM·:~ fh~Ol' vct· a.s -gr-a.d:\(!lia~. 
cuj" direcçã.o c-;hl·o Hanco,_ quo :uo~ignc clia Primeiro, ,;im; t.lcpoi!;, não. ·Ir unut.COU:l<t 

·e hora. p:~ra mh dn.rmos como~;ó ·i\D!l ·nn!;l!tlS nmito n:•.tm·a.l; n:i.o ha. in<~l nenhum nigo:o. 
tl'itbu.Lho~~ .., · · . · · · ._ · · . Agor :b r.o ll Cl'<.~lito c po.~rqno StY h :1 -clc pu:-

. Pui~ . :\· Mostt ruq•ti,itou e l~voü u:n. mot 1lo1· 1lo.seonh1' ·1:.\, Jl'iio.lta tlu .ir do~t\on~ l -~1' .om 
·pam ohtcw a l'O:\;po~ta ! . ·· o:1~ro h:1uco ~ Pot~q_uc ,·, •1ue """ h<t tlc:l tor c1·o~ 

De t.lias a tlii!.$ Cll porg ulltb.va : a. l'U!-lpo~·hl,~ <lito nu banco OllUO L>;;t:L · O llC<l<l t.lu UtlV<ll:ll<l, . 
j á. 'i•ciu ~ . na.;~ ·fUia.c..,;· qno Hstli:~ em comrnunica.ção com 

J~ntão toi se "pt•octiJ·:.~ndu vel' o ~o~·rodo o e;,ttote 1 . . . _. . · .. 
. mol'c<.mt.il.' O ~e:;rcllo . mercantil Yeiu o de- _. l!)~ta. . ti a mi.n~<\ t~ ll\cnd;\. m la. quer que 
~~ U.l'<.lU q ~e não podia sel' ! , . , · <1 uelll t~ vel' c~·1:di'!.Q o tePllilo po~· toda. ~ Pílll'~ 
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Alli est:.t misturado o ·s;~lrlo <I<~.~ dele~;~. e, ioi pt•(wn,vcfl~~n t;,_por cau~:~ dc.sta sit•Í~· 
cüts fisc(~es coiu o~ dinhnil'os dos de)lo"ito~ i! r::w p·,~·(lhicn · <[I f!\ . na.•> pude .e ntm;HlCl' bem; 
1los accionista>,· e. comú nHti t ;\l! vt:r.cs pui.lc ou: :::i entnti<li l.lmn. n?w )Jnde n!C c!inlbi·m~u· 
n.<;ont(!CCl.' .qúc o Ha.noo esteja om pCHIJl•í:~_ · . o com-os ct)accit•>s cmittidos.l>Ol' tt·r~.:~ !lo!!jOl'
facto puUC te,·· ()St<t.>'igni fk:U.t; itO : O dilliJCÍl'(l IJôtC~ Uú.~t~ L Côl].lil.:Ll UCpOÍ~ (}.li C fo i' <IJ.li' I'lSP.Il- . 
()Uc ~ahiu, ~cja ((O The~ouro, re z <t Yi<Lgmn il<~ l;•ttl;t u; Jninl~<t .. cnwndt~. . · · . . . 
l'Uà. tl~. Sacr<~mcnto ]X\l'IL :• · d1~ · · Allitndcga .o V. ~x ... >'0 t·.•~ortl:t , St· . PrositiP.nt.ê.. u.,,. 
i.lnhí J.l(l.l'a ·o ' lonlso do Doputa.tlo .011 · .Sc11:~rl01· CJ UO:<t~·w 11:~ cummi,;,;:ío .de in \'c.-:tigtLÇáo ; di~
·St>bl·c <t li.il'Hl<t do lettl'a . .' · - · . · •• nt,ith~o; deb:•teu~sc; tivo u pi·:tzct·, l!l't~ti~-. 

. Pois, senllot·eS, t.J·Cs jurnalis 'l'csolveram. a ~imo pt~r:.L mim, tlc chüg-M· .u.o Hm do dcl.Jar.e 
partil· dr.. cc1-to motrH!tli:;, :tdOj>hl' uuta uov·;~ cóu~enallilo a. conlialitla.ac oom os meU$ 
t\tt.itudo . · · · . · ·. ·. ·. · · crilinenk:; é. hOU!'ado> coUoga$, lett(1a>' e re-

Pdmoit·a attitwtc em e-t<L : tl que én ét'tt htm•; e a. qucstfi.o p'•trcl!i;L · torni iwül.:t, pot·-· 
um· politico · vellio .n.o processo .. :L)!Jtt'l!s.~i v o. q ne a C;tmara. não dou :.sscutimento a mcn · 
:~preci:tdor <llt cs(J(l.DdiiiO. cdti lJicioni~ta, llC- l 'Cl!IICl'ifllcmto ; <)()t;llurmei-nw.- não tinh:t, 
Vl'OJltttlu, quo tl,m ;t :t:u·eoccupa~•Iío ilc faz•a· mc~mo outt·:~ consa a . tazor: resolvemos 
ba.t~ulho ·a.u rctlot· de si pttra. -dar r.t•te l,';illa;•, :iq1ti .por nútiori:t e mino ritt ; p;wccia. 1~-

]';u fu. m hem loi u aS .vezes os rneu~ livros clta.du. <L quc <t;\ó, l'Cpitu. · · · 
de psyclli;Lti·in., pitr<~ v:er si oamc>~mo .<1:\tou Tinha cn, ,TJOl·Gm. · ctil . mente 11n\tt. d:L>'l 
llUriso) , e ont:'i.o, dc]JOis dest;~ lt•ítnl':• t!U <~· .· ou~ct:va.çt:ic~ «I<> ltun1.11do relatot•, n<~ . p•~rte 
~ontrtt"to com ·a.lgun)a.S obsel'V<L(iic;:; que mo em q1io s e oct•tp av:t com o:> t.re~llo~ ito mett . . 
chegam a.os ouvili•)S. · ·· · di>:cm.,;o qne vbavam m;~is de pe1·to o;; es- . 

H•t pouco f.cmpo chegou-mo nmn. llc ·um <'"mblo-.: Jo Hanc.1 (1_; 1 Ropul.llid~ o tio BMco 
politico de val.ot·, de peso p<lrtidat·io qne di- dO$ J·~t<"do;; t;nido; t!u l~t·azil ." s. Ex. r tiíb-

. zia : «nt'l::i .temos aqui tlível'SOS gr·up vll : .o l'C-W a ustcs c«~o> tliicndo que, inl'olir.montu, 
:grupo dos p:trb mont.:u·ishs, <ttto tr.rn JlOl' h;wiu liwtog. i.lúplort~vl!i;: , nüts qnc est...v:Lm 
chelb o ·sen;tdOl' Lali1'0 Sodt•é; o g1•apo do~. pass:to.>s e ni"i.o m.·:t .. mul,lvl.l p<U'<•· que 1l'iío 
-demag-ogo.:>, óm quo cu era pelo mcuo.; c:tl.•o l'tJconstruis..;cmo~ o · H<~ncu. . . · . 

· de esquadra (riso), em que sn me O.;~va um -be .f;Lt:to; . a pondt· t·a~;.iio · ,; j ttdicio&, · : não' 
posto». · · , ·. · · · lt.~t t't1zão p:u't\ qu.1 n:·iu nos. c.> ll.n·.cemo.~ por 

J~st;L ormtlo ; fu.lta, um.gt·nr>o de '1 u6 . o !lo ll ftLZill' mclhol·. 1-: ti> i u~s;sa pl'coccttp.lr,.5.o qw• 
chefe •. (Pc<u sf! .) . · · · . · ctltcmli u.pt•e..-<euta.t• :J.S emendaS~ Vu.mos . 

·. Ou<~!· l'i ?-E' u g1·npo dos o:;tomagogos (?'i.<o·.) ,·m· si, iucluindo .n os es&;~tutus al~rtma co ui::\ 
Quc1·o qao L'tln;.r,c d(} mctt di'scm~~o esta<\,;- <le t~uü.logo :w que l);lt;i m1 Cunstitni(5.o .• si o 

sel-ç•.ãu. lsw é um· nsboco dr. cla;;si ti<:<LC:lo ge~· Haucu, s~us tli t•.!l!i.ót'c:-;, , ii~;; l1lt Uvrcs_ i.llsso; _ 
· . l'a.l ; como c, . ::l<l.bidu,' ha. · tiintl· da•;.~ i t\ca,ção · · · · · 

·.· t!Uilpruc_etlo ;,, _tudo mais. Boc<:a que .ta.l •Hs.:n.;f.c c m:'iu quo ta.l Ol!- · 
. · Poi~ bern, ü o gl'upo do~ mr~ma.gogo.J '11.10 Cl'ew.stu ~ . . 
nhi fiLlta. A~ t.nncud;l< fol':\m public:ld;~~~ No primeiro 

·Sr. Pl'nsidnntc. conho•:o ll(lntO f: ~ét.o. ; t:Lm- · •.ti:L, na•lõL, nem nn 'J)en~ci mt\itcq uull()UVCSS<L. 
hmn. vivo m~~t~~-· gt•aJll!c- h~bo1·atot·io c ~oi couB:1 :ll;ttfll'l<t n:, illlpt•cn q a tal propvsito •. 
·(1na.rri.o motemc•ti!'a<lo,qucdn-;g,;stos ·nw tllm ,-, qau,ettli" ·cri~ qne aus .::~ttiVi\l!li.J~ imJl ~' 
!'cmdldu o ·. não a,ccoitat· o co11~c11w que m o dimlo a marc:ha dO!! Ol'<~:~mcntos, ljU<' esta
deu, em unia oúeit>ifLo, coni 11 . l.ocrugnitl.n- v:mws ·· ·~qui ;l oiJst.rnil· ·:\ •!is.cüssã.o do pru
do qtt<l 11 t-fw f; lltt, um antigo cho1c polit.ic:o, jecto ~obre o· J;anco ili\ lte [lu blrcu. . 
Pt'Opa.ga.udjsta d:~ ncpul11ic:t, a-:;tl•i!JuitHh-nto I'ii.o me· pat'ccia. .·rtuc nti'HJ. cou~:~ se prell-

. un~ c11utntos pt•Cdic(l.dtl!:( cmn uxtrcm:.• lltln- de.,.,~o ;i outr:l. ;· om to.lo o C:\stl, pm.lcmos cu.r·-· 
«hl(!ll: ' r·eg;u· t:Lnt h1!111 com · o:.:~ ll p eootldtJ. ; . . · . 
· flcp!Ol'l\Yil PSSC pr•~<':rw tl:L llnpnhlii~:t · qnl\· · V:~c 'sin1io iiluuulo. t.ómo c.le um .ior·n:d dest:~ 

l\H -clizh1 e tlH-- ·l'H\"Hfii ,~O t.amanlia act.iv i- C:1pital c .leiu um at•;.ig<l · edii;t_Jral a. t~spoitt't 
.c,brln, . OSi,Hii:t.~sn . t:Ltli.t),- rl:'•~'SO U· ffint{ l'Ümvlo ·t~n minh:l~· l~lliC ll '.[a,: , :whlMHlO-i\::\ úl'l':\u :IS; (j_Ue 

·· pel:~ ti.lrm:1 conhcüitltl • . emilm. rli:da '!LIIl 1\ i.t aào dovi•un sn1· :tu (inl1.:L.~ . qüo c •tl'CO il.V<I-~o 11 
"s.tuv;~ t~~llt:trli.J .puriL uma· ctt!'reiri~ ·J~t•il ha.ntn. acti vhhltlo .mel'C:\nt il 11 .n. libm·d:ttl<!:!. do !Jnpn-
nu,: qllO mn lh lt11nL um:1 corHiir:ií.o r::tpit.;~ l . tmlo ou Scil(l.dor. · · . . . 
qu.o ~.u.o_; coniu Hlfll.t ;tnilgo, uiw_ p:J1lii1 üdxill' .J:i. vimo :. 11110 llS~a lilu:ircbde, qtte cS!:llt, 
clc d tr.ct . . . .· . . a(:tivitl:,,!r:i . :::oiJ qnalclluit• iüt·m:l, llca m uitu 

Qu:LU' ? . . t•otfuz ida, desde q •tc o individuo acceltu u 
B11tia-mn nnt.fio 1m lltLltor;a 1\-.ll izi:t. : R'}uúo ·,n:knda t~' ' .· 

J>O/i!ico , 1/ll.~IJ ,) . ;\cmdju o ma.ndato, tom uma. · pot•ção «'In 
· ?\ll~t<l 'ponw. Sr. Pl'l\>:illnuw, w 11 yiscn- <'Únilil;ocol <Llle 'l•r-l'lu1.om o c:~mpo lia :u:tivi· 

l'tdmont.o lles:L,ill i ~:J.tll): nrio bn . . d llVíl.lu, u.1- '•lt~l le Ul~~-o intl ivitluo. <ll<1m . daquolltl~ {jllll 
gtmta.. qnu tl.àv p!)~~o i,\,L' H~~u .\ni·w ·politico; re~>umun !lo l)i•opt•io 1\tct,(J t.ICI .~m· l>uput:\tlri, 
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d~ sér obrÚ~ádÓ <I estin· õ~.qui ná Qápi~a.l; . tod~~ uia.m ~.er 'fei tos pelo Thésouro, pagamentos . 
subem o que é, · · · qno ni'io pJ11iàm ser rcgi.; t,x·a:los p P.Io Trihu~ 

·Mas esta é quo não.; ·· c!Sta ·et'a· extt•:ior,li- JHbl <lc Cont;~:;;nem sob pl'OLO!lto.~. mandados · 
Dll.l'ià.. . . . . .. · . . . . f:l.7.0l' pelo 0<~llCO ua R.epublica., ~:. 
· Mil.s, li o a.rti.go·totlo, .. e tlcpois vei'iftqüci · Ora, não quero ft~zér dü Hane.o da Rfl- · 
g_ue tamb~m outros jornacs · tinh<t.m se J.Jro~ ]lllbliC<l- um fiscal do Guvm·11<J ; o flue· eu quero 
nunctado. . · . · . · "' q uc o Go,•et·no não tlO s i.t·1· i1· dcme como um. 

St•. Pt•esidCIÍtc, ·p:.Lra umo. hístorlll ilesta. .instrume:lto ele co>••·upç,ã.o .c q1ie :.Lquillo que 
época., n~ set•á. tle mr~is t·eoord:tr que em se passou, com ' t(l.roaull:t a1I1·o·o~ta pa.m a 
~odos ~tes jornaC!s, em · ·~.odo,; ·estes tr:es jor- rnoru.l l'epubliea.n<~ , tMha;, nn. phra.sc do le-
n<loCS fig uram, no~ resllcctivos corpos U.e re- gisia.dor coru.'tit.uicoual, um ~ ha.rr.el!·:~ ; ·o 
dacção, membros <lo CÔogresso Nitcioill:i.t que eu qu }1'0 é <1uc o l;.ovcr·n<i, tmt:t a. vot. · 

Foi a Uniao, foi a Getzetci tle Notir.:ias e foi a que queira ffl,~er uw; pa.)i:t~Incnto; . o . façu. 
TrW...nu. · • · pelas suas est3,ções pl'opri:l.~. quu o pa.ga:roen-

Tcnho o direito de d~zer o que e~-tou di- to cm' I'Oi:lpoudu. (~ a.u,turi:mção consta.nto ·da.s 
zendo; quando ontro . .me.não n.~sisti~so, b:~~- nosms leis; esp~ci lif~:1da.mente verificad~:~os 
t ;n'<\. rooordar qUe. e:ltiJíl""rt.wltl:mdÓ com ge- pelo Tri buna.l li o Cont as. . 
nerosida.de :~'i.aque~ meuos razoaveis feito~ · ~fa.s . . <~ loi do n·!lJun;~.l de Contas . já ba.st.u., · 

· a . mini,. porque cumpro o me11 ·deve!' ·como porque não sú ella, como o Ngulament o ros
. entendo, naturalmente · como t~\zem todos poctivo sã.q llcru. lllinuciosos 110 toca.nt o <~s 
que entendciU ·oumpt·h· o ~eu segundo lhe~ suas íltculdadc~. · . · · . · 
pal'ece. . · · · . · . Sei" di~ôO;· ma.; ~ei .ta.m·bcm que t<\1 n~o im~ 

4 !:lrtii!o, onde· escrevem, desde nm ~t1tigo pediu, nem podia. impo!l.ir, que o B<111co da 
:patríciO, envolvido· na pb.ase Jn::l.ill ,.l'ttinosa. aepubllC<i. deSpi_IDdOSSC\ milQ,a.ros de ·contOS, 
ilo e!!Silb.amcnto nesta. Gapita..l, a.tt' cliversoo por urdem do (~ovcrno, ·lo :a.ndo a. divida. . 
redact.ore;, entre os quae;; se coO.tnm mem-· a.cti va. do Thcsom•o pal~.-. .~uhv~ncciona.r 
broij dn bt~llC<Vla - par:t~:lJJ~o; a. Ga~eta de ..Voti- ·certlt pa.1·~t' du. imprcnstt , ·pois quo, insisto, 

.. cias, que contâ ent.rê os seus mais · brilhan,- G Tl;ibunal U.e Cori.t~ tom<1 .. cOtlllecimolito do 
tes. redo.c1.ore;~ um 'membro desta. Casa, e documentos quo sã.o submottidos á . ·SUa 
A 1)-ibuna, que · todo muntlo -.sa,lJe que. tem. aprcciaçã.o; desde que não pass!l pol'l<i., eile 
como" redactor:..chefo . o h:lnrtt.do Solmd.or n;:Lo pód~ ma.uda.r busci:\r este on aquelle . 

· Azeredo; pois.bem, ê ·J;te:!$:1. 7'rilniná q1,1e eu papel, pa~.•a in~Ui!'it· · da le:!alid.ade do pa.gu.' 
leio o a.rtigo, , que iil.$Gl'irei t odo no meit 1ncrrto e <J.ntorilmr que ollo ~e f<tÇa. ou que 
discurso. · . . · : · ·.. : não se 1\l.Çil. . · . . · · . 

o "honrado redactor, a. ·proposito ô.a minha E , ~emlo . o c:~ 1 da. lei, o l.iOVOl'LlO manda 
· primeil•a. emenda., citou ·um t,recho do ar- fazel• o rogisti'O sob pt•()testo, para: que · nós, 
tfgo, que di"scute a. questão de. UJU. modo opportUJmmeute, COU!!OÇ,~lUO~ da . -legali
muito impe>r>oal; · ~ o da Ga:;et,. de Nuti.:ias.-. ·d,~dc -d~3o pl~ga.monto, o quo não· )l1.emos 

Mé!.!i, coucumit~~~~t.emonte com esse <u•tigo. a~ hoje. apo1.al' do j;í haver nã.o . pequeno 
.discute Um outro que Se l'elaciona com OU- llUTl\el'O ue p!~gurnel~tos t'eitOS so[} pl'O~to. ·· 
t.ra. emenda. · . . Agora, o Uovorno, o·T\le·SOUt'O, a. Naça.o,.~ 
· Antes de ler o n.I'tigo, direi que 11 oui;ra. :~;ccionis~ do b!~oco, tom lll. din.bo~~o. ·e o 

emenda é a que veda. . ao banco effectua.r banco va.e fu ncctvn ttt' den-tro de lnnn;es tra
qt~alquer pu.gamento ou dHspiJil(~ que nã.o ~s- çados -por nôs M lui. com que ::w~rovn.mos 

. t eJ:\ e~poolfica.tla. uo Orçamento d<~ l~epubhc.'\ Oi! estatntos ; VG\lCtdo.. como 1m, ncss,~ 
e registra.da polo Tl'ibtmal de Contas. questão, quero colla.borat· tambem ua orga- ·. 
. ·Realmente, o Governo, mesmo na no:-:~tl nir.<~çii.o de;se freio, dosse .cabresto; por este 
t.echnica constitucional, é ·o executor da~· l>:1!'btcu.cho. O. ba.uco qu:.~ndo rece.ber UIUU. 
lei~ _que nós _votu.rool:l. . _ · '!l'Jom-p"fJUe istlJ-lú. . 11s~ o~ dlrect?res 

Os pagamentos que eue·· fttz; Olt.que elle p:~.ra. .ver si p!to l:lOU pelo Tl'lbuna.l de Coru;a.~ . 
mundtt Ja.zer, h fio de cou~,~~~ l' 1h1 lei de ol'Qtl- ~i nf~o p:\-'BO u t15.o· 1lovo pa.g<ll'' . .· 
mento·: e }}ara · <iuu 110 veritlque que oll'e- ~a,;;. tl.Ullcultt~o •. nií.o voje em que ditll
ctiv;tmen"tt:) consta v<~, . pura que ollo não -~oja cu!t3. o t'nnccion:nuento· do·. _Tí'lbunal do 
ojui~ dos mtl!os .oro q)lll o p ttgumeiÜI) o~tejt.\ Contas ; . . 
implicitatnenie envolvido mtquellu. clal.ll:lula M<1s, St·. Presidente, volvi. ti. . minha se
pouco clara, Iu1 o TrliJunal üe Contas, que gúndu. eme.il.dr;, pu.l'il t'<>r.Ol' · conside1•ações 
submet.i.e as m·den~ de ·pn.gmnont o a . u m oobl'C oll:x, :mtes <lo ler o n.rtlgo. porquo cllo·· 
procos~o cmidndu~o. do apm•a,e~o tlo compo- fi· suggcHtivo, t~ symptom ;~t.ico 11.1 ptwte quo 
tonchls o tlo t•o.>ponsa.biltilat.les futuras. · diz l'O~IH:lito í~ l'ofcr td!1.cmeada.. · ' . . · 
.. ~i\:1:\S nÕ!l lln.bctJio;~e. o t estem11nho de.um IJi;r. o lll'tlgu: «Si o bau.co fosse l'lXCl ltsiVQ 

Doputt~do pelo Par!L t~t.ndt\ ro forç:~-qno 1!0 !~stu,tlo .. ~ » . · 
. · · plwn.m~n_t,os, ~~IC~mon~o~ ii Ll~' lll~o pu-: Nlll~ll<l lll st1~t"ni;o11 \~1;o, . 
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O Sri •. · VER.GNS DE ·A.'BaEU.- E' ·não 'sabct· o Não seria licito ouvir o Úihuna.l ~-
quc .é um ha.ncodo Es~1.do. · ··. · !~r1tão é um p:~J.!:Lmento qne nãO á 'licitO, 

o SR. BARBosA LDIA- A di~tin<'{-áu nunc.\ que t:\ · il!icito ?- J•:qtão, o baileo serve pat·a. 
pareceu_u. tneus olhos tm• gt·a ndu sigr1itlca- lazer p:tgamcntt>s .illicíws ·/ (Apa,·te~ dos Srs. 
ção. E' lima. que.<tiio rle gr;io .1}() itlt!!J'· .13ricío Fitlw e· DMiid Ctwrpist•,.) 
vençã.o.. · · N5.o me can~o de cham:d.·o <ie :inou .. dig11o . 

e hom·ttdo collcgr~. c V. L>.,. leva o ~ct•. ori· 
O $n.;· BtUOIO FtLHO E OUTROS ·SRS. DEPU· tcn·io u.'p01ito de t ranscr•e...-er apenas o trcchq . · 

TADos dão <Lp.\rtes. · . · · que tm.mvtL de uma (lnestito irnpo~soa.l. 
o sn.; B ... ~llOSA Ln.rA.""" w a. lU(IÍOl' ou Eu tive de. d iLt' opiniã.o por.[UG ,, -causa 

menor dóso de . intervenção qu~ ó Govot•no estú. ~precía.da. e . pi~1.>ciw -nt.Zor ·ve1· a. si-
· tem • . Os economistas co:i1uínara.m cb;tmar tuaA:.ão. · .. . · 
p;~.ncQ do Estado. · « :Nínguom ignor:~ (continila o art<cutista ) 

Ma ; vamos ao ar t ii!O: . . . . que •lespcY.a$ ·houve já olfectua.úa.s pell> Banco 
: « S\ o Banco da Rep1tbli:ca. fos.~o mwJusiva~ da Repul:>lica sem lLllt<H'iza,~1ãO <lo ColJgrcsso, 

.m~ntc do Estado. si uão l)OSi:liiSS3 ca.pitaes Sl~1ldO Pl'a.xe antiga.·e não de agot•a., sern que 
particu.larE)s ~a sua .!lirecção fu8se exclusiva o lrn.n~o pude~'L' r espiJ:3.1'. » · · . 
i:l.o Guve~p, a segu~da.. p;\rte Qa emeaJa. Mas é a.üor ;wel! l ~ntlio, nlng1tem. ignora.?! . · 
poderia sop atten·lid<\,_"[,lorque o ·.banco· re1)L'e- Ma.' :pat·a ontlo •i, como si ha do suppor quo .. 
sentaria. .u.m ~-p?are!llo immodiato da, admi• ho1n·u p:tga.rnentos ihitos pelo banco- sem 
pistra.ç!í.Q pilblica, suborilina.!lo ás llisposi, autoi'iztv~ão uo Co:1gro~so r ne. modo que o 
.cões da. lei, em virtude ,[a.s QUtLCS ter la. rúeu Congrc..:;so serve P•m~. que~ Si o banco SCl'V(\ 
fl!p.ccion~~e~i,Q regtilo.r :» · . · · · . '!)at'<~ isto; o Congres.~o ·para. que ser ve?- . 

Grande cousa mandar dizer ;1 dele~ra.cl<!o · .. o s_·P... Bn.rc'w Frtuo _ serve pa.l'a. . ~pp1:0• 
fi~çal: q~o ·p<>4e fa?.er p;tga.mr.nto, sinão de t d ~ -~csp~ a.utori~a. · :Por lei de orçamento, var ·_ ll o, e é umt~. nncça.a importantíssima; 
por~1u~ .o ba,nco do osta.d(l é tini:~. roda. d!l me- .. O .Sa. B.~n.nos"- LiMA. ~ ·« Pelisa.mos que 
cha.nismo do l!:st t\UO. ·. . . a~gum:~: cousu ~e ~eve t:1.zer pelo B:~.neo d;t 

Isto fo! . para. ccJUOCal' a. questlío em out.ro R.epuhhca, a.gOt'll 4\lü fiml<L a ~ua. pr imitiva 
teqeJ)O. .. . . · · org:.tJüz~Gão, mesmo }iat;<t nã.o ~ t•ntirn:ws 

· Piz ~)~e: «!da.s, !eodo· as~im, o üoYet·uo, novo t1.b~11o: » · · · .. . 
como q_!ln;lquer deposit>wio .. ,,. · J<~stlL cln.r·o.' qaeiJt•ou du:ts outros ve.zes· 

E' a.quelle póssivel cor•rtiptot• dn qitn fallli. mostrou quo.· mio era. c:tp.a.z de ontlircit:n: 
o Poder Const!tninte. . a.q1Jillo; 'por i s~o. mll.ls ilinbúi1·o 'f'I<Ll ·a. lã. ;. · 

«O GovernG, como qua.lquc.r ileposita.rio, UÚS dl~IU()$ . o I.Jrn.ço. o . c:,;;amos . o T'h!lSOUl'O 
pó!la ma.nda.r. paga.r a quem qUl:i,Cl'»-ticpo,. cOlU elle. 
sit&rio, ~lle pPde fa.wr o que ontertdet• •lio- · o Sii. Vr:n.r.:-m 1m Aun.Ru.:_c;~o a.r tigo 1; <lu 
que:Ie dinheiro. O Governo; <!rolo ou, aqui, · ~ · to 1 · · · ·· ú 
ê -o SI!. Minhtro da. Fa.zBnda •.. «""drmdo elln oppost~<t.O · ao pro.rnc < 0 l'IJOrgamz:l(!ão o 

. "~ !iauco ?- · · 
mandar pa~ra.r a. quom ttnizer•: . . · · - · 

Não tenho outro · :remc1l!io. sinão, de\ · v.ez O SR. BAttÍm~" · Lt;rt\-N:1o, $llllll01'; t~omb:~ ~ 
·em quando, ostar npalp:,udo . pat•a Nlll' si tn tLS Htinlul.~ · mn~ailas. · .: . · · 
estou· tre.slendo ou si já. não. soi pnrt,nguez. o Slt. Vgtt•.J:-iKJn; ArrRlm --" o ;ú·t:iio com~ 

« ..• contlnuo.ndo o banoo fi sct•vil• . ... » 1 t · to · " 
Rutãojú.sol'viu 1c ... pa.l"a. (l(\rtos casos .... Jtl e p }ll'OJCC com t.u.nta.s ltrma~ qua.nta.~ · 
Estes «certos co.sos•, Sr. Pt'esidente,. v~tletn t~ ~~ Y · Ex.. · · · · · · 

:por um poema., que poderia ser oscripto. por O .Stt. B.\Rnos.-. 'L1~f.\-F. si a minha emeii ~ 
um littert\to· de· valor. · otl, si existisse um \1(1. J.'ót· rejei't;ttla. d"p:,í~ de tudo isto. que 

· Ni9ol~p Tolentino; pedir~lhe-hia que CSCl'C· · que1• dizer 'I Ha :~h i uma. :~orgu.inontaçiío Jlll. 
vesso um 'poom~ ·sobl'P . estes ce·l'los casns . in:;.erPl'Ctação ri~ leis que so bn.seia no ele
Mas. co Banco da R.epubliea. Si.ll'VO p:~ra cer~ mento histol'ico. H' rcp ut.a.da. mcsm·o a mài~ tos c~s em qne o Trihuna.l ele Contas não legitim:1 ·c que pvde da.(' meio de rer,onsti-
poderia. sei;' Ucit:~mente ouviclOlO. . · tu ir o mcns legis . o pe!lsameuto do legislador, · 

· · o ·quB el!e vislt:va <Jrmndo redigiu de nio1l0 
O SR.· VERGNE n~~ ABREU .,... Parece: que. um pouco inl'ellz, um pouco obscuro e~to o tc 

este a.t>tigo ll ele oppo.~içlío. · <Lquelle tel.:to •lo ·Iei. . · . 
O Sn.. BA.n.nosA L 1M.\-~ Dll modt> rlue hu g, entre o~tos olt;luctttot> de intorpt•eto.cã:o · 

!)a.sos d'l pa.gll.mentos teitos -PQI' est(ls deposi- está. e;to.outl·O-:t interjn•etaçiio a évnt~r.Ú·io 
ta.riqs que, na linguagem do a.t•treulista, s'ão sensu. · 
como outt'O qualquer, · casos e11i 9ue o .~·r~ llis;o cu : o b :~nco n5.0 pó~e eltectuai• poi· 
buMt d~ Oo»la.' · 1'40. pockrif6 se1· lioitamcn#O ordo1n do Gover uo J.l<Lg:~m~nws· .• • A · mi11h :~ 
. 9~~®1 · l'n)fJO<iQ, _ti ~oit;!,cJ:,., Nn~..;;q ' J.l iH nii•) d/.<,.~n-, 
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· . ·o hi!.nCQ não IX)de ·continuar ;~ em~e:tn;~r' - r de 'Ort"<ÚUCilTP~·. Thesouro e · Dele.gacíàs .Fís
Jiot•quc eu nã.o sahi a. offlciu.lmcnte que e!le ; cae"<. ~ · ·. · · . 
etr.~ct.ua.:_ u:~ Quem·.di:;s~.;...... e:.aüinna.r - roi o I . l'arccc-mc_, pois, <[ue n:t_o . hu.vüt.rnal zic-. ·· 
a.rt!Cllll~ta. . · . . - nh mn <Jm a.ppro:v;tt· <t . ml.llh:l emenda.-; 
. Mas; s i a. cmcnd:.1_ é l'ú,jcitlttb, o bu.iwo púde I Acho qui!. estoa collabor:mdo com . o , llon- .. 

. 
fa.zertls>o~. pagamentos-; n _vc.ja. o ilhst.rado I·;ulo coll eg-:~ e il.lusr.r: tdo reb.tor." porque 

' collega. que .os :pagamento~ ~'to do· -~;~1 Ol'd!lin S. i•1-:. tem :1 m•1íol' oonlíança. em (filO .o novo 
que,. o. roda.c_tor-:cb.ofe de:sse j orna L ·pessoa 1 e.<;bhc!eciment:o. wt·:í. um c;,:tahelccimento 
rourto a.utorr~a.da., dtr. . que· permitto ~~~os ; bom.· · .. · . . ·. · · .. 
pagamentos. · Tr•>"O uma.-; emelid•1sinba.s .com ces:l pre-

Que~·o . vcdi~r. 1\.. minh~t emcild~. pal'cce ocu~tp~Q~o. Vmnug evittLl' !ta m:mos· _a _tcn-
q uo, na. opinião uo , l10nra.tlo J.~elatôt·, a'f\o ta~': '~J - . · : . . .· .. 

. v eda. .. · Podetia o booi·ado_ ·relat,,;_. tor a pro- · · l•,s.;e é um ~ulo~C? - vellLo · ou pelo meno~ . 
~enta.do al:zttm.substit.u.r.ivo. Nã.o aprC\Scn(.()u. um rehoato _de f;tmllla. co~ ta.r<~. conMc1du.. 
,naturalmente yorq_•.Ie OllteJldo_ q~,e ~ã.o_ !le~es A tc ~tllen_;- ~.a. 9nc. lhe e~t·~ . ~. ~~~. ~ellulas, ·n_ •~ 
ca.sos que se nao voda.m ; ;~crtldttOil que 1~to trJ.ffi,l .•lo, 1. ecttlo~. ~ mnu. fatalld<tde . . Vamos 
se a;~~emelha ;L:lttcne·mic:rohi_o du. t'u\ll'(~ u.m:J.-. fM:•w •~oflo$ os esfot·ç~s pot• esse. pr~cesso. 
retla., porque {lti iJ ,~c<~rio.togi~ta.il,- d.epois ,[e e~nc<Ltlv\) rur.a. redU7.lr-llle i~S occms.toes de 
terem tl.lld.ado ·a catar nlicNbíos 0 :L e.\;peci- p~..oo: 1.1' .. Os dn·ec_1;0ra~ .- • do e>tabelectment.o 
.fi~a.r Juncções p :Lra tnl on qual lnier(N)rg,._ nao podt<_Lm v-~.1· com t:nuos olhos ·_ ~.prel•
msmo. veodo quo o pr:>tObio conesponde a.· mtan .. r. Um gove1•no dltrno e h one.;;to so pód.e · 
taL molcstía, 1; úc:.,t<~, on daquol!;1 ordem. v-c_1· tt>mhem co~ pr:L~er esta mm~a ~trt
cheg<ll'tllll ·<L situu.ção· tJ.e não ter· conseguido cç(\:•. Purtanto,nao se1 por que razaonaoha. 
isolar o micl·obiu .re>ponsu.vel do ·i.ypito ict.c- de ser o.pr>roya.,la.. . .. 
roirle. 1'1" então di'zem ·: não h:, filt ro, n:fio h.:i Dir. o. hont'a!lo l'nl:ttor: "O fltéto de ser 
a.ppa:r'elh? nenhum dos <pi O a. techn.ica mi- feít.o o Jl<Í.gu.mento peLo .ba.noo.não -~d~ OO.S.._ 
crob!Oiogtsta . aconselha . qno. · ~. P~.n<ler· tar . pu.1··• gerar a s ttsperta-de Illegttlmtdade 
este mlcroblO; mas elle e:ust.e, (:} InVlStvel. da trammcçã.o .... . . · . 

.Naturalmente. esto é um lló.s casos que .. Perteita.tMute_; o~t~ú de uccul'do .• !'fas, 
conduziu -o hóJll•U:do .'Teh~tor <t d!Ll' pttrct:ór -não é o q •1 eu vtso ; na.o é o .CJ.uC _~u oolllmo. 
<:Ontra.; · · · · · O bt~nco pólio 'lllzot· dq emiS <lu p.a;gamento!l ; 
. Pensei quo · tt.!:l peneiras , llS ur·upem:LS, Jll <~ eu) llllo dn p;.•g!'l~OI!Ws Cúitos polo Th'e-

como· se ·dir. n!l. Jiug ua.gom ln-.)Úit!ix':t, Ol>- SOUl'O, por cn·dam do t..ovcrtto; . ·· . . 
ta~·am de m;Libn..~ · mnit.o tlil:~t tt(l;~s o pro- . Este frtctÓ'"'-:'1>01' 01~cm · dci'<lovorno, desde 
cm•ei a.pcrt:d-a.'l. O meu óo.lloga, ito~so poruo qne uií.o tenh;t L'o!!!iBt!•o tio 'l'L·il>tltllllde Coutas, 
um sceptico, um -tlc~crnute; · i!ã:.J. ttcl't.ltlii :L· ·ntY. gmm· ~urlpni i;as. t·; a pt•t.w:~ de-que est:í. 
que. _t !.\nha.mos meio; e mod()!; •to ovitm• i~ Jlo o.:ph•Hú .du~ rnu.if; iiL~uspcltoll c! que 
iS!:!O. · · . - · ·, . · cbti;.ta.-;o u tlll la.r n((ui em: pagamentoS ro~ 

«0 Gov~rno nã.o _. pútlti clfcctu:u- .do;peY.:~~ n· ~~ !icitos . Z~~utc V. Ex.: . cornf.(tlanto não 
som autorlY.açã.o legal. Só púu~ litilnJ' •los-- lir,j;, pa.rti<.h~l'io da.. vct•l.u.l ~oot•otà em toda <J. 
paz as ·constant e,:; do orc;<Ltnorlto tl rugbtt·:ulas nx to!lsã.o 11110 tum titio, em to1lo u ca.~ esto. 
peloTt~H•wm! {].o Cont:~~:~.» · · ·é Lilll<t ,[as rubricas do or1;Mnento em que 

Ma.s, ((Uem f:1i OS<\flS pa.g<i.mon·~os ?- As siiilS nô.; ootlfe:ssu.mu:< que, ao·noSlSO ver, hu. úespc
cstaçUtl:> Jiornm!!,; _: o ThesOlll'O (\ llnleg;t.eias ~·~s quo.Jliio ~e dcveu1 }IUblicat•. 
~i~cac~ . Orz~, por t\lli o>~ :pa.gu.!llnnto;: só ~c :Pm•fcitl\mont::i . ~tou tio accôrdo. Tu.m-

.tn.~em ~ob pena tl~ l'<l~l)'?Jl~alu lld:ule ~o pa.- bem o nosso R.c .. iffiontó pct•riütte. sessão se
gadot•, <!~ando . htt .o. t·c~l,;~,ro . tlo , Tl:ll:l~ll;~ l c:l'etn. pat'tt . cc1'?tos u.~sumptt)S. · Qmmdo o 
d~ ?cnt~~.' ou. co~~~ ,u; _Bnr~P-ltd ,~tlc:.~Lt~t~l~- Go.vol'fto qub:et· f'!;r,cr• . <lc~sc~ pa.g:1mo'!_tos: 
n~d,..s pul.~ pi O?_t~,l lct. .. }'Ül.O, ~:\ C,;!;;C, ~ o-:.'~- tem 1;, 1:\tlU. tli -.p~siç.a.o u. vcrt~~ secrcb. ~a.o e 
tiO I>ropt!_am.cu •. <. no. co1cu· go~_a.l , 1u.~~ b,. a. nm pl gamclito illi<uto. A'~ vezes pode-~e 
cons~ataçao? o pagt~mont~ e~üao so-fu.r.. . . tt•:•hl· de. 1111111 rl.ili~uncia .p •licial em fJ.Ue 

Fóra, portml, · tleo$11~ eô•·l~l!O~ quu.l é outr;t· scj•~ pt·;·cbu da.r :1lmo~o . o j:tnttw· e cous:t~:~ 
onde ao po1lom J'u.~ot· tiS pagamentos'! JÇ o dos,;;~ trn.tu1'fl ~:L: clmm,..se u. isw actos de diti-
h:wtco 't V. Ex. <pwr <J.~} o 1!;\uco .vos~~~ !h,. y mtd l.l poti~iftl , · 
r.or . os pa.gatlleJt'iAll-; r .-..:~o me oppoHho. m:~.S · · «0 :teto mu.tcri:Ll» diz o ho.urado rclaf.ot' 
<HIC!'O quo eo·to.uh:~ cei'tA'X<t qu<:o~ ·tliroo!OI·n,; «!l:~ ent1-ega ' do dinheh·o -póll.e sm· loit:l. pelo -· 

· s~t.ll.?m quo o ptt.g<tf~onto !oi t·~btl~atlo. . k~noo como pelo ThtJ."ouru, flclo~acias Fis-
t·. ·'Ó ,o Cp!t; p ll!lt, p :>l'(L l.H; n:~~ me eoJ~~t.<t .ca.o~ o·1 out\'il..' rep.J.l'tk,õcs do fa.zencln . ~ 

qull o lmn~o vwa om l'Oia<;<J~~~. tl.tt·ecta~ . m1-.1 PUI·f.•it:,monte, o eu Jlão mr~ opponho a 
modl~ltas, f<?rçauas cOill o 1rlbU!i<tl de ÚOih uue ~O.j:t f. ,it:t polo · ba.tlCO. Ao coittt•u.t•io, 
tu.s, como vm:m todas . as esta~~ões ot!lciu.o:: prevejo que Hoja.· l'oito polo lmnco p~ro. fa.ci· 
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lita.I; 3. acclio d~> Govel'JIO nos sCll~ p:~fF'~ r certa.~ dcsper.:~.-~ n~o podl;.nldt~ix:Ll' UH :;er füi- . 
mt)[stos . . .. . . . . · . ·. · · · I !.'l.~. : nã.o S(l po1li:~ · lt~~omr:~l'aJ• o cioym·no, Jlll. · 

Ha lt~to:~!Hla<lo~ om <.pfc h:~ ili lliwl<la~e ilr. ;,t·rm.;i d:L J.ll ~blieiilarl c. tlc .. ut <: <I<~ utaqrt<l>; a 
ra~c1· t:Les pag:nncmos ou pn1• niio h:l.nn:, on :td(l,; :;.<l<t~. mni'G:~~ ,·cws pOI··poh•mista.S ha
por :;c _acltal·: ~iõtauto a ·t•Ol!"Ctol·i ;~, C na I~Hh:. (!llC pu<li:LHl T-r:LáSVÍiU'·. !L opininO U COll- . 

. . uos~:t Y ui:.t · rruhl;tl'l' ut'ls t.cmw~ ·nwsmo c<LSO~ <tuúL· mesmo o Pal'lamcnto :t voú~r ti<: mo(IO 
mui·b cM·actm·istico-: tle~t:t diilienltladc.; · hi ml\uó,;· úorivcninriin :ws· iiltut·nsMl,; n:wiona,(j~ 

. gnarni<;õn><. · nm certas I O<: t~l itl;tdns. ·ontl:r não :\~im, c;:ou ·a.i n<J,;t com cm,.L•~ c.spernn<';t 
.. ha 1:01110 lhe~ I':L ~(!l' (I p:tg:tmrmw . Si o IJ:mf•r) llC L!IL(l r) ltoJU'iltlo ' l 'e l:l't<Jl' dJ il'Ü u su~ voto .a 

tivi;>:;il -.geJicias por io<h•~ ptww; ist._; 1hl'ili- !LO:~tl o:rwada.. S. Ex., ;tl.-•m domai~. est:L. 
t;-.rm o }X~g:1mcntv .. . . uu:.unÜJidv do. d:-.r 1><1.1:cc 'l.' st~bre o COtJ.•fJO de 

. i\h~. :,;r. l'~t·c,;idnnte, rl qnn CU iltWro ú qao C,mlal>ilid<tll''• C !lt.!~<.u ponto SOniOS. proftlll" 
· o pl-oecs~o do p:.1g:nn.ento obti1.lo~•:t :h~ condi- ihcm<int~ CUl'1'Cli~ion<trio.;, porque ::;. Ex. 

çõos geraO<;; <iuu.udo s:'l tr<Lt iu· de p :lg:-.úteuto' entende .quu·· a.~ buJ.S ~:unt•i..'> !:1zcm as bo<LS 
PDl' .Ol'dem U<J liovel'HO s.implesmeate . · finança~ u o:; ·bom; n1cthodo,; contriLtt'cm ux-
Sllpp.ouha-~c. por exemplo,. ,,_:.;ot·:1, •tn<l . ~o tt•:tra•dütal•iam~>.ute p w•• as bo~s contas. p:tn~ 

·trntt1 üc Uln. depO.~!to j1Ul1ciit! ; · de .' <liuhciro a. IJO:~ . u.~"rip t.a, o; .pm•t;u1w. Jla.l'<l. ·o ·Cl'editu 
ue orphio~. O Liovt•m o que <!Si·Ü· anto1•ilmd•l do UO\'Cl'OI! iw sentido ti<~ I·egnlaritl<~clu lin;~u-
a rcco!JHH' srJu;; ·s:tltkl$ M• l.raaco, m:~utli.t pan~. cr.it•:L. . · . · 
:\tl i OSSe .t.i iuhoil'O p ;n·a, em Ot•Ca..~ifi.o oppor- l•;u a.pr()C iari;·~ i:sto .. a.;SiuL lirn . pouco ail(ifl t 
tun:t, so1· ontl·egue a qumu tle direito . Pois / (! lc:U•·e, . l1L<IS crnfi ui, . como pi·cnllcia..~ .:w 
lwm. o 1evMrtmncut.o tle3~c diuhciro do OL'• q no h:1 do. ~01' a uos~" legi~lo.cã<J !iSC!Ll na-

. phãos não se <i:i pcw ~ im,ple.s ordom d.o Jo:x- quillo em r1ue ella ~e tl'i!.\':L col!l os cst.<tt.ut<lS 
. e«üt.ivo. · · · . do b:-.uoo. : Antl:1mos da.ndo ·ao lmnt:O .uma~; 

. o Slt. u . .\.Yw CA~Il'lS'tA-0 cliuhoiÍ~o. é roc()- t:tnt:~~ cois:L:l, r teg<tutlo outras. ellc est:L- do" 
11 ·u l 1 · pendendo do nos.~o :u·uitdo: é occa~iii.o op-
. n o snm-se c ec m·;Ll' a. provt:JLicnt:i;t. pol't.un:~ P<~l'a. JhY.ot•mos isto . · 

O SLt . HAR.HOSA LmA- V. l•:x. rol'ciro-so :10 Sr; PL·esi'dent.c, nrria. rlas <tCCH$aCÕCS maio-
dcpo$ito ou1 gorai, ttm~üdo ü c·crto <p.se .estou rC<i !bitc\:; <L ni<s rle.st<L Camaril,. é ile. <tue nos 

"tigont·1~ndo ·um caw cspcdal, nUu~atlo <Jot6 no ba'6imnos' .do Ul()(.!O. viva~· C l!llth~ · :t olJri~a.t.o
pl'oprio. t•olator•io do b:~nc,l.- P'ois bmn, t\~Sh riccbtie <.Ú~ vaccina.~ , m·a: IJI.W nús ' uh•mos 
·dinheiro · nfu:> .sue dalli sem · oortüs lorma- uns Dons ljuichutc~· da. iiucrdu.du in:livirlu:~l à 
1ida.dcs. · · o"tnmce. · · . . · 

Tudo qun.nto . Jb::8e p;J.gr~morito f<lfto polo Pois. scnhores,ü •~ n .t:t so!ihora tiuo o :Ll't i- · 
Govex•no, como i:o•·crno, desdo ([tW se suhot'- culísta.. invocado pelo illústl'a reltttoi',vn.o t>e· 
d.inassfl :L e~t<• l'c:.rra, .crcüo quo ~el'i:v nm:~ dil· soc·col'l'O p;.•ra. (~um.!Jawr ,~· mio!!:~. omond<~• 
bun IWrnm p:tra ollc propr•io, púl'iLILO ficaria so.bró Jm)hihir:tLo :w.i mi1mht•os·cl .. Uongl't:~~o; 
!ivttnln CCl•tm; importuua(!Õt\S,' . . . uo· Podm• .lutlici:ll'ÍO, de., <lO tet~Hn. tt't.IO~a-

t•;stou quasl p ctllmlo <.1 V. Kx . . (u '"'"''"''di- .c(,iíc,! com o b;~nco; . · · · . . · . 
1'i{Je-~e "" 81' •. /Jtwirl Omnpi.•ta) I[Uii lllll. u. süd~ i)j~ ullu Cjll!! ~u: IIJHIIOtl:• uã.o j,:!llllf múiLUl' 
Hn H isto. . · . · · · valur·· .~1)11 o a "]>l!Ct cJ l'ii••t•al». 

Todo· o guverno é iimis ou num~ :ttot·mlm- ... Jt. 11 <! fir!J"I" ·ct firyut.•. IH• morál o moral, õ 
ta.Ilo uom allu:::Ll!Ü11~ Ile prnc<:tlmites, no to-. o ttt·ticulisf<n lpt<'liH <liJ. ••• · . · · 
C:IIIW a COI•tos ~~~SUIILptOS, 1: l'I!<JOl't[tl-IILI! ÜIJ ·;,ur t•;"III<Li" IJIIO « .(, ·;w llreSnlO tUIIL]JO UlntL ffiQc 

onvitlo diíler· ILUC o iJt•. I 'riu.lcnto <to ~ioi·an.<' did:t coc1-citi nt clrdibot·dado commc••ci;l! · uu 
1oi vm:·ias vozc~ <t~~udtu.Lio . de· tÍJOtlo vm'cl :~- in<ltt,f,J•ia.l tla l ibtiL'oa.rlc iluli vid u :~ l» • . 
dr.h·umüuto- impot•tuno pal'<t m:~lld:w chLl' tli- J•:Irl ru·imeiro lLil!<ll' h<~ coutt·:•úi<:ç:ão : si ·. (; 
nhi!iro a é<Jr'T~L p :u·tc tia· Ín'L!ll'ilnSil, tn>;pt- coot-citiva tle t.od:r.s ·ê.o;.~a~ ltiJorrl;,ú~:~ • . t om 

.mcnt :Lnilo-so com oxcm}llos ilrr cc.u•tus p ;tizn:;. cor·t.u vall, l' ;nOt'<LI.; 011 untrw .uiío sei o quo é 
Or:L, ::i!•. Pr.os itlcutc; lrnm ~r.l t[!.W tlm t:ct•l••~~· <lnn·.o,.SII'ii,IH.:tt·" )Jllkiuio tn:H· c,.1mo mor:tl, o 
p lLi ).CS, prucorlo-sc úoJ:i f.a Jn;\ireir"'. Ma.-.;. •Li o q un ·,·.quo p:Ll'lL etln si;.ruiOe:L a 11\0X::LI. . 
ô.o nr'i~.~l l.'ornw~ ~cg-ni1· nxemplrJ~ ,[o todu.; o~ l•:m sc!;tundo I <J~at• , , portllll - tJ.·6 o JlOnto 
paiíiC~. em tJLIO so ltLILi,q mfw r!c tatJS p1·o - qtio IHCI fe re o ,m;plr·ito mai~ cltl p~l'to-roctn:
cn~si.>~ ·in<liguo:s . . _ ll;>ndu u rua rn;niuisccuci<L m <tito.:L p!•opo~ito 

· o la·. Pr·r i<l'trr.ri.n dn 1/fol·ae,: r~.~.,i~tiu. mw;, 1m wcttsiã.o a.c·;u:~l-:llluua 'eilc quo :r. minha 
dtiJ.lOÍ!> de c:n•t:~ l•im,;n ·(JI:l.u rui ello), ouot•o .. : ClltHJwla nt<lc:t '" lilun•t.!a1lo iu tliv idual. 
li'U!.I!Clnl'<~lll quo o llialwiru lbs.;Ct 1la.do. :.;ct·i •~ · ;\ <[IÚ <'~i. L . ! . J.;• a !illct·d:r.•lo do DuJ)Ut:ulo ou 
IIHdll..l' (Jtt!! !ll11pill'it.,;.~tllll0~ O ttXllwn ivü c:ou- SOJJil.dor. do .. IIIÍY., ll<l AfÍIIÍ::I . l 'O , tio SOI:L'I!tat•io 
tm. O"-~'"~ 'tont:v;ú11~, ')H ~r sito po!·l'uit:t liJOJlLU tio Pl·u~i<lou r.u tht. J.~.Hptihli<i<L , do ITLilfn iJ t·o rio 
}I L!III !LII :L~ . · · . Tl'Íii!IO<rl do C::ol!HL~ ir pml'ir <li ll l\0[1'0 C!!llpl'C~-

ltCilOl'do-uw elo quo nwniiJ1•0S (h~~ i. o moHillO ti!. dO '" ns~o . iJ<LfiCO. P<)(]<: p r:tlit·. :1 todo:s o~ · 
·Govcn·no Lli~>sel·am, do modo tmu~pill'COIAJ, ql!IJ !mucos e uli.o encont.ru.t· mn nnnhum ; o 011 

VoJ. vn . 9-1 
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firo a liberdade individual qu&nd.o dig·o que Mas não é só isenção de qireitqs; o legisla. 
não pôde ir pedit· ao Banco do Brazil. Si o dor foi mais longe, disse-«l'Cducção delles~. 
impetrante tem credito, que vá a outro e~- !'e modo que basta que uma certa (lssocia-
tabolecimento bancario. ção gose da simples reducção de direitos para 

Senhot·es, ütllo, nã.o pot· mim, mas pela que 11m Deputado . oL~ S~nador não possa s~r 
Constituição, defendendo-lhe um~ porção de dtrector dessa assomaçao, desde que est(\Ja. 
cousas que acabei de ler. encorporadt\. sob a fôrma de associação ano-

E vamos que fira ! Que tem?! Libm•dade nyma. · 
individual é um palavrão, como nos diziam «Não pôde ser director de sociedade ';que 
o anuo passado, só sol'vinüo para açular a tenlla privilegio de zona, qenayega.ção, ~qn. 
populaça e desp11rtar-lhe instinctos subver- tractos de tarifas ou conce;,,ões de terr4s,>l! 
si vos ! Dizia-se que era uma ba .tdeira que A-cha que entram aqut até as a,;socia<iPCS 
nós agitavamos eivados de verdadeiro espi- poryentur(!. orgMÜZé~,d<LS para htÚ:>ga!l ~ri
rito de demagogia ; quo não havia liberdade coli\B. 
in di vi dual e que as nossas alleg-ações não Mas, Sr. Pre;,lidente, vou levar (\,Jgum 
tinham a monoe basB. Era nesse mesmo jor- conforto ao espírito destes compatriotas; 
nal com o que mais so acenava. elte póqe perf'()itamento !tesafogar a ~ter-

Agora. se diz que «ser membro do con- dadf:l individui\l que agora lQes IU!')rece 
gres.,;o não é uma incompatibilidade ... » tant,o C<~rinho e em cujo alta.r estão guei,... 
Como não é~ E', para uma porção de cousus, mv,ndo tiío precioso incenso na hora..: pro-
inclusivo para ~er director de sociedades sente· · 
anonymas que gosem de garan1;ia de juros». Ali :prohibições que aqtli estão achanHe 
Ahi está a libel'dade individual, commer- clefini<las em lei ordimria; a Constitjlição 
cial, mercantil, tudo aquillo cercBado. E apemts diz~«gosctr dos fctvores do Govel'flO 
mais « ... e de outras SilLvenções »I. Não Federal, delinidos em lei». 
pôde, por exemplo, ser director do Lloyd, A lei que os detlniu foi a de 26 de jaJleii·o 
que jâ tem subvenção em péLpBl e parece de 1892. 
que vae ter em ouro; não pátle ser dtrect0 r Pais bem; ~tgor;t vem ahi do Se!lélllo um 
por melhores e m<,Lií:l appeteciveis que 8ejam projecto moditicagêlo a novíssima loj /eleito
os vencimentos de tal cargo: está cer~eado ml,e ()U p:roporciono,leiXIb~·o a este~ iJ11.1stres 
tambem. · patriotas, partidéwio~ extr.muos dtl. libe:rd~td~ 

intHvidual, n.paiií:OJlado8 por essa j)ulpinert do 
Não pôde ser «director de instituição quo ultima hora, 11ue tomem 0 projecto ql\Q vem 

tenha privilegio para emissão de nota!:! ao <lo fiienado e 0 emendem. A lei qup consagra 
portador». Si, vo1:ventura, esse privilegio essas pl!ohibições é a lt:li eleitorll-1. E' e meu
for dado ao Banco do Brar.il, já não póde ser diw. dizendo que fica, dal'Ogado 0 artigo em 
seu director. E não é questão de ser no- cujp; p&ragl•aphos e~ ~o !) .~pecifio&-®':! as 
m:mdo pelo Governo, não pôde ser nem prohibições. E a liberda,de indiv~q1lal, yê v, 
ebito. E:.;., folga,rá ~1nmeneq ! g ainda, ma,iíl, a, li-

Mas este homem tem. trcs, qua i.ro, dez lJerdacle bancal•ia,, a libe1~dade politic<~.· 6 a 
mil acções do Banco da Renublica e não l 'b d lo IJ'Iti'da·1•1·a ' 

d · • 1 er ac . '' · , , . . . 
pó e ser eleito director?! Não pôde em f'iJ,ce Mas, Sr .. . pl1esi.del}tl3, pomo tudo isso é y.spe-
da lei e não deve sêl-o em face da moral. ciosamente sqlJtjl !'como a8 palayva.s .ést~o 

Não são os estatutos, não ê a emend<t de aqui al•r·umada~ pam ob ~e:r UfflfL cez;té!< en
Barbos<:t Lima; é a Constituição quo diz : scenação, occultando, escondendo oertps as
«não pôde ser». pecto >, deformando mitr-as, modif\cijndo a 

Mas isto é urna tyra.n nia Ql\8 atac;t a li- p(3rspectivu., de Inodo .a qu11 a ':realidit4e fica 
berdr1de individual e commercial ! Pois ne- :sondo causa difticil d!Cl ~;e apprelteítder, si 
nhum de .nós é obrigado · ét ~er Deputado ou ~e ü[\o fizer o trah <tlho prelimina.:r d~, x·epôr 
Senador ! as cmN tS nos seus logé\>res sob o pqnto de 

«Não póde ser diroctor de companhias que vista normal. ! 

gosem de isençã.o de direitos ou taxas Vejà,V .. Ex,Sr,Presi<!,onte,q).le ,~s\hq' no 
j:eueraes.» · Congresso qnem ~ã.o possa fazer tra.n~~~ocl;õea 

Issp é até uma das nossas pragas, a isenção com qualquer banco» ... sou eJ.I. Niíyo posso 
de il!reitos; é uma das causas de que muito f~Lzer tr1wsacção com banco nephqrn,i: ;com 
se tem abusado entre nós e que é preciso o da l~epublica, pvl'que sou opposilf11listl1t, 
acabar. De modo qtte as em prezas nesse a quen1 se attribue um opp:>sicionisp 'm11is 
genero são in numeras. · vcnerw ;o e feroz <lo que effectiva111 te é ; 

l~stamos ven .Jo como essas proltilJições com os outros, porque não passo e um. 
estendem-se e abrangem uma act.ivühtde modesto e obscuro oliicial do exercito que se 
m ·rcantil muito maior· do que aquella que !Wnl'a, de ser muito pobre, mas qua;lbsolu
;pod!a,m i@l.glnq,r os Aou,1m.>o~ rleata a.~·tif;o, . tll!nwnt~:~, nã.o pvoteilílo af.lt' um;rQnu 11! 
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cti~ta do~ logres pi•ega.do·; :tos <teei,Jilist.;L<; <lc 
qua,lquee b<•nco. « ~i h;~ no Cu11~1·e~:<l! qa()m 
nã.o 'J?O~S<I l'a,r.er tra.n~a,c~;õ.~~ Cil! 11 lJ , , ,1[<)1 lí'l' 
b:trlC'J,! ~f:~s qnom n.> pt·ohi!Jc '? 

Pois f"<L~;a eom us l;anr;os' e illll<cr.ti< o <pw qni· 
·zer,. ue dü~. com o~b:tn~o~, e rlc noite,·, com 
as bi.mc<ts, q11C ní11~nem. ~o· oppf,(l :1 is~u. 
Quem <1ll•lt1 se uppolli!O, de ve~ em rp.nwln. 
6 o chel"e d.o JlOliúi<L ;nu~ 011 niw sotl c:ulpatlu' 
}>o~·que. até uã.o ~ou p:u·thl:wio.do qtu;l :. pu
licta. a.nue queren1l() vetla1• o .1ogo; ~~~o. :~ 
meu vG!r, mi.o <:; míssrto Ju. po1ici:1. Jog'na 
quem qtti~c!", <Lrt';tine-.<e qncm g" iJ.Cl'; n:.1d:t 
temos co 't semelhante eoasu. ; u pl'UJ.lL'io ,·o
digll Oivil iLetthoü com o Ül~.tituto tl c tni•orit1 
·do~ protligos. 

Em primei!·() log1w, cllc in~irJ•i<L r:s~;t hy
pot.hcsc; ~ujo a,lc:t!ICll n gontc bem D>'tli 
·vcmlo, de qLio ll<t 1LO Oongl'H$~0 ctttem Jtfi.o 
poSSiL. 11LZlJl; tr/~tl~ILC.(,'UP.S <.:Ont Cpt<~lqiWl' hiLIJCO; 
em segundo lOgM', do~vitL um poueo tt 
questão dizeado «qn:~lquoi· h:tnco» o não 
Banco Oa Replt'ul\ca, CPHt!\ilO o c:~~o 1; c:nn 
ec<tl}. .. · 

«lla. tambcm quem tll:llHL o dit'<li'!o rio 
·as ntzcl', ,j:l pelo ~~~n ore· Uto po,;so<Li, j:L pnh1,; 
seuB bem! de lort•11ta., etc..» · · 

!me d:\. tL nr~t.endnr, :u1ui, JH.l,te a.l'tiguinllo, 
qua h<t, :tLLtti dentro, conL1·u.pondo-sú a o~:;('.i; 
fa.rmpllhu~ l[llC nito temn o:1du c<Lhil' 
mortos, qumn .tonh;~ Cl'Cd,ito pn;~o<tl j).Lilt~l 
ao~ h<~.nccls o quem ;tii.o estnjtt }Jl'H~(l au ~n.i1~i·· 
dio do Dcp11tado .on .ScuJt!lor. ..·· 

Pois, si Hf(o eshl, Jt:'io wm difllcttlll.ado 
nenhuma: doix<t o ~~~b~itlio c liea eorn :~ ':Jt:t 
libet·r\;tdu iadivitlna!, mr.re:tnt.il n m.:t.i'~ ilii::i 
1:\ei u quu l'Cst<tbnlor:ill:L. . 

Agor:t: «buns tlo li;l!'tHUit,II<LVCl'O~, l!t<,,» 
:M;1:> is~o oJtümdo mn.H do· 1)m·:.ll com a,:; 

h•a.JJs:w~üris llllü· :Llt€W'.:Lm o et··.llli:.o ro:tl • 
Nil.ú mo L'olilri :t ~.st:t··t,. ;L!J~:I[ntmncatl', 
nem ó l3:Lncu· ch Ropiihlici\, 1-:~L qu:,! B·' c(L 

org:LlliY.:tdo, tom car:oh·a :rarn i>'"-• : tJ';L·t:L-:MJ 
de jCl'(Jdiiu ptt~~ual . 

•H<~ t11mbom <l'tuni. tCitlln, o dh·ulbo de t1:.: 
fazoz·, j:~ plllo >ou .CNJdHo po~sunL .. ». 

Mas que ot•edi'to pes~tHt! é ()t(.~e'? W linü-
tatlo ao lhnco d:L Ropnhlica 1 . 

Vtl-:>e qwl o n.utor do :wtigo e(t:t )ll'r.
occupa.do coitt :t pl'B8fiHI.::L.üi\l•l'O nfi~, hojll l)ll 
aroi\nhií., tlcd>l'aíl l loir;o; q1w tentmm m1lito 
credito. E~~e~.}lot•thll, nfw s:[o. :dfec-i.:LllD$ poh1 
minh:t emondu, ! 

O qno acho t~ IJ.IIll OHHJlutnw WLtb um 
do nõ~ 1'ot· Deput:ttlo uu .l>t!Hftdot· nã.n !lüdo 
1it~et• Ull!õl pur~:iw rlt: l'Ou.,;a.~ l(lll.l n Coll!;t,:
tui<;.ão p~·ohii.JtJ. 

11~ 01l1".ra~ ~nl'<'l'81lCÍlJ$ _fur:~Hl li 1Hrt.~ ~OI)~ (111t '

Sf1 tive~.~ •:t COl'iJ,,'Wln do ~Jrnci~l!.l·a~. 'Lf'i.~n11do 
úS llOffi(!S ([o~ Yii::a,ÚUS 110 <e(LIIIÍ!Ii<O, O ,p<>l'lJ.IIl! '! 
Pol·qu.e Jlf1,llt.LHI.ht..: tornn u Hl1Cl.':lii:l.t'Ítl do Pt·r
~~~llllt(l \.lo. ltoptlulfQ!l. o <l~ mnmb~·Q~ 1!u Tri· 
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hun:ü (lo Co!ltas c cnt.l·c o;, $8erot:t1'ÍO> tlo 
P t•e;;i· l<Jn tf! ,~gr,:í, o· :'I i ai ~i·l'O·ü:.~ · 1-' <t~end:t. 

(h·a .. ílHag-íiH!-so o :ülil1:-:.J;i•_ •• no ex.er(..~i<~i.o tlus. 
frtn~;r;iim~ de Ministt·o ·a dn:;,·oninz· lottl'<t; no· 
1·a.ne.o ü a. tn \r:tHi"-al· 11i11hei.ro pn.l'.il. ~i. l~' ho .. 
nito! JÇ hont•.s!<J ., !·:· l.it:iiw! l.li~ o :trtil>ttli!:'t.a 
<]Hl.\ <·.O 'liH!n::io ,: 1ll0l~:~l · <~ it mültltt llmenda. 
ii:t~ ahi. , 

C:ümo :t e:-.H\lli)a :pú,.le im)'>et1ie a . . um Mi
nis'<.t·o dl) Fctr.Qnd.~ d.ll !llY:LH~:u• pol·l••t.t. t•tw de 
~na ;l.(;~etL.c. " Ctl. lo~~o elo ~P.nhcu_· ·S\etl ltla.ncl) 
qúe püdc sut· ({JÚtl(!lltH'. t!ll,io ct•edito ~ul'<t ,,fe
l'ld'l ·pelo~ i'nn<ocion:Ll' .i o~ 1iu lúnco ; t:omo 
a <)JllntHL:\ VtHl:L ctne e~~e .:'<linidt·o levante 
vo: ;to~ e <JOtl'~~o~ du b~~th.:o, e~sa,·elnc~nda .. · não 
\.(Hn ·\,;;·L:út· tltot•.d ; u· 1 (li H~ d lnot·_~l.l t~ fsto, ú 
1tm ~(ini~i".l';, ,[,_ l•'•L:-.cntl:1. ~em limlt1~çfí.o ne
nllnm:~ . e tuüu~ os on~t·o~ mini:;t,l'oJS 1io Pl'esi
tlnnte ü:.L RepuiJlica, JKXlcuilo mt~Uil<Ll' ic-
;·:~ul.<tr qllim l.o (j!)(J'!'am. · . 

Pt·uvc!thi.l) !\ d;u· :~ ent:ertdor <1uenus chc
gu.:no~ ':~ lllln ·~ir. na.~:ào t:Ll quo pude eltog;n·.a. 
tc!t' Jtlllli~i.l'O::l 0<~.1J:ize,; 1lc (evarH:tl' tlinlwiro 
no e>~ta.holecirnonto >'Oi.• ~u:~ !tl.l:wua imme
din,:L,. o, .not·i;:IJJto, niio dovemós 11inpar•u· e 
:'limenl.:u· l.:tl ~tJ~pclt ··. . 

~;r. Pt~C>•<h•nf.c. ttct·odit.o <iue -o gl'~ln(l~ 
Ce·~~al.' ~i \~ÍL~~~B i tO 'o l,1Ullt00tht:t.il~ üntt~e llÓS it 

~::C'.:~<t da~~ie<l, j;t · ·r;gi L·a<ht pol:t hik;tol'iu. e. 
h:tbir.ll:tllll!Jil\,1) illV()Citll:L ClllllO o:\\Jffil)[O.C()'liO 
llll•.1l do, t·e,.nl,lia.lll[O 11 1JW:\)ri:t e,;po>::L, ·O.imla 
ltJ.l<tnuuj<llgai.l<t inu .. eeut,e, e de~::l:u·:mtlo. que 
ü..lll lt lhct•.üc. GüSI41' liTW IICYC. Slll' :li(J,IHJl'· 8US· 
pnit:t·i:L. o~~u p;.~<Jilo Ca;;:Ll' levnia uma 
ltl'<J.lilll! vai:;, Hlllõl tL'Cffill!llhl ~Ul'l'i~tdil, lWl'• 
que:\ sua :~.!icg:.,iLo nii.otíttlta u martor V'<dor 
sol>. n :~~:lCei:.J lllOl'c\1. 

P,>is, ~<!!HÍPt'u:;, :~ nt iüh:. emnn1L:~ ú .qito ó 
,·:1\m, ·;x~r<pu1 "' pt·()jndid:Li.; '[lt:t•niciO~i\, vnm 

. [mubt·:\t' :1 hhht ilo po<~(ndo, nnn •Ü\t• 11 

CIÜCil'.li!l' ([W! l,a nlilli.~Gt'c l>i r~tiPitr.e~ !list.o. 
1·:· o l'.~~:tltl~lb du.~ m:io~. I!.I:Clll.!)lo.~ fLlltl mu 
ik:;LHtlil tlll Í:L:J:Il~IIUlü n,m,;tiLllillÍ;ll (J t(lL [!'i• 
to~tl'ob impunitenta o ollstiit.\rlt~ quo 1':1\,'0 tloK'II 
nt; \ll l\Vl\) "-- a, Cl>ll"l'ir.nit:;i1n. Ahi ha 1unn 
pÚJ'I,,fiO do .~u spL•il.:l.~ q •t•J o .; '"lllllllOilbtloi·o;; 
!'<L~IJIIl 1\VIl[\:Ll' i\CIIl'lltL da fttlii>ilida.llO ÜOS 
1: !gishilót·o ~. 

Ln:c;;ino, S1· ,. !'l·o~ir[,•nte, ,;i tendo <lito Quo 
ll:,o .. n ntl•; :n llw:J,at;n• •lin:Juil'O 110 H:tltco ·da 
l.l.opu'•llo:o, nilo ·s,·, o~ rnmnhro~ do Co11m·esso. 
Nac:.i<>t::L!, o~ IH in itJtl'O-' r\ o Td bi.m:d 1l1J CÕritt\S, 
o~ · min isi·,,·n~ de l·~ ~i;a;i o, os ~;IC:l'et:Lrios do 
Pl'i\,;ülerlr.e •.la. R<lpidJiic:n. o.~ nwmhros do 
l'oliN' .Juiliei;n•íu Fo~tlel';ll 01.1 .toe:1l, ell ·dis· 
sn,1;tY tarnl.J\,Hl. o l' t·J~idrmi;e ílu. l.telJuhHca ! 
:~~~tti:o IJ(~.1.W! ~~i cn vu1l hnagitla,1• u. a.l~tb:iit'l.l'l'tt 
C[l1'' sCl [llV;HJtt.\l'Ía, O. :LiVO!'OI.O 'lllO Üo~-. 
IJI!I'i.:H'ill· o ua~o tr)nit1·0:I)Jtu ;lo invoei>ivn.s. 
put· t<Jl' uu~:Ltlo lonli•l'ill.' unu. pt'•Jhihi<;ttO •liJ-

lJl'inWiltll. IJO!IIll ll~tú~ ]l:H'll, O Cllilf'l\ fio l<i~· 
.wto, f?l'WI•lU.'O Hlli·I.P"t1'1l.~,4 i.!a ~(I,QI~n. ):'l'tl• 
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·· sidenti\ •ll?- Rop•lblka,lntu.ngivol. iJiacc~lssivel ~i •> B;•nco d,. Republíc1.1, ·!osso C)C;clusíva-. 
á semel hántn r.ent.uJio. · . · mr.ntu do I<:St.ado,. si não pos.~uil;se cap1t<1es 

. UOI!.~ffiP. p;u-.,b<in~. ~1'. Prnsi1l<.m t.e, · :wi·!~-- jiilt·t icahu·c.s e a stm direcçfto iü:>.'lc .c:.:clnsiva. 
·.dito rpte a t~1mar:1 \'d. rcdoit<Lr n.s mluli:•,.; llu Govct·nu ~ :.~; ~a;rnnda. ptLI'to tla. emenú.-~ po-
t:monu<1.;. lnclito no mcn di~cur•so o artigo a .dCJ'ÍIJ ~ct• a.ttf!IHliu:\, ·porque o banco rew•···- .. 
<tüe m n rnf'eri. tolltJ, lJOl' inteit.J colll· ande- wubL·ia .uni ap!Jt~l'C l lw immeo!i<~to u•~ admi- ·. 
ruço:~ postct·1tla.dc. . .. · · . . · . nistJ.·açã.o })l.lb!ica. suhordin:~o ú.s dísposiç.ões 

Sei qnu :t }X>St~:rídu.de •le~pct·tt~ t·isot'l no •In lc;i , elft v il'tude das l)Uac; ter h~ o seu . 
meio ooHtemJNI-auoo, <[l.!l! esi..:~ ""ahiJl'''· Jlfi.o. !'i.Jt.w~iullamento l'eglllM· . . · Ma~. não sendo 
le,'a.nta. ,-iut.em no· B;mcv da. l~cpllh! ic~L.· nií.o a~{im~ o <ioyerno, como .qua.Jquor ·dcposi

.tom o merlot· cr~1d ito, u:i.o ":llánd:L . . que ([ ll<Lil- t:wio. ·púdé m:~n<la.t: p:ig-o.~.r a quem quiicr, 
"<.J.o fulm~Jltll' ~<:nteÚ\)õiJ>, "não ht~ como. ~Cl' eoUtin.mmdo o ·lJ:~ ll<JO ;J. scr:vil• para. .certos 
objectinllnontc :.LCceoslvcl :10s c l!'eitus <lo~ e:1..~ós e m que .. o Tribunal de Contas não po~ 
goll<i.do1·c; de hoje, rp1c ra.zem uin:~ lto})u- · dot· it~ . >~C?-L' llc:.ita.i'nénte ouv ido: K ningucni 
blica. quo no~ <mvorgvult;~. · . üno1a · qtw dcspezu.s houve j :i ejfcctuadu.s . 

Soi . br~rn ; 1i1:.~~ . iwa.ho o meu cliscui•:;o pulo !·l<>ncr.> d;~· 1\e:publi"ca. sem autoriza~.ão · 
lendo o trecho ·([UU se ·r-oí'l•t·c mui~ .IJeSS<)tÜ- du lioogre*$0, sendo ·pru.xil :~ntiga. e nã.o t:l~ 
mente :l mim <lo ttuc :i.s cnunHl us : · . · a,ZOl'a, sem que .o hr~nco pudesse respingar . . 

«.;.parece rn(li.s umdet:aLt1f0 de quem Peils:lmos qtie a lgum:1 cous;t.sc<levefa~er . 
· . . de rende ·uma c•~11sa. "om pwixfl.O de q a c um pelo Bt~nco C.la. . !V.lpubJlc<~. a.go1·;t que finda. a. 

cs!'ol'Ç-.1 pr:ttico em Jh.VO!' U.a l'CfOl':nac .. » sua. :pl'imitiv;~ organi~açã..o, 1Hc:;mo pa.ra. nã.o 
l'' por isoo quu Jtão :;o11 ·l·cvisioni:>ta. . · scnti!'mo~ · n :1vo abalo; e ~l!in · cancót-darmos 
.: ~ão ~c evitam. col·l'upçõcs com emendas co:n a· l'etimn:L que u.hi est:~ . eriteoden10s 

ilum so conccrtu,m os costumes comdcc1·eto~, qtt-:! dcr0 set• ell•t modi'llca<la de . itcc:ôrdo 
. como ifl1.tlgÍlt<~m algun$ idcoLogo~ cnltiva.<Io~. cr1m os i·ntero,.>m; t:lo Thesoi.tro, já tão sacrl~ 

mas irn.-quicto-.; e -intoh·mncnto de:;titnhlos ficados JHJ.qtwlla.ill~'tltuiç:i.o. c dos acCionista.S. 
uc cxpcJ:iencit~. » tamuem, tuna ye;.: que o Esta.uo intervciti 

. · Sim ! ·M.:ts rclorma-~c pGlo exemplo <l<ln~ dh·ecbmúllt.c nos ncgoeios d., banco_, 
. path 'o ·que o legisla.d01• · d:t ll<~ ~na íiVitla M:~s a. emend:t d11 Sr . Bu.rboS<~ Lima. não 

publica c pri vau:~. · . · · · resolve o caso, nem se põde u.dmittii' que 
A m inln. incxperiench~ í1 pa.lm:u·. ·Eu 1tã.o al(;uein -penso ·. ém prohibir q ue uma. iusti~ 

s·ei mesmo como .. ~e encl•c ·runt~ Jettr<L 'P" ~'a tniç"iio ht•tl<:aria wu.nsija com um individuo 
. il.l'l' l\U,jai• diuh!1iro" JlO l;aneo dib llnpul>liC~\; ljllli iQllCI', SÚ!'lleilt~ J/Ol"\{Ue cllc !) .Juir, OU 
lii'io ~oi, C•)orc;,;o tL rninha. ig-nor~Lnci <> . · cQilgrC..<.<i>Jtu. . . quantlo o intot·esse do hanco 

Quanto wu h·t·cquieto. csí;ún no · gr·upo tl·principalmome tr·a.n~igir · CO <n quem possa 
opposto ·aos <hGOtn<lgo)!os, ma$ . dit·ci, coa- s:.t.ti$!'a.zcr O$ :;cn~ compt•omissos, e t"nto os 
cluindo, oomo. Ha.n1lüt n couversiLl: cqn1 1n:1gi~t1·a<los como 0~ UoptÜt\tlos e Sontldores 
HOl'llelo em um:~ de ::;uiiS· hot·a.,;.do iií.o <1.umi· niin estão imped.itlo.~ de tol't:Hit hen ' de J'or
x~.i.vc! pcs,;imisrno~: ·«.lfvl·acw , 1/wrí: is iumlfl~ tuU.I-'ÚilS, l' sernm 11cgoci:mte.~ óu in<lus
thi-••!1 t•u!fe11 iH lh•f >w•tm "I D'-'"'""'''h. »Si '"' tJ'iOLcs-oittt·os. de tnodo ·a IJ(ltlorom ho!JI'lW 
lll!Jttllta · c:uu.•'~ rlo 1wr1J.•o: >lol R.•:itw tlrt llina..; :J.~ ·~Ut\~ divitl:ls: 
t~y.u•ca, . naiJ. J i~(!Hi . . . ·: 

Tonho c:úncluÍl(o _. (Jfui to 1Je11~; lm<ilo IJr:m .-) Nenl todn.< . o~ · j ltizo.,: o c:cngrc~sistlL~. em 
.(A. eme;ul, .. du S1·~ ./liu·l!ú".w• Li1iv.t ·- 1\ da.d:11> circumst:t llCi a.•, potlem dtlixM· de r ,-. 

·cmlCJicliiÜv itl11~Ú~o ucptto<ldo D:u·ho~11 u 1111~ CJrt·er M>~ bane~. quo· não empre:;tam o seu 
olrct'NJi<la :10 rn·o.iÓtf<;.i · ·tl'zo rco1·g:.Lniz:1 0 üi.nlteii'o .-:()In indtt~<\t' as C:ôndicue;,; ·do. a.c
l~aJ1ct• dn HopubllM pi·ovocou l'{\piu-o$ muito cc!t<1n:c c ,(o ondosS:Ir,te tl:L Jottra qut~ . de..~ 
j ustos d'.L Ga;eta ele i\tJiiciCI.< . qun :.1 ·comb:L1,nn ·cóntam: c ·si o intn1·e·Sc tlrl servir é m~iOl' do 
v:.~lta_jos<~J'ficnte, ~.:omou~trMt<lo u, ~tm ütco11_ ([ ttr! o ·tlc rict•uwi:I,J' os in'tur·Clise~ do .hanco, 
voniencia. ao cnFt!Y. do .jttiz · Ott <lo eongros~ist.a.. o tle~-

Nã.o ~o <'llmpl·t~botHio r imlmont<' qn1, ,.C t:uai.t) ~e lttz <lm nouw tlo un\ ün·coil•o, que· 
·po~,;;~ impntlit• ,!llO. H ltlt~ il.ll:ti·:,u i~:1o buuc;aL'i :~ n'io ~om signi li cti~t.O "ommcrcial, mas em 
tiL~,,~ llO;!OúlOS ,15·,:1 r:~•,,f,a. da.ss[! tia. ~ •cini.l:ld.il. r:wor i.! c (liÚHn a iullnm1cit~ ·.do úu~gist.rauo 
som cuw po!•ttnc <l 'h~ tom 1-ola~:iin irn :rwd·itL:.a.· o:t 1.!.1 c:t>ll!!L'l~·si~tr~ l'oi cxerciull. 
com os pouc!'CS pulllic;os tl:1 11111:iLO; .c1.mo A cmuriw~ lios plwcce m:~ i,:~ um. tlc3aht~lo 
seja.m o.-; congi·o~~~~ ;;: l$, j lti%t~~ . nwmb1·os uu· <lc 1[1 tOIIl tlntu·•tdn lt ll t:t . t:au~<'· com paix5.o 
Tribunal u•~ Cilnr.U.s u tio hovc1·no t~11 lJniii.á e tio rtiW nm ~~~ror•:o }ll':Ll.iml' t'lll ·.nwol' tl:• re

·•lo,; I·~~IAIUU:.: , lh:t\lltio ao· Ulu mo tn rupo pl'O;_ ÜJl!ill:~ . llUL'IIUH IIU lllliXÍnlll . ~lll'i;L lliii<J. JicÇii.O 
)lil.>hla <.I!' nlrec·;,n;u· ([ IIU.I•sti •wr PMmmcuu111 onTio c!:wi:i. .i:'Lrii :ti~ o l' >'~ul'i<Lll.o tlo •JUC tmn 
ou t(ÜsJJt':t.a 8 IJ.Ilt! llito. 1,.: &<~j;~m 110~ tn:r::•mLnuos· em vL.,:I~I· o nuhrc U•:Jlll i:ltlu l'iU·I-(l'~lltlnuNC. 
ou ná.o Jí>t'<llll t·n~i$l.t'a! l : ~s uu Tt•ilnum l.<lo N;~~o g" nvili:~i!t cot't'ltp<:iiÚs co;11 ornondas·, 

. (){lm.a..:." · · · · nem se couC<ll-i<Mn o::: llo~turno~ com i.lecl•eto~. 
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c•Jmo ím:~gin;tm :LlguHs itlcologo,; cHH.iv;~,,:o~. no pl'O,Í<)cto n. :~o. de~l() :'nuo, que .lh::L o~ 
mu.~ h~t·c~tuioto~ c ínteh·a.nlc!n.o desGitaidú~ veacbncnto::; dos co.ulhl'en";;(!S· c.Lts t.:tLpi~tu.zia.~ 
de expcl'Íellda. d:t .'dl':tt.lfl<!~á tlo .ltin Jr. .lanei1·u; 

( U',l 1'J·i1Jnml. dc~:l 1.!0 Jevct't:itu,) 3"· di.~~:.u~~~.u do.pt•o,jcc; .• ) 11 • .'2)7 H. de 1!)05, 
Fic:t a. di>·e.·u~sfio adhtd:t pch lwra.. [q.u.e lixu, o st:thsülio u :tjud:t Lit: cu~tu·. 1Lus 

· l:itmatlorc~ o :Jnp11ta lu:; lJ<t pruxun:t lcgt~l<t-
(":) ~r. l..,.~·~~~E 1ltnt.tt~ .;.._ E~taHdü d.ad~1. · i;tu'a ; · . . 

a. ll<Jl'<t, iiCSÍI,!;il<l pat'õL :LIIt:tllltit .. l> ;~:).~llÍIII,t\ ;;"· dL~mu;~fi.O.Ü•I )WO.'·t1CÍ•I 11. ·;.:OQ, .de [!IO:i, 
Ol'dU!Il do llílt: . 11.!1t!)J'ÍZli,!Ji['.l O i'l'l!sitlt)llf.~t 1111 l{<t]lltiJfiC;.t :t 

. Vot:t<)i.~ tio IJL'u.J' "ci:o 11 , ~i li, •.k:;:.e il.I'IIJO. <.(IIH pn.:;:ot' a.o ·1 lL'. l·>i:;,l•h:l,t.• ~-.u'lr.~ I 'i1·o~; lll'til'us
sot· d.o Collog-il• ·~lilít.~,.t·. :L qm~nf'.i'l- tlo 

fixa, a il.t.':i]HJW, do ~Ü!Ií:·.tm:io tln. ~!(l.rínll<l PM'il, i-;:l5f-:8~··H. imp:•l'i.:\tLilÍ:l de. et<•pa .~ IJllC lllll 
o·exercido rln J~iO!i ('~" di~clls>':iv): .. cotnp.;km,' rcl'ct·enLt•.< ao~ cxeL'Ckio< de 

Vota<:fiv do pro,joo;.u 11. :2:1s; <ln UJrJJ, .<íul.u- !K(.)/3 :..1\J_Ul, :•. ootlt:u• •lc !8 úc :Lhri! t.le ltl\IS, 
ri;mndo o Pr:Júdentc da Ropuhlic<L a. :11J1·ir e .•limd.o outl'.<LS pruvidmttJhs ; · 
ao Mini~tnrío tl:L :vllu·itllLa o ct•ouiw· •le ;;adiscnssfi.o ilD ]Jl'oje~to 11 .. 20::;, de l!)Q5, 
:3'oti::H5.';7Hi, ~npplnrnontae :i~ verln~ !5", 2(i" qu"' ccpüpar<.L il. De:eg<L<:i;t Fise .. ~t no Estado 
c .'27a do art. I i" ü:t lei n. l . :H li, de iH un lle~ de 1.-I<L tto (h•osso (L no l·~~t:tdo , Lo Pat·<'n<í .. 
zcmbro de 1004 (:~=- di,;cuss'ão) ; 
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mon~os, : pu.l'~l. . :h•u.t~u· de sn.a ,;auilc oJ1àn lhe ,·.elo f.{l'<L;.iJ, Jl(J~<:.nl;endo C<l.(L'\ um dos p~~.fe~-. 
convrBr ; : .· · ~Ol'''" O!l vnncrrncntos mu.J:catlos m L otl.b t!lla 
·· 1" discn~:ro <lo. pro.j<lc~ n. Ú?3 .\ , de t !lO'í, <Jl~ . ",i~ol: .p.1ru. .. o co1·!~~ ~~cu!1tc do_~c~m~ · · 
dos<lo.br;J.ndo <L mtdca•:.1 u:.' ;rmt hem:.ttk<L, <•r)t)- ! Ju;t.n;.tw~ com l•·~!:ccew,. das <.:ornm~OCl! de 
grU:phia. c . hist01·ía. rlu · Bt·a'l.il · tll l · Jnsdtuto tlti:!ÜU~.;(,'ao t• .do Ful;mça~. . ·· . . . 
Na.cioual d<E .Sui·dos-Mtu.los em urna de m<~- L- 'Y<mt<~-,;c a sc!>;ã.u M. 5 hol'as .e. lO :ilti-
thcmaticu. c out1·u.. de · geoctr·aphia e lüstol·ia ntttw da ta.l·tlc. · 

15H" SESSÃO EM 30:- J)E NOVEi\1BHt). DE 1_905 

l);.esi<l,(:flc.a. il<ls Srs. · P"11.ta. (}ulúu.w,;ú (l•râiàú<t~). Pcw~i.-n .ll.q Li>M:(2° Viç<.~-P~·esi"
del\'c) c Pt~t<ta trtlim.ariic~ (Presidente) . 

·Ao n1eio-dÍa. p t·oeede-se <i cham~tl i.\, a . q u'8. 
repondam os Srs . Palt l'" nui.,tarã,c:;, .lalío 
de Mello, ·E>ereira.Lirn.l •. Aleü~al• Uuima1':í.es, 

. 'Thom;~Z Acciüly,. W ,m cl.ol'ley de ~fendonç<l, 
Joaquim Pires; L1ti~ Dorilin:,ru~~. Dias Vieira, 
Sergio Saboy:~, GoH~<~Io Souto, Kloy de Sou~a. 
Pauta e Silv<~. lzith'O · Leit<i, Alfotiso Go~t;,&. 
Bricio l~ilhu, Peh:il·;t :de Lym, Cot·nelio . <.la 
roaseca, LJomingos \.)onQiüvcs, Jovinialiu de 
GarvaJJu), Felisbel!o FJ.•cire. Ga.reia Pires, 
Neiva, Satyro !Jiu.•, Vergue <.le· Ab1·eu, Alvo~ 

·· Barbosa.; üo:rê:~. Du'i,J.'a., Et·ico Cooill.;J , !:>ilva 
Castro, Mauricio de AIJreu, Carlo$ Teixeim 
Brà.n<lãO~ Bema.rdo Monteiro,' . l OS !~ Lloni ru.cio, 
Carlos Peixoc.o Filllo, .AutcN. l:luteiho, C:u;l'
'ueiro de l{.ezende, Hue uo Je Pai v:~. Lei>.aell,.i
lho, Adal h1~rt.o l<'orl'<J,r. , Ual'lo8 Ottúlli; Olyotho 
Ribcil•o, Olegal'io Mil.:;icl, littli:i:'úJ C;u·valllal, 
Moreir•• <l.a silva. Je::;rJ. iuo Otr•l•JSO, Fl'<tiwis<;o 
.Rou'ioiro; H.nbout,:a.~ 1it1 c:t l'""·lhu . . l"t•l·f!;LIIlio 
Pl·t~;;·tes; . ,\mat'M C;WnJ.·. F~>l'l'tYit·:l Hh,.g;• .. 
Leito. de ;,;ouz~~ • .l'alillitv ç~u·l.;§ , F'l·a.~i<.: tsco 
1laltu., JÜVlll'O db Cl.!orv••Jho, <.:anúir.lo ltoú.·i
gues, Ca:nditlo de A!n·eu, Ca;r·.vu.lho ChtiYllS, 
Paula R.:~mos, Oumpos C;LJ:t lt!l' u uomem de 
Cax·vatho. · · · · 

Abre--su tt se>sfLO. 
B'' litla o seni deüato.' ~~pprova.tl<L li actil. lia 

sessão anT<Jcedeut~: . · 
Pu.sstv-so ao cxpeilient.e. 

O Sr. A.lencÚ,r ciu.i.nl ' t.rii.~s 
(tu .Secn:l(wiu)' procede t> leinuo::J. tlo suguinte 

J::X.Pi·~iJIJ•:NT i~; 

·oarcios , 

Do Mini~ta1·io ti;~ .J r:stk-<L t~ Nllgticio:-: tiltc
rit>rcs , d" ~~ do C01'1'6Il'~, SU.oiSfá.Z6!1dO c~ l'C
q ui~içã.o no ulncio n. 14,3, de 5 uc a.gusto ul-

timo, que o ·c:-over~o deixa. ao Cong~esso · 
NM:iono.l resolver·. c:om o entender l'm sua. 
s;th.üdorill, S)ht'e · 6 llrO,jec't,o ·n. 101, elo cot·
rent.e anuo, dil:'póndp soiJre a jurls.uic<.'ão dos · 
Feito : d;1 :Fwzcur1;~ Muulcipat:'- A quem fez · 
<L l'Cqt~lslçã;o . (1\ . .' Commis .ã;b de Constituição 
e .1 US~Jç,~. ) • . . . . · 

oo 1<tinÍsterio da. Guêrt•tt~ de ~.w do cor
rente, rc>:tituindo, devidu.mente sa.nccioua.cc 
dos. dous .dos l·Jspe~tivos :tutpgraphos da. lei 
do Cong~·esso Nacíoa:t t. ti.>:tmdo tl::;. foi' çM de 
terr·<t !)tm~ o exerci cio de l U05._; lnteirad<L. 
AJ•chive-se u m dos aut:>gt•a.p!los; eu.vütudo-
~e O Olltl'O tW ~Gi.lltdO. . . . . 

. São Uuos e ·vão :1 imprimir, para entrar 
rla orilCin d o; t t•;1b t~lhos~ os scgnintes 

l'lW.ll!lCTIIS 

N. ! li:>H- i!lli:J 

l~claéçd~ p~m 3" tliscussao d'J 1n·ojceto n. 1.6!l; · 
deste cmno, ·que dcte>·">ni>H' Cftl6 os cah didatos 
d m,~,,·icut,.l ·nos· .Ct<1'.~os de phm·m~.tcla, ·odor•
lnlo91a , o&sl'eh•icia beUás-w·les e agrimen
~u,·a · ~:t:hi/Ji,·ao, nas escolas ,.especti,~s, ·a 
cm·tid<to i/e.. que fm·am a]i11muarlos. no e~ar1e . 
fierat r.~as mal6.,.;'~~ q-ue /'oram c:l:igidas, de· 
t~ccu• ·d.o co"' as . düzJO.<içdes · 'desta lei; e dá 
outras p>·ouide>tâas. . . · 

O Coog1·esso Nn.cional dooret•~ : 
ArL l. o Os· c'tnilidl\tus :t mattieula nos 

cttl'SJ~ Llo IJh,IJ.'lnl\Ci:l, . .Údontolo ; ia., obstu
tric itl, l tolla.s-artM e tlgl'ilnU!\Sut·<~ ex ilibirã.o, 
n:~.>< us:,oks •·especti \'U.S; u cell'tic'iã.o de quo 
lol't~m <»J>prova<ÜJ~ nu ··m:u.me gora.! tla:> ma.
tertas (\I LU , :pctl'o• I>:I UOJ. lll ll . tlt\;SC~ CUl'SOS, sã.o 
u.ctnuJmente ex:igitla.<;, de <~ccórdo com us di~
pusiçücs desta. lei . 
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< 
Art. 2.o O exanie que tCJn por fi111. veri

ftca.x- si ·o ca,ntiido,to á dquiriu .CLtltn'l.'.~ 'n •ee.:
s;~ria para inici.:.1· o~ c;;t;udcs a 11tic sé 111'up:in 
l~Calir,;u•-,;c-hn i1:.. C• ~pit,<\1 t•edera!, per~nte" 
,_;ymn<.LSio Nuciouai, e •. em l>utm8luc· .. ~lidt~u.o~ 
du po.b:, p erante os . estt~belecimeotos a:nl!u· 
oquipar:W.os qo1eahí exi~tu.m, c•m!bl'lll~ o que 
1h~pue pi.i.t'<~ o exame de madurez;~ o decreto 
da 1 de ju.ueir,> de l '.)() l. . · · . 
. .l!:xistlndo na me.;mu. lucalid.atle, · equipa
rutl.os.ao Gymmisio Nacionlll, institutos eso..· 
ta·1lútll e partii:ul..•.r, ê. no primdiro •i.UI'l ~o 
deve I'ea.lir.at• o exame: .. 

§ I.• As eommissões emminarliJi·~ set·ão 
constitrtill~ segulldoa~ regL'as vigentos P<~l'(~ 
os·ex<tmcs de .mo,clm·ez<.~. com •~s limit.;Lções 
uecorrent.e.~ . <ht pre.;;erJtc hü, visto que o 
cxo,mc po1· c;;ta, in~-trtuitlo vCl·~a.l•ti sobro i~ 
-m\i.terhts· •}numera.d'~~ •. qLui nãq <Lbr;r.rtgem o 
curso gymnasia.l completo: . · . 

§ 2. o .I'Jst.c e:{atne c!f!-'C~uar-~;e-htL n;~ 
mesma. época dos o.ta.mes de. ma.Llur·cl!Jo, 

Ax·t. S.• Nenhum candidato .poderá lascrc~ 
vet·-sc sem pro\·:~r a sua. h;~bilit:'ção na.< 
disciplinas sobre que . duve. lH)I' eimmina.do, 
exhibiudo; p:Lr(t l8;o; :tttest .. d.o de pr·ot\.l;~ot· 
de conhecüh~ idoneidà.de ou de directot· Llo 
instituto de· cusino . secundar! o. otlici<Ll .. ou 
pa.rtlcula.t; equiparado. ·· . · ·. · 

Art. 4." As prova.s set•ão escriptas e ora.as· 
p:U'a ·<15 liogUaJ e·: sómBute oraes p bl'llo as 

·sciencia~~ não podendJ excetlel' de· L 1(2 hortL 
o tempo· coacedido pait'tt c11da. prova e;criptt~. 

·Ali .. 5. • A prova. csoríiJtti. consta.râ.: 
a> a de pl)rtngttez, · · . · · · ·· 

· De um tr<Llla.lho de redacção e· de ana.tyse 
l~xícologica. o logiea. de um ·~recho, ti'l'a.do à. 

· sorte, em prosa ou Vet'SO, de livro atlopt<b<lO 
pa.ra. o ensi.rw nt:J . Gymttasio Na.ciuna.L. ; 

h) u.dé outras lingw~: . · . . . . .. 
De tra.ducçilo; sem mtxilio <ltrtliccionu.l'i :>, 

do um trechll de ::!0 linhtts, prqs11 ou vot-so, 
ta.mbem ~ortea.do, de uma. das obras a.do
p ttLdas para. os mu~mes nu mesmo esta.helc-
einionto. ·· . _ . . 

Para.gra.pho ULlico. Ca.da ciminilitmdo po
.dcrá. pedir á. oommiS:lão em tl)lhil. de. papel, 
]lOr ella, rubricatla, 0:1 ~igtiitic .~tlo~ de •t uc 
ca.recer piu·a complet(l.r u. sua prova .. 

Art. 6. o A prova or!i.l consta.t•ti.: 
0:) a. de portugaez: · · 
De leitura corront.o 1lo um t.rochO •le 1Jl'O

sadJr ou poeta, tlcsi~;ltado · pe~ sor~o • . re
sumo de seu coateúuo , e.xpl ici.i.ção de t.et·mos 
c n.nalyse; · 

b)· a. dl:l outra.s.liugua.~: .. 
De JeitÚl'.J., tra.ducção, seín dicciona.rio. o 

a.na.lyse de um treuho sorteado, prosu. . ou 
ver~o. conforme a lettra. à do a.rt . 6•, in-fine. 

út. i." · Af:. .· pro\·t~~ m••i~ · d<~~ . ~cicncias · 
VUI'Sit.l'fÍ)J ; pat·t~ J;Ml:~ C<tlli.lilltl tO, SC)])l'(l ()ponto 
s<Jt•toll.dó !loutt·u os qtw ;~ col!lmi~siio tiyut· ·. 
ut';t" !•í1.ado. antn·s do, ç.~li.me de tl<Lda. tui·m:~;
' '""lmilo ~•n· oJompret~omlida~ nr 1~ p ontos ·"a,; 
ctrm~tw.~ priucip:~~~~. li1; CtL•ÜL úiseiplimL .. ·· · 
... · .u·t. S." Tot•mi u<Ld .~..~ u.s provas cscriptas 
no 1nlismo ui ;~ ou ern dbs ~ncce ·;s , vo~ . con
·IOl'lllo . o mtmut·o ÚiL~ .. ma.tct'i<J.:s que. con~ti
tuit·c~ ·o e:mmo~. t\ ·commissfi.o julçal~s-h<; 
do COII.Jtmcto, na.o p•1dend<~ s-er 11dnu t tulo a. 
ora.l octmi.litlt~tt:J qrw; a jnizo u<~. maiori;;, llos. 
cxamtnallor·es, rorjtU:;"do iith>1bilit:~!lo. · 

Ar'L . !)• No exam~. or·a.l das lingrtn.s e · 1hts · 
sciCilCI<LS, os cii.ndidu.t!f.! serlio : ar~;uil.los ca<lt\ 
um clc·per si, pelo mombro· 1ia c,;mmissão 
q uc o prc;ido11te designt•~'· con!br'ine· u.s suas 
h:Llli li r<~(:õ4·.~. 1\iiJl potlend.o ~~- · a.rgttic;~o c.'t- --
Ct!llet• o lu 20. minutos .. · · · 

At•L, :o. Findt~~ .u.i:l prova<l ora.es, a com
rni~siio, <:omhimm•lo ~;U;t.s com a.s escriptas, 

· di~t·t~, · P·•l' lJmiut·it~ . clil voto l, ó seu julg<t• 
.ltli!dto ~ubrc <LS lla.bilitações. dos exv.minado~. 
roprovarl!l~ o.u. ttppr-..wu.ndo-os -:-- !limpl('.>~
lllr!nt •, illeuamenoo uu com distincçã.o, ·se- · 
gmlllo ·u'utol'eurmen.to de cailu; um. 

At•t. 11 . A cut·ttllão ue que trata o a.rt. 1• 
sot·a. lJlL .IJada pelo · secretn.rio uo . est;~bcleci
llluntu oro. que v exmrie se tiver Pl' <!stacl.~; de · 
W!CÔL'Iio c.,m a~ Jeiil vigentes com relação t~ 
.sei!Jil e documento;;. . . · .· . · 

· Ai~, 12 . A respeito da. époc;i. .e fiscaliza.~ 
ção. (lo~ uxa.mus e Itlàis J.eterrri i rü~ões não 
espe~illcada.$ · ,le~tu.. lei, · nppliaa.r-so.-hão as 
r~gt·a.s do ·(;odigo .tlo ll:rti:úuo c outr<~.il dispo
síçlíe~ l'ele1·entes ~~o o.;a.me de ntAOUREZA' ao 
Gymilu.sio Na.cionu.l.. . 

Art. 13. Revogam-se _a,S disposi~.OCs em 
contra.rio. 
. S<LI:L· Ila.~ Conmli!!>Õn~ .. 29. ·.de novoml1roun. 
IH05.~~al!il'fl .Dias; (lt't;Sideatc,- José JJoni
J;zcio.-J. C. 1'eixeim JJninr.Ulo. - Vclloisde 
Oas~l·o. -:i([oitsó Costr.t.' · 

N: 223 G-1905 

l'w•tJC6l' l:oÓr~J a.~ emcmlus otJ~~·~ci!Ús 1~a dis· 
·cws~~tiU . rlc;, p1·ojecti' 11. 22;·~ 8, de$ te artno, '[tl<l 
concet.lc a pMs•'io annuat tle 3:6{)0$ ·ã 1)ith!la 
c /illlo$ drt D1·. Joao de Barros Çassat 

(Vide projcdo n. 289 D, de i 90·i) 

ns n:lotivos. ·qun <lntm;minttram d. Q(J.mó.ri~ 
tlus i'lopntados tt appt•ov;w <L emenda .que 
concede u. pen~iio •~nttnt~lilo :3.600$ tL viuva. 
o t il hu~ do l.lr •. João tle B:u·ro : C;~s .al se 
<tPl'c~o.rtt..c~m mais impcl'ios"s ern r fet·encla 
t\s lltJVr~>~ omootd:.i.s que concedem o mesmo 
fa.vol' tL v.iuv<~. c !ilhas soHetr.ts do LJr.· Fl '<l.ll· ·· 
ci~co TolentJoo Vieira. de :::;ouzil.. e ·a. v'hiva do 
<:.~:-Scn.u.doL· do _ lmporio cobselltciro Manoel 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2710512015 15:14 - Página 3 ae 26 

ANNAÍ!S :bA CAMARA · 

F"l'<J.ncisco CtJÍ•ri!~, dons binonieriios l;;Cr,•ido- · Pdr tiJtl"s estes . Jnotivos, a. CQmmis.':\iio 
rcs do seu ptLiz. · .. · . · . · · a.p!'e~cntrl {~ emenda em questrio a seguin;e~ 

A CQmmi&;lio <le Fimmc:as é ra.vora.veltL suQsi;iturh:•~ : · 
a.pp1·ovar,ií.o d.:~s J.•or·el·iclas emnnrla.s. .~onde .~1onvic1· : 

Sn.lo. da.s Commis~oos · 2>1 da üovon'ibro Os esttL!c'•t~ ri:~ I:.Cp:tl'ti~.rí.o Gcr :tl ilos Tele-
de l!J05.-Fmncisco Veiyà, prc~idento.-Ga- gr:vphos perceberita us . se~nintcs vcneí
lecio Ca1·oaf.lwl , . rch~to1·.-Victm·i11o J!ontcn•·o. inentos_: os de t• cla.r;.:;e, 2:.200.\; t~JHmlws; -os 
.,-Co,·,u:tio. d e, Fanscç;J.-lgnacitJ 'l'ostit.-Ur.- de 2•. ·1 :SOOS <iiamaes ; os de 3•, 4$ diat'iOS» . 

·uano {itmlos.-:l>ault' l lamos. · S_a l:t da.<: Gommí~~c-8, 29 de 11ovc·mbro de 
. EúwíU.lt~s ·a 1}1tc s1; •·vflir~ 0 21a,'écM· _,;,_,1m -. _ 1005.-l'i·<u-uiisco. Veiga, pre~idonte.-U,·ú_atzo 

Sí:orto.~. rchtor.-G;cleilo Ca,·ualhal.- Victo-
Ai•t. ~'ica concctlida u. D MarhL das Mercú.> rino ~1foi•teiro. - Oornolio ;la Fo nsac<i.;.;.,.. 

tla Cil.ma.rtt c Spüna., · viLtv" do cx~Do_putu.do lg>wcio 7:oslr1~-:Pml-!a Bámi•s. 
rederal Jt,rancisco Tolentino Vieira dü · ~ouza.. · . . . 
0 w; s rtns filhas soHoit·as, a. pensií.o . men:;al Em.e~ (< que se i·efm·c o pm~ccet· sup''" 

. de 250$, l'Cpa.t~tiua.mente ; · rovo~'ada.s as dis- ·Acercscente-se entre ó a.rt. 1• c o 2• : 
}JOs i~ões em coiltJ.-a.i·io. · · ·. Al't. Fie;aln oquipar<tdoscm vcncímentos 

Sl1hL d<ts ses~ões, 17. de novembro de 1005.:- os es1.llo1'etas de 1" c 2" cla.sse~ clo Telegrapho 
Eliseu GuilJw,.,ne.-LMü Gw~tiJe>·to.-!Ieredict Naciunu.l· U.rls ca.t•tch·os de.iguaes cla.~ses !lo!> 
de Sd.-&r[Jio Sa/;oya.;_ AHw>·ico tle Atine- Co1·z'eius :ito Di .tricto Federn.l e 11os E~tu.dos 
que,·qv.é.- Cru.veUo C<~u<~lcanti.- Cal'/os C"- do !tio de ,Tu.neiro, S. Pa.nló, :VliJla> GCl•:tes, 
vatcanti.-"- .Hermencgildo de .~!tYracs. _-R.Uf.l.>·i-. Riu .Gri1n<lc · do Sul, Pernn.mbuco, Ba.hiu. c . 

·_gu.es Stdtlanha; · P<tr.~ . · · · _ 
Sala da.s ses.>(>es, 24 de novembro de 1905. 

E' igualmente concedida a pci:rsã.o mensal ...:..llforaii·a ,](, Silva . · · 
do 25CJ$ u. D. .Ma.ri:.tuna IU_IIClit·o do Almeida. 
CorrC:a., v ilivu. do ox-Senii.LlOl' do irnoerio con· N. :~20:.:.... 1905· 
sclheiro· Manoel ·pl•a.ncísco Corrêa.· · 

S<tla.~d3.s ses;õc~. li <lo. no•icmbró de. l!.lú5. l~~menrl.as do S t•natlo ao pr·~;ecto n . 154 B, -· 
~ E.,-minonda-s _GI-aCirú.l.o.-_. Ga,·cia .Pi!·~s .--- de 190S, Ctv.tori;;atuío o l'•·csidente ela Repl"·. 

,...- uticr.f a alwi>· · ao Jl:li>tisterw da Uw:rrit o 
Paul-t e ·Silva;-Abdmt Miltirie::. -cn:itito extrM!·âi>UI>'W de25:090,~16iS;sem/.{): 

N . 275 A-19m\ _ 21:500$ . 1'/l.i'<i paga•· os vc,.cim,entos do . c:a• 
pU•!•J A1~nibal ElO!/ Ca>:closo, p1·o(eWJI' da 

Parecer .sobre a. emenda <J/TCJ'rJcidct 11_a _!t• c:ctincto. -Escola J,ilita~• c!e l'wJo AltJg>·u -; 
discussao do tH·oJev!o ·n. 2715, desk armo, 2:6728040 pm·a P" fl"'' os de AntaliitJ Se-
que fixa os. vcllcim(jn tos t.los telegral)J,isltts metti•o- dtcs ~ll•!rcéJs Pi·oto, mes1>_"6 drJ- otficina 

_____ da Rept;u:tiçao Gc1:al: _<to~ 1:cl1J,q1·apt.os · · de. srw,·allwirus do e:rlin~o ,h·sena& de Guer-rit. 
·ae -Po,·nainln4t'(}; 5t6g:l25 pa>·a ·pagar -os ~e· 

A emenda.- do ._SI'. :Vforcir<L. _da Silv<t ao Cmvlú ltl Ga''''es tk Sã. e -102$ os de Ce.~1·w 
projecto n. i!i5, ·deste Mlllo.consign;t <~mJsma JvJMel do Boi11{im , wJUetfe gua,·rJ.a-(u:l e 
medida jti. eonsta.ntc 1b pro,iectu ll. 2:.~2. deste este se1.'v~·nt'J t.lo Deposito de PolvM·a de Jlfa-
anoo; ~[lmbem u.:presontado à consitlct·<t~)-5;â d:L l•ltú, . mt Bahiu. di.<pomailos do MI'Vi !:o 
C<IIDêl.l'i\ pélo n)fJ.~mo iJlu~tt·c .lJopr!tê\dO. 

A)neLlida. propo~tu. , sem tluvid:L tl- ju~ta : A Cóuunt~si'i.o de F ina.nc••~ n11u púde lla.t•.o 
augment<tr os Yeucimu11toij do-~ e;t.•fotu .. -> tlú~ sou a,s . .;(•ntiu\ento â.< cmml•l<~s !lo . Scmido 
Telegru.pllo~. t.s q u<l.CI> ••ct.u<\llllCitte .~:to m:tl <tprnsento.dtLS <loO projectO 11. l•IO, lle lfJ03, da. 
l'ém ullera.dos. Mas, COOIO.clhl se n.clm l'C!li- C:LmM'<~ do;; 1Joputad6s, maudando -pagar :\o 
·gida., só l1proveita aos cstafeta.s de !" e ~, c:.Lpitii.o Ll.imibwl J::loy Qa.1'1lo~o. pt·ofu."'lor du. 
classes dcstu. Ca.pita.l e dos F..stu()us do !tio <I e ex.~inckc. !<:.~cola. i\>lil ita.x• de Porto Alegre, o~. · 
.lu.neiro, S. P<mlo, ~lim~~ t>era.es, Rio :lit' r~!lt.le .vencimezlios ()Ort•eponc!entés -ao período de 
do Sul; Pernambuco. l:!a.hia e P:trir, ttuan<lo 17 ele .ahril de lSfH a W de novcmhro (ie 
osdosdemaisEstadO<tsão igualmcntemdre. 1897. As omend11S m:tnrlu.m· supprimir do 
mun~:ra.dos.Al1!m dissu,o augmentopi'O[JOSto ct·euito cx.tt·:~ruinario dú 25:00Cl~OOO ti qul1n- · 
Jtã.q est:i. em pro,POL'\.'11<> ao· j:i-. pt•oposto lXli<~ ~ ;, ~ de 2l:5l1U.'i; doo-tiuMm a occot'I•Cl' <iqnelle 
Ccim miss'ii.O .Paru. o.> tc!cg~·a.ph is~a~s, pu.ru. 08 pu.:;<~ mento. · . · · 
qua.es a let t'O(j llol' ma1s halubt:\Ç'JH; <t.ue A c,,J.!\llli s.<;Tio:. d1' Jlinanç:l..~ reporta-se <J.O 
pu.m. o~ .o-tu.lcta.s, ~cndó que <Mlupt<~ tlll\ cri~ p;;!.rcccr d<Ldo ~obtt' u alludiúo projecto ~m 
ict•io diver.,o, ptt.l'l1 os vancimcnl;o.~ dos _em- 4. do agosto de l!J03, ~endo relator o Sr. UL'
Pl'fJgauo~ tio~ Tolcgra.:phv$, duq ucllc quo a lei h:Luo _ Su,ntos, e ao proCBs~o Mllnínistl•ativo 
ê.!CtU<Ll)á, (j,<lvptou. . · ~bru o q,ua.! ba.~0\1 a11uelljj ;p;u·ccer. 
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o dCCl'eto n. ' 310, uo· 21 ue outubl'O uc J>t·~jectu. da Caiti(ITU Ú(JS lleputwlos 11. 15-flJ. 
18U5, c a. resolução do GuH!rno, jle 'Zi de de 190.'1, que mtto.-i~ •. ~ o P1·esidente da RepM-
novembro ·do 18CJI, as~O;,!lll'U.nt ao capitão blica (t abri>· ao llfi>ti.•terio d<t O><cJ·,-a o c>·e-
Annib~.l Cn.l'doso o tliroit.o de recel11~1.- os ven- flito ,~,Jil-l'aol'llina,l'iu d•J 2i5:0!Jo;:.J{;;";_ sc>tdo: 
cimentos que l'Ccla.m:t. !21.:500:;, l'a,·a prigm· os 'llen.Címc'>itos do capi-

QmLnto á al!eg~çiío tle (lUC «o~te lJ{ljcü~l liiO Almi.&al mvy C(l!'doso: p•·o(eSM1' da ~.:c-
esteve uura.ntc a.lgulll tcmpll no de~OIHlJCD!Jo ti"''t" .·Escola .;1IiWa>· de Pm·to Jilcg1·e; 
ilo commbsõe~ militiLl'e~ no Cca.t;i, que ni\o 2:v72f.;.tUO.r'a''" 1'"!1'". "·' r/r; . • ·lutanio 8e-
llOdot'ia at;ü~nut! at' cO IH _a._>-.:· do ··lll:.tgi~torio», 1lletlJw ,lü=-_.-_J,ú;n:fis lJu ;·to, . Wt:3lJ"e t.la ()!fie i-n a 
<~.. Oommi~~áo de l•'in<.~lll)aS ).l(llliu .. :w GlJ\'CL'no d~ s~~-~·alt.d,·os d~ c:.diuct~ A.l'Seiwl de G11ci''I'C< 
infm·mu.çõe.~ õJ. re .peito Q olla~ const:.~.m do rle PeJ·M'~'~aco ; :;JG$f.2t) pm·a paya1· os de 
otlicio do Ministet·io d<~. ÜI!Crra., de 2-4 do (JwuUtl<J Gonws de Sâ; ~ '10:!.(:. o.< d·~ Cescwió 
ou tu hl'O de 1904. . · . .~li:mOet elo . IJomfi.m, "'!.uellc · f/'Uanla . fiet e 

Por cll() ~ll. declar:t(\UI) dumnt;o o .])et'iodo c• te .wr~ente tlo deposito •lc polvO>'<!. rlc 
a L[UC se l'eflli'C o Pl'O,jccto da Ua.ruar:~ o CiL- Matatit, tltt JJaliiu, di'JII:ItSI.lllos do se>'VÍ!"J 
11iiiio Aunillal Cu.1:do~u n;Lo exerceu com-
missõú$. militares (jUU ·tle<>~cu1 log:u· <L:~<:· O Clllt;;rc~~l) Naciün<il t'Cdot>·c: 
cumu1a.ç,ão t.lc vcucimento~. . At·t. L." l<'ie:L o P1•csii!entc. Uõ.J. Hc()Uhliua 

nurantc u lmt•iudo !l<t t•csurv.a u ;pcehd :tuto1·iJ.i1,do ;~. <~ht'Íl' u.o Miuistcl 'io di!. Gut.:!'!'<L u 
;~pena.s rc~,;cbou o ~olilo t.lc ~u:. p<1tuntc, c•;n- ct•uditu cxtr:ioruiuado t!c 25:080$W5, ~eurlo: 
1\Jl'JUO· ·uodarou a lei d~L <~nmí~tia.; do Uhlc ~1:501);; pu.L'i.l pngM' o~ \'CJJOinH:nt.o~ do u<t.~ 
novcmbr(l de 1807 até que ·foi posto em ui~- pit;lu ,\.nnib<il l::loy Cõ.J.rtloso, prot'e~~or ilu cx
ponibilidu.de l'ecelleu os veuuimento . .,; iute- tine~:~ Escola. Milit<w de Pm·to Alegl'e, no p~
grae~ das commissões que 1le~empeulum. !'iodo de I7 do ubJ'il de 1894 a W t.lc novem-

Sala. das Commissõc~, 28 de no\·embl\l de bro ue lHU7; 2:üi28040 pttl'a paga.r os dl~ An-
1905.-iii·ancis,i:l · Vâgtt, presirlet1te.~Pail/á tonio Sumeano tla~ Mer·cus Proto, mestre da. 
Ramos, relo.tor ,-Ur&uno Santos.-Dw1>id Cam· oflieina de· ~Crl·ttHieiro~ i! o extinoto Ar~onal. · 

· pi.~la.-lqmtcio 1'osta ,-Gale<ro Carvallwt.- do üuCl'l'<L ile Pt)l'namimco; no periodo de 
Oorne/io dtt Jionseca,......::victwou~ #onlei?'o. 19 de ja.o,ciro tle 1899 a 20 de m<~io de ]!)OO; 

5lli81:~5 p(Ll'<t pag(tl'. o$ de <Jandido nomes do 
Emenda~ tlo. Senttdo ao pJ·~jeclo dtt · (!a·,acwa Sã., o 40~~ o~ de· Cesario Manoel de Bomtim. 

dos Dep·tttados, n. 154 B, ele 1903, ·que . ·"'!- a.q!telle guarda ll.el .e este servente do dcpo
·tori::O<t o Prós1donto da Repuàlic« <t db>·i•· ao slto .de ·,polYOl'a de MatnMt. na. Bahia, a cón
Min<ste:do da Gue~-r<t o e~·edilo tlX!i·aorclina- tar de 1 de scternõt•o Llc 1!)02 a.tl.l 5 de fcvc"
.r~o de 25:090if,10:5, senda: 21:500$ pcm< t•eiru de WO:i, qui1ndo !Ol'a.m dispensados; 
paga>· os "'encimcn!os rio c:~pit<<o Anniúat Art. 2.• RcYogu.m-se t~S di~po;;i<,~õcs em 
l!.'l<!y Oa1·doso, pt·oressm· dlH::clirwltt Eseoút contrario. · 
Jliu.tar rle Pol'to Alcyre; 2 :07 /dif.04.0 P"''" C<LlllG.l''L do~ IJcput:ulo;, 2! do· sotcmht·<i tl11 
paf]f.U' os d~ ·A1;tonio Sc/lll!/010 dr.ts 11itl'l'ciJ.< wo:t -.FJ'WICÍSt:l) d•J Pw•lt\ Uli-r;âJ'(.t. Gnillw
PI'Ofjj, ·utestn~ ~l<<·ufficint< dv SI!.>T«lt.eil·o.~ do rac.•, Pt•esi<luuti ... --Jli.uwd dtJ Ate110,er Gn{l,ta
e;ttinvlo AJ'SCY/.(1·1 de ÜW!ITit rle Penuw;/;wN; ·ni•:;, 1 .. :-;c(:rc1;<~t'io. __ 'l'ltum<l~ l'uw11Ju i'il!!u 
;)16$125jJartt pa!/tO' o,~·· ,{,,, Cttntlirlo ( ;on<i:.~ ~kci<Jl.'f, '!-'' t:>m:rct.ariu. 
de 8à; e -tO:J'fil· 'Us· da Gc:<m'to •lltttM<t tlv 
Bom fim , aqneU1; !l'''n:llrt fiel e esse :;.cJ·vcntv 
tto depu.•it'i/dv pol'llul'" de ;l.f<l:talú. >utlJGihia, 
dúpensados. do svr~i,:o 

Em vez de - Cl'C<lito extJ·:~Ol'<linm·lo . tlu 
25:090$165 -diga·se: crctlito extril.Ot'tlinwriu 
tlc 3:590$Hl5. . . 

Supprimam-scas p<Ü<~vras: 21:5008 pam 
pagar O$ vc.nciment.us · tio C<tpít:i.o Mtaibal 
~~loy Caruoso, profc~su1· ([a oxtinota Escola 
Militar tlc Porto Alegre, no período dr\ 17 tle 
abril de 18tH <t lO do novomlli'o de W!li. 

Senado Federal, :lO !le novomln·o· ile 1110:1. 
...,.-Jo.~tJ Gomes Pi10heim "11aclutdo, Vicc-Pl'Or,i• 
dento do Senn.!lo. -Joalri<>• c/.'0. Catw,.la, 1• 
SeCl·eta.t·io . ...,.AÜIOI'Io JosÇ UmiftttwJ.•, 2• SCCl'c
t~u·io,.,....Antonio A.:c?·edo, ~er\·indo tlo 3° Sc
crot..·wio.-Bra.::iliu l•h•·~i,·a tia L·v;::: , sm·vindo 
de 4• SOCl'Otal•lo. . 

.. vol. vn 

th.d~li'Í . .rt.e o l ' 1•1) .. :;idortl1; di l~()_J.WÚ/it..~l.!· 1.(, a~1·i ... 'tQ 

.liinislel'iiJ dtt .!ttsliÇil c .YegiJuios.lll!~ •·ion:.s o 
c1·ccli!o · e.~;t·ram·cli?IMio de 8:566$128 ·Jiam 
pr.;gar os "1:encim1mtos dcvirlos.· rw lc"tc de . 
lúgi<'l' do E.vtm·nnto do Uymnasw Nr.tcionat 
]),··. ViceH!v ~l•J S ou:::a, jWS pc1·ioclos .ele 11. 
dc·,.ovem!Jt·o de 1fJ0-1 <I 16 r/e >11111'!'0 ele 1.905, 
c de 21 de ju,.ho '·' 3 r/e Sl!te'mlll'o dc.•tc 
a;nrw 

() Dl', ViecutrJ de ~Ou?.n,, lente tlr.1 Jo&dcn. dq 
E:dcrJla.i.o do Uvmnn~io Nttoiomd, ltJi préso· 
em J4 de noven\ll1•o 1tt\ 1904, pol• can~a. dos 
acontecimentos que ~o !leram ncst.:~, Capital, 
naq ncll9 dia., ·c to v c de iuterr-ompor o exer
ci cio de ~nas· fnncçücs <.hu•ttnte o p~1·iodo de 
14 do.JlOvr:mln·o ile 100·1 <.1. 5 de ma.rço •ln 
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1005, th1til. em que foi ~olto pu~· não tci· sido ce~~os occot•t•ülos itc.~t;L Oa\)i~~1 em 14 ~e 
}lr(;rtunciado pelo jni~ i'cdm'i.t l tla 2·' v;Ú'<\. novombr·o tlo :~nno p:tss.'\do, ~Ltbm.Jtto o 
. :Tendo o Snpremo Trihun:tl Federttl o· p:'O- :t.~sn:n.J.lio _:L vossa . cousíueraç:ão pa.ra. <tuo 
nmtci::ul!> ·pl)r crini:c de eon~pir<l.<:;ão foi rio\·a- 1•os dtgnet; ro>olver· o que . for mais acer-
mcnte preso c. portanto, pl'i v:~clo do·.exm-cor'· t<Hio. · · · 
actueltas .fimcçõt-os des•lc ~~ tle junho :Lt•~ :~ de mo clo .l:mcit·o. :~o !lo ontulll'O de 1005. -
1mtem bro (lo cot•t·entc i\fU1!l. Tendo s.ldo ;tlll- . F~Y<neisco tlc Paul<! ItortJ·igHc.s Ahes 
Di~tiado pelo U()l!t'eto 11. l .. :·ln. clll 2.dr! sctcD1' j • . ..· . . . . '· . . . . 
bi•o pro;ti~o fintlo. ;;em · restl-lc~ões .. ,<tSsi~tc- · St•. Pr·t"'}!le:tt. c ,<la Jtcp!lhlica- O !Jr. Vi
lhe o du•e1to 1lü rcccbcw seu~ vencnnento!i ccnte tle::>nnr.a, .· te11tlo l!tdo prc.so em l4 J.e . 
integra~s durant.e <>"tempo em que t1elté~ ~c ll?' ·embt·<> U.o. annu P•t..~sa.do, ·em consequen- . 
v.iu privt~do. pu: motlvo .d:tquelles ttcont.c- etados :mc<:~s3rJ:; ~ccorrdo~ llcSt<l.·.C•tpltal. · 
cnnentos. . · · · nalllCSll!'" d•tt::., detxuu. po1· 1s.o.;J, de exercer 

Nos n.Uudiuos pm•iotlo~ o Govcrilo nomeou ·~· fnuc<;oe;; ch 1 Ieatn de luglca. elo r•:xmrnato 
mu l.nnt.c que dntJ~·r,itui<t t\ Dr. Vicente de. tlu Gymni.Lsil) N•w io<til.l . JIO :p~l'iodo d·.: 14 de· 
::iour.<n~ ·;~ cllu i'ol'<Lnt. .ptt.go~ ··os .rt};<pc6:ivo~ novriJnbro <~e l!!U4 a li) rle lll:l.1'~0 de lt>05., . 
·vencimentos. A~:slm vct·ll!con...se uma d lti>li- . lt!l:.~~nmmdo a H> .rl<!.>t.e. ultit~lo mcz o 
cattt de dc;;pcr.:t •. J:Í<Lt'<t <I q rr<~.l nii,0 consigon- cxer'?tcto d" ~~~~ C!!ol'g?, J>Ol' tcl' . su~o impJ'IJ-o . 
rain veJ·ha. os oroamcl)tos dn tno.t c l9U5; . nuJV!l<Vio p~~~ .JUIZ itJ<Ít)l'al dtt 2• vara. Joi 

· torila-so. p.')i,;:. Jlrec::i~o um m·edito cx.kl\Or- !lOVt~m~.a\te prt~>o por 01•dem do dito jui.z 0111 
dio.;noio clc· 3:51:ill~!2:). coi1H.wm ~ pedo u Sr. cnlll!)l'Jmento do <WCllrdã.o doSn-prcmo Tri
President<:' da. !te publica ·em me11sag.Qm de buufl.l Fl'.[lcr;~l, qm1 •> J.> l'OIIU,!lciot.t l>Ol' erime 
:-lQ .de outubro pt·oximo ti:ldo·. . de coaspn·;~ça.o; pei·J . qne nao pode csercer 

A. commis..<:ão de Fina.nl:.as. em· vbta. .da.s aqttetla.;1uncç.iie~ no p.e~·iodo de ~I de .junho. 
l'azõc<;; éxpostM·; 'é de · J;>M'e"or qtle seja con- a :3 de sete:nbl'o do COl't•cnte ,a.nno. _· · 
~:Cdido o 'o1·a<li'to.. solteítltdo c snhmett<n~ ·con- JI:J.Vendo o Poder Bx.ecuttV(}, por decreto 
sider;~.~.f~ da GamaN o i-'c.,.uinto p1~jecto do n. 1.373, de 25 !lc setembro findo , sa.nccio-
·l ci: . . ,, · · · · n;~do a resolução elo .Poder Legislativo, a.m-

.. . ., . 
1 1 

.. t · Jüstiando, sem :restri(:çõ:~s •. toda.!; a.s pessoas 
P C()ngresso Nncwna. 1 l:!ül'<! ·~ : . . qlll~ tiv(lram . pal'te no,. succe~os desta. ca-
Artigo liniM·, Fica. o PlXJSideotedaHepi:tlllica. :pital,: duranto a : noite de 14 de· no v Jmbró 

nutor-igado a ab1·ir a.o Ministel'i l') dt~ Just,iÇ<t ,de 1004, assi·m como naá occurreilcias civis 
o Negocio'!> ltlteriores o 1n:edit<i ·e~t,raot·dina.- o-u n\i.Htare~; a.nte1·lores oil posteriores, q ue 

.. 1·io ·de 3: 5()6$128 l>tiJ.•a p!~ga.r o~ v.euclmcu tos com ullas çe l·ol(l;CiGncm. c po1·que a. . .a,mni>l-· 
· devidos ao lente da Io,::< ic<~ 'tio. lütul·Jl,,to. rlo ·lia aproveita :1.0· llt·. Vic<)nte de So(l.z:t., tem 
Gym:ni:\Sio Nacional. DI·. Vlcmüc de Souza, csto, porta.ut~. direito nos vencimentos . do 
nu.; porio!lo, <.h 14 tlc novtJmbl;o de r904 ·a 15. sen <)M~go, e, assim iiormL:.Se neccssa.ri.o soli

. . dt: J!lu.r~ de H)U5 e tlt~ ~~ de junlto ti~ de cit<tr do !Ã>ngl'~~>Sa Na.cionnl o cl•cdlto cx
~ctmnl>l'o· deste anno ·; l'ovog:~las tts ~di~pthi- traoplina.rio .<1c a::x•~-:-1~, ]~<1ra.. OOCórrer·iloO 
•;ões em ·contraho." P<•,:amonLo dos voncimcn·to~ do ·. rcf(ll·ido . 
. &..ta: da.s Commissües, 28 de ll<>Vcni uro ue lento· Mt: Mludidos pel•iudos, visto tor-~e do. do 

lD05. - F1·ar1cisco "'eigo., p1·c8iucnt3 . . _ t!uplimc.ta.un <lespeu1 e não ll:~vet• verha no$ 
Pctu.W. Rct·iMS, 1'Uht.tm· .- Vit:!m•irJ•l J[n l!tciro . ·Ol'•:amentos <.lo:> mwrcicioS. de l-9íJ4. tl 1905 
- GonltJtio dr.r. Ponu!<;•.l . . - IJt~ui•t (',,t1x~i.. . por ondu PO\\l!a olla cOl'l'Cl'. . . 
_ J[pm<--io· Tvdr<·. _ Gl'./<Jda Ca··~allu.tt. _ u,.. Submctto, pois, ·o a».;umpto ti. · Vl)!jSa. <~pro-
llt<no Scmt~s . · ciaQf(<>, :~IIm do q t!O va:; dignoh; .l'C:30h' tll' 

como t'vr aool•t:.t.tlo . 
• ~{ensagein (1. rue si: .;:e{ere () pàn:cin- õtt]Jm, . 

Srs. :Membros do ·ci:mgre:!So Nacionnl
Timdo em considorn.~;~\10 . o que pondél'l\ o 
·Ministro tia. .Just it.<'l. · c .Negocio!!·. Intel'iores, 
nu. exposição junta, sobre •~ cunvcniencil~. 
de se solicit:u· <10 Co:igres'o NaciotHü o cro
dito extr<loOl'!llu::wio de ~ :5t\üSi2.'\ pum 
<>ocorrer :to ptti,~MliOnto elos ·vencimuni.os 
do lente . de Iogoictt do · .l•:xl:m~nato !lo· Gy
l'llmtsio Na.ciona.1 Dt•. Vicente do Souzt1; nos 

· pel'iodos <le 14 de novembro de 1904 <~ 15 
de· m:\rço de 1905, e úe 21 (le j nnho a 3 de 
sot;emhro do rcferido.u.nno do 190.5, em <:Jtle 
c:;tcYo preso. om coalscqn·oncb . !los sue-

. Rio d~l Jmtciro,. ao dn outubr·o .do 1905.-
J. J. SCQ./n·iJ.. -

82:) - 1905 

Aulc?•i::a o Pr~sadente da.: Repubtica a ab1·i•· ao 
Jlii1tisteJ·ir.hlnlndu3t?"ÍÍ~, Vitw;o o· Oli1;as P <t- · 
l1/·icus o c:•·cf.lito mitJ•ám·dinttl'io de 5:520$511 
Jll.ll'tt · paaam,e1~o " . yrwios ('lloucci~m<J.rio~ 
apos~ntwlos ''" · Re;p<wli!'t7o Gaml dns Tctc~ 
rJN.J?lw<. e .ao j)l'lzticaute t{,a AdminiBtmç(iQ 
elos Clm'eios em Pel·twmlluco Manoel · Joc•-

. quim de 0astl·o Maàe.ira. 

Por· mens~gem de 22 de dc7.em bi'o do armo 
p:J,~s:.tlo , o ·~t·. Prcsidcnt<l clu• Republicu, 
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· sól.lcWJil uo COngrc,;,;o ~;wioual 11111 ct·orli'i;o meitto dt\. VtJaci iiJ.út\f.o~ :te).~ ~C"uíntc$ l;u lh 
c~.:i'.r;wl.·t lin:trio •lc !l::S:.lOS.'íll, de~tin:~.<l.-, aó ~c~onario;; : l: 1G:J$l~W a Florenêfo Kios, esta- . 
p:tg:mionto . de venciluénw~ dt~vido~· ·<Wó .: l e~:t·. Ul.l ·l" cl;t. '~e. Ho p~t·io<lo tlc LS de alu·il 
fum:ciona.t·irl'S a:po>tmt.atlos . d:.t Rep:u·t ir:iw de HJI)i! (!. ·::-; .de ·jnlho rlu 100:3; ;3:50-:ls44~ <~ 

·Gm•rtl · elo~ Tolegr11phv:; Ylul'oJwio R\o,;,· .T o.~i: .liJ:;,; Uumt~< tla •. :'iih.:t Leite. tclegr:~pllist:1 de 
nomes rl:t Silva L.d'l.n e Pc,Jy!t[o C;tdo.~ ·:~· _cl<t~.~c. tW pel'i.oll•> .r.le 17 de ,ju•iho ut: '!002 
Rangel tl a.o prn.tiN.mto do:; Col·t·ei.o.-: . dn u.tc -1 tlr.: nr)_nmü,ro ele wo:3 ; 241$iJ30 <t Poly~ 
Pernambuco Manoel .loarrui1n uc C:t~tl'O ~Ia- b1o. Cartloso IW.ll!rl'Udel.:t'.tPhista. de :~· i': la.sso 
duira. ,. · <l~~cl'.: ll:l rle: uUtlllit·o :L t i\ :30 tlc novem oro de 

D~..s iuformaç~c~ pl'tHta.da~ pelo Sr. Mi:: .l_!)O:G,- en1pr~ga.dos ••poBc:lhdo:; (la Rep~rtiGli:o 
ni~tro - üa..Indu~tl·i:~ c Via.Qã.o i':On~-t a.· o ~tl-· bcr<l.l d?s 1elcgt':J.ph0s; ufin:~lmeate, 305$, 

. guintc : . · · . · · · . . . a.o P.r:~ttca.ntc: , J:L AliJ.n irtistr:wiio dos Corrció.o; 
·. <~Tendo sidq :tpo,;outadv~ pol' d(:l(lruto~ ·do em P~l'Hamhut.;o ~l:.tü.J~l -'•.J:J.quim ·de Ca.stt·o 

17 de :LIJl·il. 17 úc j tutlw c Lti de out~ti)l'(~ Ma.deu:~t . rl• -1 •lc s>l.temt•l·u a. 5 de n oYcmbro , 
do 1902,. J?Jorencio lHo~. 110 c:J.l·go tlc . ost.a- llc L~ I : l'::!Vo;ra•!<J,> a.s tlispo~;~;:-JCs cin con-
tet<~ · 1lc l3 clas,;e; .JoSé ·Go.Íll~ d<I.Silv<L Lúitc, k M·to · ·· .· · · .. 
110 t!c · tolcgràphi.;t:t ele ?1' eli~,;;:;e; e P.oJr:JiO :-;~Ja: tl:J.'-' C:rr~n : u.i s.>iJi:~; :...X ;r~ novembro do 
f'·m·do=o -u ... mgcl . ll<> tlc :1~ ·d~c: . todr.>~ rh• l ! llt:l.-· h·nJH;is<~• l ' t:i[l", pr(}'.itlente ._;PaMl t:r 
Repa.rti\~i.o Get·a l dos . Tt!legrapho:;, " lr:>m. J(.a,,t()3, nJI.a.-ut·.- \<ir;,m·inf• Jlrmtei1·u.-C:m·
as.~il" I.IXOHAl'll.dO, por pol"f.aria de 4 do sd ,cm- II<Jlw d4 · 1-'wLsCCtl ,-:- :J,•bt.•tw . S~n!os ;.- -CilciotJ · 
)Jl'() dc . . JOOL, Manod .)oa.qnim de .CaSÜ'O Cu;·IJo.t/~,tt !. -D ; Cumpistf& . ..:...l(J>wcw Tost <r. 
Madcir~t. praticante d;~ Administi·:u;.:.'íú· u':l~ 
Correios CII'i PCl'flt~ lllhttco, n:wam immodí:t- J!t:IIS(t!J.0/1( a lj r.IC .~e n;(en; " JKil'eCel' sttii.l'G 
tmne1.1te· prconchiti:L> as vag:tS. t·csttHiLt!Wo:i 
dossó; actos. · · · · Si·;; _ :,f!J rnlt1·os.tln COng t;c;,;o N~cioli~tl_;D,~ 

Aconter::o, pot•ém, que os relin·ido~ l'Li:wcill- ittclu~:~ expo~iç:lo ·•tÚe · tcnl10 a liollL'a. dt\ 
um· i os· se tot·mtr!tm · m·odo1·es d:t F:Lzentla ~uhmett~~· a.. vo,;,::L ele V<tda U.J?L'ceiação vm•ei~ . 

. ·N:J,Ciouai': os · aposentados tht Rcp:u·ti(1~.o :t HCÇO:!$ld <t<l;~ Jc ~er tthert· .. a.o 3Iiubtcl·io d:~ 
Ge1·u.l .<lo~ Tolcgl'<t]?hO~, dos vcncime!Li:O.~ q~te Int.luskitt, V!a.~'it(l e Obi·u.~ Pnblicu.s tun crCl• 
deixaram do l'ecelJer dura.nte o t.cmpo e m· •l.i to . extr.•ot•,J.inM·io r lo 5:5":!0.~5ll pa.i·a. cc
quo e~i:ivet•<tltt aguardando o jtll~:Llll()ll'to ÜO$ cot'l\:1· :10 p-L:!aTucuto d~ .vcn~imontos devi
pt•(JCO~so~ p<Ll~it <L ox;pcdi~fio du,; re~pedi Yos u~~ :u:is run~cioU:.tl'iOll apóscJlta.tlo.nla. Ro!l<Ll'~ 
:titulo; de inactividade, ~• o oxonc1·ado da 'tll,:i'i.o liora.l dos 'l'olcgra.pltos Flo1·cucio lUos, 
dos Correios, .dos "Vencimento~ coi•rcspon- JO.'c l.iorucs . <lu. Siln!. c P.olvhio üu·doso · 
deutc~ ao · tempo em <1uo c:roeve privudo· U.o lt<Lngól e tLll pNticu.ntc d<L A;lmioü;traÇã.o dos 

·seu cmt>r.ogo, por is·.so ·que Jogo depois, em corre io~ clu Pet·m•miJúco l\Ianocl. JO<J.quim do . . 
5 de novembro do mo::;motJJmo. roi dcchu•;tdo Cast1·o :.\1;Ltich•:L. 
som elroit.o o :1cto 4uo o oxooo)•:>n .. :o · . · · ~u.1nitanuo o a...~uin i Jtu :i.. •·n>..-.;a jinliiJei·~~ã(). 
Pel:~ dél'nonst t·.t.Qao constanto tlt:l>l l'CSpecti- os poro que autorizeis <L almrtur:i. do te.spe-

Vô> pl'OClJSSOS ~-uJ_illinistr:LtiVOS Y(ll'iUC:t-Sll HtL\'0 Cl 'CllltO , . . .. 

•J.UC a Floronuio.Ltins é c~'ellol' <h~ q t~a.tlti:t de 1\.io do .T;t!tOiL~l. ::!li de dozmnl.Ji•o !lc J!JG1.-
1 :40'J~l :-1~. COl're!IJOUtlcur.e <w. ·por!Odo,dc l~ l'mru:isco de Pâu!<.t..'·Uodn1p ki:r At'Of!s. . . 
de abril · de . 1\JO.~ a H do j ulho de 1\JO::I ; Jo::<,; 
üorues da. Silvt~ Lo i-te ~ ct•o!dor tle :::50.!)$l4:t, ~. :t.ll.l ~- wr~> 
de.~tlo 17 !).o· junho do l !.Jll-2 até 4dO UOYCJll hl'ô · · · 
da 11:103; .))!)l):bio Cardoso iW.ugcl 6 Cl'eUOl' d(l , ( '~uct:tlc; _1~1'/ltt.<S_Útl tW~ lll lt,/mos rlvs col~gios 
241S930, dcsdo 11) do OLtl;ubro at6 30 d1• no- <lc c•Mwu JlUI'Itcutar p<~m q·ue possam can~ 
vembro de 190~ ; . Manoel Joa.q.uüu do Cà.sko i:OI'l'lll' /lO.< (~'l)tllltf.'.~ .rJ.c PI'Qtl//JÇiirJ .01' elo .oeria, 
·Madeira. Li credor· <lo ;;o5~. d~sdo 4 un sutem- ,e., 'L"'' "'""'"' ,.,. t!·l'ls ; :/1 .e f:J rJo dc;c;•~:t.~ 

. b1·o até 5 da uovCJmln·o tl~ 1001. · · 11. ·3 .!114, d" fJ(J rJ., j« .. eiJ'•J d~ 190:1 .• n•Js !a 
. b:s~ndo este~ u.ctos poi·leit<J.mcoto ju~ti!l- . .C<~l'ita/. , t i<t GiJ.im(tsirJ .vaci•mttl, e 1IlM ,/!:s- . 
<mdos; a Cómmiss1t.o de l~iJUtnÇ<IS ti<IUtl tem a. lmlos, l";mu!e• "s ;,t.<Wvlos "ificitles cqui-
1lppor á ·COilCessào do cr,eliito pedidD e sub- lhll'~'110·', ~ . t.l.ci u~<h'fw ·p;·ovidcncias 
met.tc ü -cansidel'.L~i"lo u;• Du.ma.ra o ~(JguintCJ A l'l1prcsentacã.o que t~ G:.wla.ru. dos Depu-. 
pro;iecto de lei: i:auos diri.;ril•ttm va.ri(;s · directore~. de collc• 

O Coug1•esso Nacionàl dem>eta: 

. ·Ar·t.igo uuico~ Fica. o f:'L-esidcnt~ d•~; Re
pu·olica :tutort~u.tlo n .. ab1•1r ao Mll~tster1o tln 
·da.lndustria, Viação e Obra.s Publu:a.s o cre
dito <!xti'&G.rdiuario-de 5:520$511 pa.r<~. pa.gllt-

t!io~ p<~rticulttres do Est<J.do da Bahia., soli
cit.D.nilo U.o Voctg1•osso Nacional uma. prov.i
vitlencia, no sentido ·i.l!J pcrrnittb:.:.;e :Los . 
n. lumnc~ esh•tmlto~ :~.as ostn.l.Jelecimonto:> ue 
int~trúoç5.o secu~1da.rb, ol'licia<i~ e equipa
t•a•Lo~. ;~ pres\a.~l1.0 do .examcs de ~eri•i ou de 
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promoção, de qüe -t,l•a.t.a; o m·l.; li 1lu de-- . Assim, <t · Co<nmiBsão · Jll'Opõc o ·. soguintc. 
ereto n. ::1.914, 1.le 2ti ilc ja.ncíro do 1001, ·I>rojecto du lei : 

·parece, ao jui1.o d<~. Commil;Sfio de In'ltruc~.ão .· o (;çlngrcsso Naciomil decreta.: . 
P•tblíca, per•felta.ment.c .i usta. . 

Pela. interpret:J.ç..io que ~n 't()m d<t•lo ufll- lu·t'. L" O;; a.lumnos dos ()()tlcgíos tlc en~ino 
cialmcnte aos arts • . :371 150 o t:>L do Godí"O pu.cticui<Lt' podem (!ortcorrot• a.o~ exa.nH.JS de· 
<Ic Ensino, oompa.ra.dos' no ti·e ,_i, a cs.~'Cs promoção .ott·.sct•ic, <kque tratam~ a~1.s:ll 
examo~ nü:o são =~•imi1,t.idns . ~inão ')~ <;stu- . ,~ 1~ do tlccroto n. 3.!:)1-1 , de 26 1le ,)anmro 1le 
<l:1.ntes ma.trictllados 110s e:u·:;•J;; o!llch~os OtL _1\)0l, .Jl(l~t.<t.G<tpital, no oymna~ío N~cion:•l,•: 

.oquipat:a.cl0; ; pct·mitt.inri\Hé, citkuta.nto, .o nos. 1-:~\:l.<lo~. J>Cl.'<~n~o o~ ins~itutos offictae~ 
·oxa.me final ou de 1>1.\nuR.f.'ZA., illl:it.it ui•'lo uqutptn•a,~!os, t·~quet'Iua. a~ dn·~to.t:c.s_g.csscJ 
pelo citado decreto de }90!, a. todo c qua.l- esta.hclectmoJ.nos .u. t•cspoct~va. mscrtpçao~ · . . .' 
quer · C!ltudtmte que o l'~ueil·a., mt época. Pamgra.pho um~o:. No J l~lga.mcnto· dc::~se~ 
norma.!, indcpcnllcntc 1lrl . cxhibicão de cor- ma.ntc::; _M oonu:n-1~~ Wt~ em conta as 
tidõ<m . que pro-..·cm tor o C<IOdill<~.to obtitlo cat!m•uct:~~ u m<.tts urfor nti.tÇO(ls cscolu.re~, . a:;e~ . 
;\pprovaçio nos exame..,: de· :pt·omoÇão dos gu~tdo a. f e que mct:ccct·cm ess~ documentos. 
sciil annos do cul'So. Art. 2. • Rcvoga.lll"'.:!c . as díspooit,IÕQS em 

No rogünen· v igeo.t,e, qi)e a.: Comniis..,;ão uorikttrio, · ·" · 
. cnt.endo · de~c se1: ·. mwtt.iu•), comicnient.c- . Sala. tia,; Commi~e:::, 27 rtc novombro·do 
mon~ mod1fict~o, su~un~o c~t~.~~o~ . ~ue: 1005. -·- Satyro Dias, pt•esidcntl'. - Alf'PI';i() 
e.m t U_9.IJO opp01 tuno, •\lll:_Cscntm.~ ·~ <:00. Cn.<ta, J•elatm·.-Josd Bomfi.tcio.'-J, C.1'e.:r:em: 
~tdora~a~ da. Canutt'lt, n:.',o. <tC<~rt·.ct.;~l'!1 _a B1·1.mr.liio ,-Ví.<lvis de Oastru. · ·· · · 
tostrucça.o nenllum ).li'O.Ititr.o , plll'mttLu· · 

. . qttc a:Lumnos est.r;Lnho!l <1.0' e~t.tb:.:tcdmcnto:; · 
. officia.cs de cu~ino Hcuu.ouiLt·io conc~l'l':tm · 
··aos oxa.m.cs de.promo<,:M que alli sii i·cu.li- lMeu" ri" 'f;<r.<l'lt.tvl' l •l'cscYip!irlv ~Jed,·o Ati-. . 
. Y.a.m : na mesma llpoca.. n :,ttw.l·dadti.S. a.~ 9,~slu Ji!ty11ndes, · e.,.1wcgado . aposentadO. drJ 

mesmas. dispoo!~.õcs u:\ lc:;:ish1ção em vigor. Esb'<td~' · dv F<! l''' '' Çc,~tral <lo Bra::ü, ·pa;•,, 
. Nã() se podct•ti. dizer que Cili$a. concos~·fio · 'JI!C )ws:i<t rmwber " diH'ei•en!'t' . elos se'«~ 

· vh~d. tra.zm· augmeuto do tra.ba.llto a.os cst.a.- 'Uendillcn!o$, violo ,:,mtcw 'Uinlo c dorus an11o•, 
belecimeotos otflcia.es, obi•jgil.ndo-o::~ a. oxam!ls 'J«aiJ'•> mt:.:: t<S c·cin le IJIIat!-o . .dias de serviço. 
do ostuda.ritos· !lstra.uhus u.o:; · sous · .ctir;;os, JllibUco ; .e .tl<! uutl '(t.< pl'Ouidcmclccs 
porque, norogimen de l'A.ltel~LL,\DO~,j;i cstã.o 

. sujeitos a. esso onCll.rgo. ua lê.il'ma do ;u•t. 2'•, 
lottra.s · a c b o· n!i. I e 11, do decreto 11 . 4.247, 
de 23 d«f novembt•o de !891, o ,j<ínmis do se 
invocou ·essa. i•azfío CJUC, c-omo ~e . vô; não 
vrocçde. · . · · . . 

' :o illustrado nuputtLdO btt!Iit ~nó o St;,·nr. 
Su.tyt•o ·Dias, endel'eçan«lo '' ~'los•~ c.l.t~ C::;unat·l~ 
~~ t'tlprosóot.~.~1o '~ ·. quo nu::c t·ororimO$, no 
brovo; pot'ilm cl<l.l~,. cliscur so profol'i,lu, t~o 
de$obrigu.r-so LltL honroilt\ incumhcnci:L d (l 

· I[Ue o iiwestit•xm m; etlt.IOu.tlorcs do sua. 
toi•ra.mLta.l,- doixoii hom · p:~.te'nte a nooessi
d<~do do Ulrm pt'Ovidcncia. ,_,tUJ,' . ~;em fet·ir os 
intet•esses do ensino; fuciW;e aos colle;.:io~ 
pu.rtic1t1are8, a.os quo nfw goll<im tias 'mn
tagons da oquip<tr<~)tí.o.- o cumprimento de 
sua. nohro misaiio, nií.o so lhes ombttrtL~~•tn, lo 
~L · m:u'elm.ci vilbmdor:~ e .fecnnd:1. . 

A prest.1.~~ 1losoxmno~ do scrin 1lo.cut'oo 
gvirinasial, pr.los a.lurnnos c~tt•ttnhoH ans iil
síitutos · otuciaes, pcrt1ntc a.~ \Ja.nr.ll.s do~i.og,. 

·na. epoca nornml, .tmn ; ~ incoutl~.;ta..vcl YM!tlt.-
gom dn tornar esses mmm inandos t;unilial•i
zados com M pi'Úva.~ pu hlic:LS, lucilHI!~U<lO·~(.\· 
lhC'.s, as.~im. no ftrtu~·o ; o nxa.mo do matT.!Il'C~tt ; 
POis todo o mundo conhece :1 impt•os..'li'w mo
ral quo o:tpcriiJl(Jil't:t um o,;tuti:.Lute que ru.z, 
om pulllico, pet•anto :prorc~~ot·a~ dosconhcL:i· 
do~, o sou prii:nciro niw.mo. · · 

l~m Petil:.ão diri,glcla. ao Congrc~o Nacional. 
l'tl<lro Antonio ·l?wgimdCll; Íltncciona.l'io a.po- , ·. 
sentado du. ' l•:str!l.da. do .l"Ct'i'O Centt·a.l do 
IWn.r.il, roquer a t•olov:iollo da. pt'liscripeii.o 
}l:n·a. ·etilo }'lO~~:~ .l'ecuoot· os vencimentos pro
pol·ciouu.o.~ ao tCiupo 'luó .otfootivamun·tc 
sct•viU. . . : · . · 

Dos doclliiiOlltcr.; ·quo . acompanhtiin o .l'<i• 
quurimonto Mristw quu o :;upplicanoo t'oi 
apo~cmt:~do })Ol' dcct'tJt.o <lo 11 do outúhro 
rlo lHO~ . no loga.l' do .enca.rrogado. tlo Centro 
commcrcial do S. Paulo <I:~Estrada."cl'o Forro 
C«mtru,J uo l:lr:túL . . · · .. · · 

L:ci~u. a contagem do tcímpo que serviu, 
foi p:~.SS<Ldo o tit ulo do aposon~~doria. com 
IUll j,'l'iWC 0 1'1'1), poig lho f'Ol'alR abonadaS :..-. 
quota>: de vont::iment.os proporcion:~cs ' · «lC 
«i uinxo ::utno~ de )<;Ol'Yiço, q wtndo Q poticio
nario cont.:~V< t olfc~:tiv-,uncuto vinte 6 ' tlous 
U:nnos; <~u: 1tro ·n~(l;-.6~ ·.o vinto 6 qua~ro dias 
de SCl'Vlçll I)Ubhco, com() }ll'Ovo.m a1n<lt~ o~ 
«ltJOUllll~Jltu9 qn11 instruem :t IJOtiQllo. 
· O intol·ess:tdo PtJUl'O Antonio. ·Fagundc.<:·· 
l'CCl:tlliO ll l'!~;.tll Íi!.l'IDCOto COJI'~l'a 1\ h\j ust.içU, 
<Lll<J lho er<\ lcit;~ o afina. I o Tribunn.l . de 
Contu.~· . Jloixon dn julg-o11' logt\l a apostil!:. 
por sn t\char pr•cscripr.o o dh·oito do rocl:~
mu.c'lLo, ctu;~ndo o ina.ctivo ·:• u.presontoll a.o 
mosmo ti•ihuwtl. Ficou, nniret.;toto, pro-
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vado quo a.o .supplica.at.c compete (, ·vcn- ·soltlo que lhe _conlll<l'ti:~ pela morte de seu-
. <:imon-..o anuui1l, como arJo;;enb•lo; Jc mal"itlo; ccm -G do a gost0.dc 1S!l7. inicial'<~ o 

l:O!J4:5Gl2, vi~to coufu.r yitr:e e · Jous :uu1o~; procu.~so" .d.c· lmbílH:t(;ã.o p<úw pct·cobcr o 
quatro mczcs . o ·vtn·<e cputtl'o.dlas de ~or· montepio <i'H~ 11\e toc,.rh. mt í'ú!·ma d:t lei, 
Yi<;•o puhlieo .. · Xo pl'óf:c~~o ·conet~I'D<'Ilt.á . :i Hq1:~is (lt.,- ttma. _va:,ra . .-·osa Júa,J•cha. o pt•o
:tpo\ltilli~ laru:a•l<l no . ti"~u lol · •l•~ apo~'nt:t.ilOJ ·iu. ce~so •!hnguor an >'l! ll tm·mo final, . Pl'Oferindo 
cncont.t·a-~c a <leela.J·a•;án- t-nliwcu t••. <10.~ v<'ll· o :~tinisi,J·u d;L ."L··: ~~n íli!a _o ~_·en rlospacho defi· 
<:ímcnt{),.: <lllr. i.UI:am :u1 ~trppli•·•tai.t!~ nitivo <~m ~:·: tl~> ti~v o~J·o i t·a de · 1!}04. ·de a.c· 

A" ·_ Cc1tnmis~ão M }'in;uH:a~. atl.uildt~ncl<• .:~ tioíi'IiO <:om o~ pal't'.C<JI'C.~ o la;< a.ut.()i·lclu.dns fis
justlç:~ elo pedido· elo :-;t•. Pctlt•o) /Üttmüo F<L· c;:Ln>\, <[HO julga.l'a.m tnJ• a.-1ml;icionaria ineor

. ~unll<'..S e u.o~ prcéeõentü~ nmU.iplu~ ~o1Jl'C 1·ido · nm · }ll·o;t::t•ip~úi.o J.'ela.tivaJnent.e ao pe
_relova.<;>io de pt·<~~ct·ip<;ãó. quando se tmt:i. 1·iodo rlrlt:m;I·irlo do 2 d.o ja.noiro o.le l~9L 
de dcmOl'a llO anÍl:~meltto dOS pÍ'OCC..~OS ;i.t.(: 22 UO feyernil'O ele 1904, VCspC!~ do di:L 
~ranm as d ive1·s:1s ;mtori<lades dot Repu- em quo . ·ti;i' bn~.atlo o dcsp:1cho ttnal do 

-· .lJlica., é de pu.i·ocm· quo ~nj1t dclhrielo o l'O- ~1·. Minisko r la Fa.zonlla . . · · · . 
quol'lmeuto suumottldo ao sctt C:\:amc, poto· A Coolll1li~~ilo tle l<' itJunç:n,!l, tendo cstu<l:tdo 
11 uo submctte :1 cou8idcrit.çi\o '<h~ Cn.niarn. elos todo o p,t•o<;:c~saclo L'GI'üronte :t~ ha.hilit<l.I)ÕC!! 
DeputadoS Q sngnill'tc pt'Ojecto 1le. lei : pu.r:1 o roccbin•ocr~~ <lo meio-soldo. e do 

O Congrosso ·Naciomil dcéi'Ot.a : montopio quo .toe;1m a. suppl~canto e m: vir-· 
Artigo nnico . . Fie:1· t'flltW<\IIo do qu:~lquer tutlc ti<~ ll~i . n <;QHSi<lcrtmdo 11uc s.í.o jw.1as :1.'1 

pr&.~cripe)1ío o Sr •. Pedro· Angnsf,q F:~gui1Uo~ . ;~llego<1ç'ies constaur,og do snu requm·imcnto 
emprn~ado .:Lposenta.do ela ~tl'a.<i:1 df) Ferro· eJHlern~~"ulo :LQS Roprlisentante~ da Nação, 
Cont1•a.L do Bl'<l?.il, p:u'a. <jtw ·.llOI3s:1 l'cccbm· nfi.o poctoniJo a eulpa· olot d.omom_ .h:wichL m~ 
a •lilfel'flO(,'<t do.s ~on~ · vencimento>, visto marühn.. tio!-! relíll·id<H pt'O(!CSSOS l'ecahir cx
cont:w vinte c dtitt !:< :~ttno,; , quat.t•o mczus 11 clu....;iV<Imont.o sob!'o :~ pcticiona.l'ia. ·o consí
vinte quatro dias U<l 'sot'Vi(:O p\thli<!O,_ po- e[omlluO tc.illd<L ·mais <lllO ~O fl'OQ.UODWS a.! 
dcndo o Poder J;;xecutivo a1J1•ir o crc::lHo nc- )'ültWilçücs do priJ;;cJ~ipção em c:~_sós idon
cessa.rio para.essr. fim; c 1·nyog<Lila~ as dis- ·tíco~. trat;~.ndo-sn tlo. va.nta.gcrlil conccdid.M 
posições em contl",wio. · · poh1loi· :i.:> l'ltmi!i:ts do~ militare~. como t•o-

Sala ·da_s Commissocs, w' de novamb1·o de cornpcn><L !lo' sm·viço:; por c~tcs pt-nstàdos á. 
do IOO.'i, -"Frli•ieí$co l 'cigll, p .rcsidontc. _ pat1·i:~; ,; de p:u:<.'<:Ol' qtte devo sor dofcrid:t. 
lfJti<Wio _·Tosta, . rela.tor _ - Dtt'Oirl · Campi.• t<~ .. :1 poti~:ãu diri~;irk: <LO Congrr.-;so.Nu.cio!}al; o . 
...c.: Paulà Rmno.<,- Cm~nélil>. tla .l;\111.•ec<r. _ etUII soj:~- ~uiJmeri.tillo -:'L ;~pprciva.çãu tb. ~ 
u,.,latiO Smdo.•. _, Vir.tMi·lla Jftmlcil•l), - mar;~ <los IJCput<tolvs _. o· tiOgüinto pr~jtl~to 
Galc<111 · Cm·vttlha~ • . · · · · · · oh~ l'ni: 

. ·O (ÀJÜ ~i~.-~~:. Na.i:iüil;bl. •lncv,it:" : · 
: ?''- :>, ,?x - I !JO~. l . I . I . ' -" · - :\J•ti~t) llllic", •'i c:~ 1'1' !\\'ai lL !L [ll'i!i;Cl'l)J(,•aO 

· Rt•l~:tlll -14 · tH'<'.<C'I'i'Jif'7" ·· ei<l ,1,,,. · ti.l••:1• :i,a:IJI'J'i<li, H{ll útil'-t.i\'m: it~e: oJ•dflu li • . ":\laria. · Paul:L · d:& 
D • .llarin Pm1/11 <111 O·,t14J1ti,viu 1•ie 1/o ""I'I/.•To Cnull:t·, riu\':t· i.lu •: a:(Jii~iú do . lixot•cito An· 
rio cxer•:ito AH-tnt.~lu c,.,,,.l. ,,,, 0 1mll«, Jlip·tt J(ll~t.o l:é~:tJ: lla. UuiJII<\ , .)!<H':L a pOI·oopt;iiQ do 
Jlll't'r.cpçào tfo molllr!pÍIJ '1''e .l/11o , 0, 1p,•l.:, ,.,!. muntojiÍ<l . i[Un llw W1•:,, u<1 vm·iodo der.Ol' • · 

. taJiucJ .q,o pt:•·itii(O tlearm·irlr• til:' :1 t/{! jmio:il'IJ •·irlú'llll ~ 1!11 ,j;lfl••ir o olo IH!H 11tê ~:t dnlítyo-
. do 18!)'[ a 22 de ( 1-'1Jt.Wei1·o de t!JOi l'Ciro ·dn 19J-l, ]lllllfltlflo o Podm• Jo:xocut!YO 

abrir o C\'1.\llit.o Ht!(I(1S~M·io parn :t oxocução 
J.:m pctir,ão '<til•igidrt ao Congt•c~~~~ NMionnl el\l.St:t lei ; ~m11liJ J•rwog:ula . ..: a!!! di~posil~ÕO!I 

11. Mat•i:~ P:tula lltt CJlllllt:l, Vil.l\'(1, rlll CU.flit.iio nm conh•:wiu. · . . . 
1lo m.:ot•oito Augu~to CnstLl' ila Guuh:t, püt.ln sa,fu. das ·CJommis~iio~ . 29 do n<~vombl'O 
a I'Cieva~ão du.pJ·r~'lOt·ipr;ii~ om qut\ illCOI'I'CII ilu HKJ:'>. -· l''ri.mr:i .. :cu l'c(va. pre<idnnto.
a ·sua poct~ão .do niontepjo l'l!laLh·:~mento ao Prru/11• lltm/<~.o , .:_(:l)>•il11/.iu ,/.a Fu;u~ca.-Gtller1u 
pel'iodo dcoorJ•iclo de} _!i clu j :uJoll·o clo~ ·· t ~! ll, u"m..,ntlu1t. rel:~.f.<ll' . -lf!naciu 1'o~ta;-U,·úaolo 
·quando 1\\lleeC'.il Hlllt Jll:t.l'ielo, a.te\ :~:t tlfl lôwc~ Stmt us. ---.\' il'lin·im> ·.;1/imlei,·o. · 
r·üiro· der J!}(J4, :tllo~:tmio •!LW l'ui olomol•ado u 
pl'OC0~\14! lle habll!tu,ção, •~J lilz:w il;1~ t'!'lcla.- N. :1 ·~0 - Hhli'• 
mu.Q<1t!:! A ~dillo~ olc~ ~upplitliLÚt •• ~ pow ~IJIJ.:; 
pt'OCur:idot·c~ -no ~1mtido. ''" i.l:no um :uul;..- Aulwi:t! o l.'reúillt•llln '''' U(•pt•MiCI.I a cm~t,n·, 
mnut.o ma~ ·1·apitlo I) 1111, uêiOll:\tlo Jil'lll't•s-ul j>iwa " t:f!iJíto tl'' " 1"'·"'Jittu(m·in, 11 t<nil1w t:;;~o 
dll ha.b!l!t.:l.i;iío. · · · . IJ'w 1··-"" ';i.,:ri .Jí),,; t:,rtu.< .<L"''\Jitt ,,) A•·-~l!''UI' 

de .f~' um•,.,, .,},) U·io · tf,~ .Tarwi·)'O cooUJ e~~.r,,a, ... 
Dll fn.cto, dos llocurrwnLu~ 'llll~ H:m1.m l'H· · ' 1 1 

. xnott.ltlo~ pelo 'l'hesom·o N:wional ;t Comml;;- ' '".1/'u/, .·tio ·"'''' V<~:., !i"l'<tl, d<•~rl•: ' ' -•J a n·il 
~5.o do ~'ill<J.JlQU.-1, CO!ist.u. <( t liJ J), MM'ÍIL Pa.ttln. de!'iBf!f~~~g,._l(,e,_,m m''·"' , ~h; lii~:J . ; .· 
da Cunho., l'ottncr<HI llffi x . ·de a.bl'il da 18~11 Ft•li.ric:lsco :.Jo~ti 'C:wlo~:. ·poL•tcil'OI'do'.Al'SOD:\1 
:1. competente ju~f.iflc:Jo;-ão. pa.t~L lJ:! VI•r o m1•io -ele l.lewJ'I':t d(~d:~C:lpil,al. om J;oqutwim(lnto· 
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dirigido . ao· Congt•esso Nacional pede qtte ·mil· no seio da C'..omniissão, Cumpro, porém, 
para a lLJ>osenta.<lori;l, lhe seja. contado n o meu rlcv~r. n aqui fito. ~spet'ando cruc it 
tempo íl.ccort•iilo ile.<i <.In ll!\'r•reil'O <In !~1;:; :t Commi~s5o si pronuncie, o prompto para 
13 rlc mat•çollc lSi:õ. · r~>üla.JlllH' se ellu, olet· pin•eem• ~ohJ'e <timlC[I.tCJt' 

Pelos docnmento~ qu,; in~tt•urnn a pl"ltit:i'ío onh'i' 'l'w l.lti"> n:\n ·ümha ~iolo a.Jr.-•i•in :t.nt<>~ ilo 
estú. pt·ovn.do quo o ~n!)pli(:;1ni.n tnm m:ti~ tln nHm. · · 
:30 aunos dn sei·viço p<iblit:o, j;Pnrlo, prn•(Jm, 
1:1ülo n.•lmittido como scl'vnntc bm~<tl no rli<t 
1 ele abril de 1Sfl5, coultmne con~t;t :l:i cer
tidiio passada pela SecrettLl'ht · cl;, Al'gcnn;l de 
t}uorra cnd6 de-novembro tle 1904. 

O ~h~ .• PreJ01.idente- Osprojnutos 
ficam sobre lL me~~ a·ié ultel'ior dcliheração. 

Tem a })a. la. vr:\. o S1·. Hricio Filllo. R' certo quo nos termos do (lcct•eto n. :3i2, 
ele_ 2 rie maio de 1890, O$ empt·egados enciLl'
regadoB uo.servi()o gel'a.l <l'i <wseuti.L s~o coa- ·o Sr. r~1·icio l<'ilho-Sr. Pt•esi
siderados funcciomtrios p"ublicos, mas ~1l}l<1· dem'.e, na ~essão. de 14 uo · corrente, ao tser· 
roce a. duviuu. ntón·u.I 8obl·e a i·etroa.ctivi~ tl.a.do tL (iobate 0 projecto ü. 197 B, .·de 
dade a fa.ctos p:.ts.>a.doR. o rmpplí<!ante passou 1!:105, (!UCl autori7.a o Pre~idente da nepublica 

· a fnnccionario effectho do Ar,;.>nal de Glltwra a coneedel' ;tO Dr. Alberto de .Paula Ro
' do Rio de .Tu.neil·o em tltLttL ele 13 de ~arço ·drlgnes 0 pt·omio de vi:tgem :1 que tem 

de 18/:'l, quando 1bi lavrado o titulo tle no- úil·eito, offm•cci 1muL cinonda.tàzendo igual 
meação . .1\.té a presente tlata cxerco .o cargo cortcc~~ií.o ao ·VJ·. Panto,irt Leito, distincto 
de porteiro do.mosmo ar~OtHd. cng011hoil•o, fot'mado pela. g~cola Poiytcch-

A Commissao ([c Fin:tnças, eonsidet•atulo nii:a, n lluc, pnla coJtgt·cga~~ão do me~mo 
que o peticionaria tem prestado hona ser- in~Lititto de ensino, · t'oi considerado em 
viços dur:mie mais de :~o :umo~. exet·cendo condi<;õc~ dn obter ignal COJlécssfio. · 
~.ind:L o c:~rgo ele pOI·tciro do .. Al·~enal de . Um.t-~c. porém," um rmgnno, nã.o tendo 
Gnerm do Rio (10 Janeh•o, e consi~Let~J.nrlo figtu•ado pot· oxteMo 0 nomo do candithto ;i 
m:~is que o Congresso N1wiomll tom . onto1·-
~a.uo por :.;nultu.~ vel.':JS fu.vorcs i,<lcnticJ~ a Yia.gmn · · 
iunccwuar10s encanecidos no serVIÇO publico; Poço; poi~. ·:L V. J~x. quo seja em tempo 
ê de parecei' quo sej:L tleJQrido o l'Cl!lleri- Jeit:t :~ noce~~:trht t•ectitlc;u:ão, ent-endendo
monto tio supplic:tnte, p<~lo llllll submnti,e â. ~o <tnc u. minh:L · ninmHI:t .diz rc~poito u.o 
apreciação uu. Cum\u·:~ rlos ·Deputudos OSO', !h• .. lo~<\ Pmtto,jn J..()ito. .· 
guínte projecto de lei : Alll'ovcit.:l n opporittnirla,rlo p:tt•:t envif1t• 

o Congresi:'O l\:Lcionl~l tlect•ct:~ : á Mr~stt, :tflm d11 quo JlJ.GlL cllllg:w ú. Com-
At•tii!o unica. o·Pr•osidentn il:t ltcpuulica rni~sfw rostmctiv:l,. nm doc.umnnto ·f!a t~

(i auf,ot•izado :t Cflntru·; prut~ 0 oll'clito rla :tpo. "oi a. Pu\yt.r•cl:mie:., <JtU1 srl J•orrwH a.n m11~mo 
!Ullltu.doria, o- inmpo f!m <pW 1-'!•:wci~cu .rn~!\ a~•umpl.u. 
CM·los serviu no At·~onJtlllt• r; nm·ra do [(in .te 
J:tneii'O como OI!ClLI'l"OI!iLdu •lo ~rwvir;o :.:rll"ttl, 
tlo~clrJ 1 de abt·il· de -1~05 a t:l de mM••:o llo 
IS7:l; 1'0\'0gada~ tt< dí~posi(,'ties om Wlltl''LJ•io 

:':a.la. du.H ComrniH~o)ns, ·:~!1 dt• Ho\·embm d~ 
tlo lfJ05.- Ji,·um:i.<tw "Ve•·fl;,, pt•n>:idrm:i.rJ.-:-
Gtt/iJ-7a VlW'Ila/-hll/. J•nlfli\ol'.- P"uta /lii11Wif .
. (Jonwlia <lrt l"om:~M . ._ U1·úmw S(r.;olus. -IJ. 
<iampi.•t" (vencido).- tvmwiu 'J'u.~tu..- Vido· 
1·íno Jlimtcíi'U, 

<) S1•; C)t:>t'r4~:t. O tl"t;I.•n. (·) - Ji:t·. 
l'J't;Hírlclllte•. I~H· lwl•a.sí(tu <In db~t•.fll,il··>:<! u Or
t;:tm<'!nl.IJ <f:·t. Ludlt~tl'in,. tJll't'l'IJ<:i :i . • ,,.,u~idl!t':tt::in 
tJa, (.!m:a tlltit~ I!TDiHlda~. ljiW,. "Í!:J't!li%l'lll'H1J!, 
pw inJ'J•in~ irmn tli3pu~it)iJO tlt1 1\U.~~~ HPgi
rneJJto, ·do art. I iliJ ~ 1 ". nii11 pud<Jt·n.m ~N· 
àCctlita~ prJlrt ~!lli·~L. úütJ-ll'W, po1• isgv, ll.ll'· 

. çado :t l'!l8ta.bCJiflt'rJ!-a.~ e.n pt•o.;ectu. (J_He vou 
ro11.ntllw :t :\l!i!SU. a tt ue tr·rit. be1I!- l!ei. Jú du1'· 

o 1!!1•·· l,.,.(_!,..i<h~ntc~- , . . · E~. ~o•·•í 
;~ttHJitlidu. 

\'l!ltl :'t. \ff'.':l· :\ MJ!nintc• 

Pit1a o l'rflSitlMl.fl da- Jt(•pul;lil!:h :wim·i:m~lo 
a tWUIJI!d!W a.n IJ:whttJ~ct·.tr;~t< l'a.utqj:~ Lco.itn u 
Jll'c•tnio olt! via_.:.:em :1. 'L'W ttlm olil•f•ítu, t::f•Wll>
lth• •!:uJ:J, pm·tL. :t sa:t m:wa~t.o.ut:ú•J a •-! uantht 
tlto. ·l:;,:l)t}S, UUI"ll: tltmmdo IStJ!' jJIL[;Ol! JI().~Í-u e~
fJI'!!Íil ú)jlo~ (KJH'c!rnír•~ •lf• vi:tumn. 

P:w:t. ;t. t•x••••w,:ã.o rlfl~i.n. ll'i flen. o Pl'l!llirlenLn 
!la Uepul11iea. a.utoL•íza.do .tt l'a.r.r•l' as nPcl1.•1'!1· 
l'ÍU~ upel'a.t:ií<N tlü !'reditu. 

~ala. elas .·.r~.;,ie~. lli 1lll wn-<JmlJl"l) tlr! JIJ'I::i. 
lh•iciu.l'ifltt;. 
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DOCU)! E:-;ro ·A c.!\Jt; Sf; ltflf'ElR I~ O Slt. · . TIIUC!ll 

FH.rro 

Secretu.i'i;t tla.. Esc.Óla · Polyt0r.hn i<•a .:..:. Rio 
!lo .Janeiro, w de Wtvcmlwo de Jrtr:rr.. 
.. N . . 181-Tcnho :t ~a.+.i~tit(~ü:o •le !~v:n• ao 
vosso <:Otlhecimcnto quo. em sessito de :>, <lo 

· CO!'l'Onto, fostes pcl:t crmgr,•gação tlós.Lt~ ·e>
coi<~ cli1.ssiftcaclo .·como o primeiro o~tUtlantc 
entre os que comvo.~eo completaram o curso 
de .· engenharia civil • . :de accôt•do .com o 
art. 221, do Codigo tio; fm:íilutos Otncia.es 
<lo En.~ino Superio·t· c Scc\imltwio, o que vos 
dá direito ao premio tle viU:gem <í. J•:uropa. 
ou i~ Amcrica., a.fim tle vos· u.pplit::tl'doa :to~ 
ostudos pur que · t.ivcrue~ p1•ed illleç?í.o oú 

. :iquell cs <lllC· vos !brolli .ile,;i;rnatlos. pnla. re-
l"el'lda congt•egaçii.o'. . . . 

Samle o fra.terni<l rulc .-.lo<'!o Cau.~io. Povoa, 
secretario.-Ao lllrn. f\1·. 111\cha.rel .ros6 f.eitc~ 
P:tntàja.. · · · 

·o .Sr. P1'CF<i(l<~nt.e - Nomoio p:tra. 
n. Cornml~são de lt.e!lac~•ã.o .o9 .. S:t'>: .. \lm·giie 
ele Abt•en, lzidro Leito e Mot'l!it·:t ~lOtnQ~; em 
l!ubstitni<•:'io tios Sr>: . Domingos Guim:~J·iie.;; c 
VirhLto ·Ma~carenlt:ts, rJue t~Stã.o :tnsent$ 
•lcsto. CP.ttit~Ll. <> <.lo i"1·. Bei'JJ(d·rlo ll•lt·tu., que 
est;l <tnojaclo. . . . · . 

· o S-..·. ~Ioreir~" · dú. Silva di~ 
qilo O .Qollj?l'~O, OS pOdeL'etl publicOS C a 
Na.çã.o lntoit•a observam a. íust:tllill!lade da 
jurispl'UUOUCi:~ dOS tr!JJUIW.(!S COln l'C!lõfA;â.O ao:> 
processos insta.urados OOiiti'~ os r evoltoso> 
•le 14 de novnmbt·~•lo .J!J04. Todos Mntpt•(\-. 
borulem n llflCO.~Stda.a(o til: Uma (í\Í que :t.CO 
het·to O!ol .:J.JOo!m•cs ptthlio.:os de) .((urtlq_nm• :Lg· 
jtl·cssã.o; a . .,;;segura!Hio :to · ino~mo tom}>O :L 
li!):ll·dn.do individual e, tontlo tl•>.ju.•tille:tt' lllll 
. proJcd.o com rcla<;.ão iw a.s~u mptO. lotnlL ~~ 
lil!cml:Lilo do lot• ilivct•sa..: <lue ió><io~ l!.; ulgo:t<.los. 
pa.m mostt·a.r :t ne~:c~siclu.tln dt1 atnllt (c) qtte 
J.•usulv;~. de uma Vl!íl p<u-a. sumpL'e, n in~tahi-
1 iola.tle •los mesmo,: ,julga~ lo,:. · 

. O j')l!Cliclo •lu · Jtat·:~ntil~ a•l>: •liJ'HÍI.n!l itliÜ
vitlua.n~ <ln . rn:~i!! illu~tt·cJ nomn qui• SCl :~rdwn 
cmvolvírJo nos acontoaimr.ntCJ~. o So·. Stliw.doz· 
l..ruu·á Suth·é. •lcLclL'minou •• p1·imeir·o pil
•lillu d.e luwf!ll~<-'"•1'JW.•, dh·igltlo tle S. Paulo 
Jlfllo Sa< 1~1JíLynl,t_,, •h 'l'nlfldo. · .. 

tl1. 11 m•:r.clu!',t lm~;o~uilhL, o votu,l.aolcl':~ rcJs-
. pc•íjJ, [Jc>lil ~~·. míliistt•il )fa.ctlalo SO:Ll'f!~, hC!Ill 

·Cillnll t)IJt,J•:t.~ doci:«iOR !!ObJ'fl 1111Lros pt!rlillos 
tln / ill/JIJIU•NJ7'f/U ,t tlít·Í~ÍIJI;íl !IIJ JnC~JriO t t•Í• 
hunul. · 

;ipóiHL JoítUl'lL l.jllll OOI'UJJiiJ' !i.Ll! ll.C ta•ccJJOH 
do intCJ'l'Qf!at?J:io a .dn ou!.t·l4~ !JC!f.'n~ do Pl'<'l
um;so·a, que. !01 .satbmct\Hlv o )~t· . Scmr.dOI' 

. J,:Lrn•o !SOdt•ó, ·. til ;.; du.ltl l" t!l'ífl ca.L'~.;e tttiCl o 
t•CIÍ!I' ÍUO l:lelliltJUI' (J~CVI: J!l't!~O ;J(!IIl Jicclll;llo 

ue Sl,lil. C<Ull<ÍJ.'<~ • . pois n I iccn~ot> .IJ llQ. o Se- · 
'Jmdo concedeu foi postm;ior ;i. prbão e :l.Q 
p!'Océs:;o. · · · · . ·. · · · . 

.-:fevc o 'i.J'a,hu.Jho ilc . I C~t' todo,; ·á, acc\,r<lãtis 
~~ llotd~õns. do ·~Hpromo Tr·iiJHll<Ll com re
l:lc;iio a 1.-~i;;L I[UflSt:i.o p ;,]'il. . nr(\li:ll' :• .SII;, · 
Co, fiVii :Çii.O f[C l[llé O:l fUllll<L111ilUW~ :tpr<J>::OI\-
fat[O~ sJi.o iat;;nsõi!nt:tvC~i~. · · · · 
. 1·:· dm·o. qm•. ''i o~ . ministt•cis tlipioma ... 

trco>', mc~morus •lo supr.•cmo Tribunal. mi- . 
ni$ll'o~ 1lc ''~~t.ado. c ó Pt·ositlouto da. ltepu-· · 
lJiic•• rcspullllom pea'<LlÜO o Scna.tlo; no:> cl'i
mc~ tlc: !'úncçno, · o pol·a.ano o Supr·emo Tri
IJUnal nos tu•lme.< i;ommuns .. é chu'i:l qÜc o 
Jogirl!u.tlor n:í.o pudet'Í:L .ter .tido . :L intenéão· 
dfl cúl loi:mr o~ memht•os elo COJI:;[l'('.$ti() N:L- ·. 
cloni\l em pc~b;·;lo illtet·~or, m•~-d rna . quando 
a. Goustit.u içho ,u~ · CJtiw l)S Dcputatlos o ·os 
SonU.lloro~ siio.ínyiol:~vCJi» pot' ~llit~ opiniüo~ 
o voto~. · . · . · 

K-;t:~.ndo · .tet•minnal:L (~ 11oL'<t !lá ll)(pctlicntc, 
<li~ o Ol':!J!OP que 1\u'ti. pu blic:u· .iuntamcnto 
com o seu tli~cm·3o tllvin'OOS <lacumcntos 
rtlto nl1o tove tempo de lel' :i. Un.mara.:. 
(-:Jf,.cieo.·. bmn; un~.~ ,,, ~·tnil. ) . . 

O S~·: . Prf~"'ideutri70 pt·o,iil~to fi\·:~ 
sol,>t'l! a Mc~a. att'• Hlte.•·ior· dclib<ll'<~~~'io . · 

Co'mpamci:mt · ·m:Lí$ o~ . St·~. Ho~~uta.h •lc 
Oliveil·:~, Indiu tio Brazil. Ut•hnl\IJ . Sa:ntos, 
Chx•istino Cl'ur., nams!iec Abt·:\ncho:i, Bezcrril 
Fontonello, Thotll<Li. Cavalcimti. ·João Lripu.~. 
Pet•tlira. Ueis, Alborto Mara.ahão, ToixeinL 
do 8:i, Celgo do Snu1.:~, Arf.hur Ot•l::utdo, Epa- . · 
llJ.inon ; !.a-~ llt·acímh, lt:~ynmnllo . d.e· Miraud:t, 
Rocl~íguP,lf lJol'Íll. nu voh·:~· \'allatlão, l'olix 
G:~sp:11•; .l!:ligoniu l'out•inbo,.Angttsto do Froi
tas. H.odl'igne~ Lim:~;· Tolcutluo dos. ~ttntos, 
l•:dnurdo ltMilOS, llodt•i;,plCS S:~ldil.liha., · p~ . 
r·anhO!! Monf.Onogt•o. MMoolino Moura., Ht!
l'OOia. de Sá. i..l•itli lti ÍJ(]ÍI'O. l:lulltiiCll .H;mJia! • 
i\11;.m-;to rio V:t.;olUncntiOt.t, :-;;1 l"t'I!ÍJ'O, tiídoll~ 
Ah·cs, .loft•lliapl;i~t•L, Hmtt•iquu Hut•gu~. Grli
vollo C:tvlLlc:tnti, P:tulino du Soatza, Ju:ío 
Lui~. J~ihnh'\1 Juurtncit';L,. LJ:u·iil U:Lmpist:L; 
Fr:a.uci><~~d~uruut·iliuu, .Juiio Lní2 Alvo~ • .' L:t
müttúi"l' Cl <HICJilm•l•'·· Hl!odquc S:dlc~; Oa•·
v:tlbo Bt·iJ,to, p:,tlm• Jto4\0ritlo, .Jus:'• Lobo, 
Hm·monr•gil.tlu .tlH M•li·:~os, Costa. Netto, Li'n, · 
dulphõ l'IWl':t, C:l.l'IIJ:oi l.::~v:~lctt.Jltl, J~llo:l!ll C.iul
lhlll'IIU!, S•••LI'IJS dus S:MIIflli, H:u•IIOS;L Lima.
litWllll~llo'l llia~>~l<tc!illw·; l:irtLÔ:L\'ia · Cot'••i\:t, · 
Vit·w••íuo ~routt'!ÍI'I'l . .l:tlll li~ lJ:tt·cr. Jtoniiu!(oH· 
M il!<ll;H'ÜIIIt:t.o.;, v ... ~p;t.~i.:uw 1)1! AlbllljiHU.'Illll! fj 

))jogo [liil'LIIli!L. . · . 

J lllÍX I~lll· t(O ooin!J:Ll'i!l:Hl' COTÍl CJUL~il Ílll!
tíflwuJ:t o~ St·)(~ l·;ut'!aK ~a.1·tím:~.- Jtaymundr1 
Nm·y. Ptt~Ot; Mil'ltJIILU.. CaL•lo~>~ de . Novu.cH, 
ltogOl'ÍO · du Mh•:uuJa. · .Joill<l . Eli1:1JIIio, Joiw 
n:lyO!iO, AJ•IIudo NUI.(ll!lit·;~. 'J'L•iutl:ldll, l)imllli.ll 
Loo,l, Jo~<r Mu.L•cullinu, ){u.laquíao; l·:ouc;:Ll,·e~. 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 271051201 5 15 14- Pâgina 11 de 26 

760 
. . . . . . . 

. · ){ol'ciru. Alvng . . tistn.ció Coimbt•a., Peut•o :Por- • poi· . i ribunacs ·militares, na· lürm;~ das leis · 
na.mbuco: Esmera ldino Bandetra, Angelo proccs~u:t<J~ milita.rc~. · 
No't,o, ·Domingos . Guima.r:Lcs, Leov·elgido Ari. 3.~ B' da coropct.cncüt do Supremo 
Filguciru.s, Rulcão Vin.nntL, Prisco Pn.1•aiw, 
Pinto Dant.a.s, HoJ.•n:wolo Horf;:L, AlnLH'iM oi c·. Trihunal .Fcclm•<l.l}ll'OCÜSS<Ll' .e julg-n.t· os mi
Albuquei'qllC, · 0;~1\·;:Lo 1:1~\pti!'i.:l., . I-ICZt\Umt . n iirôt·u~ clv· Suprc~mu .TJ'ilo1Ul1LI ~filittú· nos . 

. . Alfredo Racli:ct·, E.~U:mLm Loho.Pmlitlo l:"i1ho. <'a·i m~ ctn l'f!:'.ll(ID~a.IJi liclnciP • . : . .. 
llcrn:wdes ele Ft\l'h , i\la.noel lo' nlgl\uciu. :\:o- At'f.. 4.• Incluo:*! na. comp.~tcocta elo Sc
g llP.il'a., Lindcilpllo· Ca11t.ano . WMl!l'l>lilio llrô\,1., mvlo. nos .' l.ormus ilu a.l't .• ·s:·l ch Con~t.itnic;;i:o 
Rollolpho P<Lixão, Vn.Loig •irl CHst.t·u. Arnot·- ch Hnpuhli1:<~, o jlllgltmo)lt.o rios NnmlJt'O!l do 
pho M:cvcdo, . A~cvcdo Marquu~. Rt)l.lolpho GongrCS$0 N<>Ciona l, .' l!c.pois da. .· l'ospcctlv:~ 

. Mírn.rula. • . Tr>:Uluim Téixeir:L H:·nu,Liio, Kot'ilM'- UanliLt·a · 1·osolym· ~OIJ!·C. '\ pt-occrlonr:i:L rl:t 
do ·Antonio, ·Abtlon Ba.ptisb ; Luiz (; n:tllonl'to, a ccnsa.oiio; ~ i o ·aMmúLtlo nao·optm· ~lo jul
M:m:.a.l Escobar ,' ~\ngcto .Pinhr.it·o e ();~<;.<:ia.no g<Lmcut:l 110 luro federal l!ommum. . 
dO.N:Lscimento. · · · . · P :n'Ü·h•raph:o nn.l!~o. OIJ~m·1~ai;-sc·ha, no .i,;i-

E sen1 CtLnf.'a os 8t·iÍ Ani.ünio .lltt$to~. e u.n.l1:t gamcmto do~ Mombt•os do Congrc~li!O Nacio
Ma.cba.rJo, Ani,io de Abt•ea. Vlt•gilio Brigldll.· 1ml, o.,u~p:Jst.u no~ oot·ts'.-T4 :~ :m .ô.o dncrct.o 

.Jo'mnci,:c:o S:í. • . Eclu:\hlo S'r.uot.ü·t.. Euzebiu •ic n. ~; .• dn ; ·t1 11 janniro do .J8H2, compo·Unrlo. 
Auctl':\llo, :\t•oxP.It:~,, G:~h·fl.o, ·Tosto.. :>.fot•oi!':~ . l)Ul'c;m ; :1. (\t:<·ll~ a..;:w :w PJ·O<mJ•atlm• t>m~·Lida . 
c ;omo~ •. Iosi; \[c•l~j . Lrolim,N(~lsM· tlr. \' :LSCOJl- H.c:puuliéa. 
cello~. 0Slltn• norloy. l•'l'aricisco Botnlho. Ve- ;\r·t. . f.i ." . Hrwoga.m-~o a..:: cli~pMiçõo~ nm 
l'il'to. Mt\Sc:tr:mltas. A~tolpho . Jmtra, Ua.millo . . · 
Soares l?ill1o, Sahiuo . Btwrozo, Curnillo PL':~- ~,,,n ••·~·~·w: . . . 
t es, ller rtal"flu tlc C;\mpn.;;; Co~t.L · .huliOl', . &~Lu rla .. ~ Se:;slíl~ • .- ='lO· de novembt'O cl11 HI05. 

B,lo,Y OhiWCl!,. A•jllino R.ilJCh'O <l .liiYOna l -A. Morâm .4« JjitvC<.- A, CÜmmitlSil,o di\ 
Mlllm•. · · · cort~tttuiçlio n Justi<:.a. · 

ORDt·::>C DO DIA ·. . . .· . ' 

. ST~ lidos, j nlgn.'dos ol~iccio do cl<itiiJOt•ll.{'liQ, 
os seguinte.~ . 

J>ROJECTâS 

N. 32L-JD05 

1Jr.i;l<J.1·a ~Hti/CI.~ ;, .• r1cto~ ;i>!ilit:i;w.• 1ll'tttii::ittlo~ 
.tlw 'llll l<: n e.<tàllo r/c !.iti.o- •:•mh'W:I p c.<m<t.< tJ"l' 
e:-rti1)_tWt!~·,i _ewool .. "&tlt~.-: 1.: ~n .. ttenutccitiu'iJto$ IJII'· 
n ~~~:te;~;n·intr~,~t!~a ~ frw'Hilt t ter) rft.:o;(,,·,·rdo ú." t'. :~ 

m/1!11 dtJ. )•I:I•Hú:i/lÍfl •m N.~·!mlu t! rtl. m.tjo )ii1•o 
~•.;ii' ,itl.l !fttdt• ; dt,l coú>J'tCit:m:i rl ao. S'!tpremo. 
· Tri/Junlll ·l•'ecteJ•at . 1Xl:·a .JII'oce.~.<u.l: .tJ ,it<lgat· 
u., ml?•istJ·os d.u S~<p1·cnio 1'1-ibunal' Jrtlil<;tl ' 
nos. <wim~3 ·rio · ,.u.•pon.w~biUdatlo u tl<i Ottll 'as 

Jll~Ollider•cilt~ · . '·~~ · 

O Congr()sso N<toíont~l rlo61'!ltu.: 
Art~ 1.•. São nnllo~ o.~ a~tos j udir:i:w~ p1•;,,. 

t.ica.lloo, clm-antt' 11::;tado 1lo s itio, c(lntr:\ J.ll'-~· 
· soas que .ll>ltivllrcm onvQJvillas em· a<:Oitt.lv<i
mf)utos <rrw dr:rl,m·miual':~m o.nwsnw si·4iu. 
oü quo com .f•~~n~ :wnJif.c1dmn·nt~JS .ÜHtllam 

. ~onru~ x·rí.o. · · 

N . ~122- J9Q:) 

i'oo•n~· ccr.t<m si..xt an.~ . cilllWcficido~· <l~ Rcpal~liçiió . 
Oert~t rio.~ l 'elerp·ctpllo.< . tt., rU.•po.<içcJcs. cna
sttínks c/co n •. J rlas ~ol1~m·Mr.iieS· ,qCI'tJ.Ú'I> rio 
noyM/tt tr~tm.to clt! /!:.<11'flda ,z,, Fm•1·n Cer~t?·nt 
.rJ .. lil'll.:i.t: flllJWtWc.r.do 1lW tle.m·~to ·1r, ,J()(J, r.h• 
17 de ~;•rtio d t• 18!10 · · 

Art., J .~ éi·ca. üxl;n;i:~ i vu. · M~ . 11 nlPI'Og:tclos 
rl:UWpa.•·l;it;fio c ;i~raJ clm<'Tcl()gt•a.phos a.s cli8- . 
pú!Ü~>Ôil.'ll!Oilst;\nto~ do 11. 1 ·das ob!iervaçiX>.s · 
gm·aes·tlo Hilgulamonto rl:L Jo]õil·ad;~ do Ferro 
Gimtt•al .do Bt~tzil, nppt•ova•lo pol' .dccrot.o 
JL 4Jii, 1l.n li dr~ mu.io tltl 18!10 . 

! ", rlir·nctl!l'lWt':Ll c vir:P.·rlit•or•tor; . _ 
. ~. · os d1 nfO.~ ., .. , •Hvi~ru) -~.sons :~jud.a.n ~.n ~.; . 
:':··, os Olll!'(!llhoh·c>S chofn.~ ·elo llh:tt•ict,o; 
4". u pn~son.l Jm••J•~loh·.o. . · 

. A•· t. · ~:·· O fiovcr·no flr~:t :~nt.ol'izndo rL tiL7.0l' 
a..Q . nocoM~:wiad opor:l.(.~íf'll dn . . (wcoilito pa..t':\ 
l.l llllllidmnnl.()·clnst.:doi. . . . · · , 

AJ•t. :L'• llftvor,-am-so ·n,1.1. lllsprisic;-ür~ nm · 
contJ•a,J•l.iJ.:·. 

, Art. 2.• Fo1•m:tda. ;~ cn !p:~ · 11111 ét•ime I>oli
. tiéo, u :~OOIL~rulil podlll~~ o.:collu:t· p;m~ o seu 

.. j utl(:mtontu o l'tit•o . do rnuriicipió uu t·:~ta.do, 
. (:!0 IJ\lO OC::OOI'l'P.U O Cl'ÍIIII!, OU O do lllllOÍeilpto 
. .ou.·J.:tit::.do mtd~ · vMnho dn.qU(tJle. . . .: 

l>u.t·M~l·apb.o nnlco. Si, pot·~m. o lleC:tiflttdo 
t'oJ• n\i,lltut·, .. 1\.th·n~:Jir!~lllL quulhla.do .a.~tJJ.r.uo Sa!u. riu~ ~nm;õru;, SO d·o novmnbro dn u~o;,. 
)liU':~ p l.lflmo;' .. éllcctnar-;;o-Jra o ' jtil/!l)otnOn'l.ll '-Utlt'I'{Jrt JJMb'II .~A' Commls..,:iiu do Flniuwmr. 
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N. 32:'1- 190;) cçã.o final do . pr·~jccto, vou _submettci-a a 
voto~. (Pau.sr~ Jll'Oiongada). 

Fixo. os ,,;ndmcntos. do pc.<~oaZ r!ct Repa,·ti~<io 1•;m ~eguilla ú posttt tt voto~ () approvatla a 
Ge1·itt dos Tele;p·aphos ,. 11«o con!cmplacto no 1·~1hl'idal'Od:w:ã~.· final n: !34 A. de 1905 . 

. • p1·r.jedo 11• :l():j de 1!10•j 

Con~idern.ndo Ctlll1 ))P.io rn·ojedü H. :lo;) do .o liiiJ.•. Bricio 1•'ilho- Peço a pala
(',()l'l'P!ltO a.nno 1ur·a.m a]Jen<L·.; a.u~menr.t\(]0$ VJ'a P"b nt~leHi · 
c)s Yf11Wi!ll!lllto~ n;L H.opM·tiçiío HP.l'<ll dos . 0 SJ.•, 1~~·e~id~ut.e-,..T"m a pnh.vra 

. Teleg!•apllo~ do dirf1eior. gcra.L, :..-icectlir·o- 0 noht•n Tlnpntaclo. 
com·, toh<\li1 c ~nh-ehnl~ cla ~oe~:ão tr.chuie.L, 
oout;tclor· c suh~conf;;uhll', Ollgllnllóil•,,~ d1o!'es 0 Sr. I'h•ici6 Filho (pela o;•dem}-
ill·\ cli~tl•ido n in~:pcetorcs del" classe. Sr. P•·esidnnie, cn pedirin a v. Ex. 11uc mo 

O ('~~JJ_rp~cs.~o Na.<iion•~L clcá.~ ta.: i'nr.n•m:t~ ·" qu:1L o pr•(Jjncto rtun foi ra,joi-
··- · Al·t-:-r_;:. tiic;~ lixad;t'"it tiuclht d11 '"'~nd- ta•lo. 

mont<>s .Pt~m 0 pc~sou.l chL J{P.pu.t·tiQilo liCl'lll 0 Sr. Pi•esioLlen:te- Ao ser a.llllun
do~ Ti:!.log J•ôtpho~. nio c..>ntmnpl:tdo ncl PJ~)· ~i:trla. ;~ rr.tla<lÇ'iío tinal!loproj!icto n. 134, de 
jn<.>to n. :·:nr, •l11 lHO:í, <Llmixo iwliea.d:L: 1 · ·~ · t · l' 'l t l J>~ .HC;,, rptc a.u .ot•Jz:t o rosu en c 1 a. ._.,pu-
~oei'e-i-a.J:io, :~olmo~:wir,; dtP.I\\~ lilica. a coneoder a. Fr:t.nciseo Roque de Aze. 

clcrsoc:OáO e the8cJtU'!Ül'O..... i :.201~000 vc1lo, e:•.rt.eit·o de :~~classe ela Administração 
Otndac~ da, Contaclori<t e do Al·- <.los Cot·r·oios do Pernambuco, um anno 1lo 

chivo t;ct·:tl.'........... ... r.:noOBOOO Ji(:n:N<t, 'o St·.JtLiio de Mello pcrliu a pt~.la;vra. 
Pt•imeil'o~ ''~ct·io·cm·;u·ios, cl0~- n 1lcclnrou que Oll.qO funccionat•io L! ho,io fal-

·. padHLilÍi li< (> c\<1ll'ÍYiL<1~ •• , •• , 1;:0008000 1<\(:Í()(), .. 

Sog1núlos csct•iptm.•<tl'ios, Jit!is e .t Cam:tra ouviu a. clocl:~raQão.de S. Ex •. e, 
· .dosenhist.n. auxili;n•......... . 4:800s000 em seguida., re;jcitou ;, t•cda.cçã.o final dosse 
Amanucnsns • • . . • . • • • . • . • • . . • ;~_: 4o~?u:-.$o000((ll pt•ojccto. 
Prií.tic\;.~ntos ü cuntiauos....... - w.~ 
Po1•r.ei1'o..................... 3:0oo.;ooo o sr. a~.·icio Filho·(~ra ordem)-
Ajudttl\'~e tlll pJl•r.nir·o,.. .... . . • :3:00(~'[;000 A cleelu.L·•tçãoquc tez o nosso illustre. collega., 

Para.gl.'np\w mlico. o the-;oui•eirl> de ac- meu digno companlleil•o de bancada, ~ im
cotdo com o ro&ulctmeilto tm·á mais 800$000 pol.'tantc, mM esta. de(:Ja.racfio tem ainda. 
pm·~t lptebl·.w. . , . · mr~ior importa.croi<L para .o Senado, quo J'!I'o-

:. At·t. ,2.,. O Governo fie:• LtutoJ'izado a fa.zm• va;vcllllcute l'ejeita.râ oprojec•o. · · 
a~ JlCCe~Sn.J.'i:\~ opm.·a~õo~. de er.edito p:tra. o IM.ou hqje no mesmo 1)0nto do vista. em 
l'llnl)li'imonto dc~ta lei. · ([llf! · mri MhJtYa · hontf'm !tllltndo impugnei 

:\1'1;, ::." ICCI'<)!.(;lm-~e :t~ c li~pu~ic,'iiP.s nm n nm.~ml:1. :tjlt•n.~en·iach~. a. propo-;it,o <h~ um:L 
"onh•:Lt·io. · ouf".l'il. t•mla1Jç5n línal, pp.Jo ·itlu~tl'l\ ff'Pl'P~l>n• 

S:\ht ;la:-l ~" ~ii.·~- :::l'i di1 nov111nln·o ,ú~ lhf.i:;, t:mi.fi du l·:>t:IAiocln Rio de Janeil'o. . . 
-- (imTPII J.).,lf-<1. -- A' L't>llllllt$:, ";'(1) ti" Fi- . :\dtO<)llfl :<e t.r:d.tt do um novo Pl'OMl~HO elo, 
JHIIJ<:ft~, ll<L~ r'ethte~~ÕC!o! fili~1ClS, l'l\jflita.r pl'OjOCfoOS 011 

mo(lillca.l-os. . . . . . . 
l•:' u.nnuuciacl;i. a tllsctt~~ii.o ela. Jtmla.cçiLo ~ós u qtle devemos t'azor (1 ;~ppt•ova.r esta 

.Jlnul cl.n JH'O.iiJcto n. t::l4 :\, ele tour.. · otl a.ql\()lLO. t·odac~•fio, llosdo que e~teja. de M• 
Cül'UO COm O YOLtei<lo, 

O ~h· . .T~tlio (le 7\lello -Peço n: Jmmiuemos (lo Vllr. este ~y~toma. ele rqjoi-
. ]Jn,[;tn·;~o · t:H' pt•o.iedns, pm· meio da. nnn :wcoitação _(lo 

O ""' 1.,. . 1 . t •1• 1 . .1'-•llLIC~õo.~ •. 
.,.r, . ~'''"'I' (·•n ~-- em 11 pn. MTa PJt•to(h~ est.a.R con~idnrnçõe~ pcçon.V. Ex. 

o notl.<r•' lll• pui._~l;1 lo, q 11ü i!ú di~nc pt•.oo:•r.lln!' :1 vorifioa.l)ãO da. Yu-

0 81~ •• Tulio df~ i'-J:ello....:st•. l'!·n~i- t;Lc,,ti.o, 
ÜMI.e, o J'uncdonru·io elo r.pw t1•a.t.a. o JII'O- Pt·oMdenthl·SP. :t vorin~:IQão, t•ecoilhr.co·so 
jc!cto, cu_i:t t'Otlacc.,rlü Jln:tl a.c:th;t, clCl soi.'~njciíta 'l.li!'tHn vor,Ml() ~~ l\~Yor o~ ~l'~. Dnputad.o.i o 
:i nnss:~ c'onsi•lm•a.c,ã.o, ,; llll.:e f:t.llceiclo. eOtJI;t·;~ :m, total lO I. · 

.rt:tlg-nei de BH!H dm·o.J· lhzm· e~t-:t <lnnun ll-
nicu.~Tí.,, n \', J•;:-:, o :ifl:u:w.rn,paru.u~ dn\'icln~ O ~··· P.&.'üP'IhlelltO-- Nilo liôt uu-
Jin~. nHlL'O, 

Vae·~l:l procetle•• :i clmm:l<ln.. 
o S;r. P1·o~l<lc),\te'~·:Nti.o'·hnvendo·: : Pt•oeedondo·.~A :t ch:lim~(la,vorif!~n.-~e ternm 

ma IM <jlLOm Mc:rL ulJ~ot·,; n.r;ün~ ><nlwo·,L: I'Od:l~ '·:!(1 :~n~nttldo o~ ~r~. Dun~lwll Abt·õLuclu'>~ • .AI• 
\'ai. VIl 'iO 
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·----~ · 
. hc:wto Mn.~•a.nhão, Arthm· .Orlando, Arign~to de Biio successivt\m()nte sem debattl .u.ppro-
Vasconecllos I) Gormaoo HttSQlocher. ;_ vn.tlas . u,~ I"I'.Ua·cções linacs elos . lJl'O,j~ctos 

. . . . ' .. . · .". D~. 220 A, 22l A, 222A, 224 A,22;) 1\, :2,'>5 A, 
o s~.~. Pl:'e$ldent.e;_R.cspundorltlll 2!5() ACI 3Hl,-c.le tn05, pam :~ercin CllViaclós a.o. 

·:í. chamada lH Sr.~. Onputo.dM. . · SMtt\ÜO. · · · 
H<t numero par:~ se p1•osognit· na~ -.:otaQões. ~~~ · ,· 1 ·· , •. ,. . 1 .· · ·, to .,7(' . 

. . . Qomparooem ame la. o~ ::Íl'S. Anrcho Amo- ·' ~tlOtlncta.< a. a.' o .. tç.t.o '.~ pr~Jc:c . . ~·.:~ • '· 
. riin, Jorgíl de Momes, Al'tlmt• Lnmo:<, Fre~ o~l~st.e.'\~no: qt_tc. ftxa. ~- cl;-?~~·~ ,•Lo c M,to~te!l,V · ... 

<Lorico liorges • . Abdon. MilMez, Mílcleil·os c; d.t "'!;ltulha pu.~ :1. o t.xel c1c\o ek l.JOt. f~ ths
Albuquorqua, João Vioil•c1, Ca.str·o ltc®Uo, CILi:S<W). 
Ga.lclhio Loreto,lrincui\la.cna.d<i, l:lelisario ç!A · Bm ,;eguitla. &'\o. successiv:~ntente posto~ · a. 
Souza, Julio St\ittos, Ft•,\ueisco Veign. C:~lo- votos e· a.pp~ova.tlos em 2' di,;cm,:;;:ão; (sa.lvo .. 
gel'as. Benedicte> ile Souz_a e i\lfrc<ló .· Vu.rela.. ll.'l emeocla.s) o:> >legllintlls artigos do · 

!'ltOJEC'l'O 

N. '2i6 - !OO.'i_ 

o i:::ong.~so Naci~~~Í ~·~solvo: . . . . .. 
. Ai·t 1:. g• lixada. a quaoiia dt~ 3L 116:451$992 em papel e 6[ii:l08:±:ÜIO oÚt'.l, a. fim do 

· Porlor Kxecilti vo occol'J'Ol~ ít..~ clespez;~~ oom o Mi'ni!ilt.erin tia Ma.t•iliha pi~l a.~ següintes · 
voi•bas: · · · 

·. . · .'· . : 

· 1. ~ocrotaria. de ~'tado (como na pr~po~t""j. ; ...... ~.,., . 
·2. Conselho Nava.L tdcm . ..... . ....... . .... . · .... . ......... . 
:~. Quo.rtel General idem ... . .. ,., . .. . : . .. . ... ..... , .. .. 
4. Supremo Tribunal Milita1• idem . ; .... . •. ·.; .. ••• .. .- .. . 
f>·, .contadoria _ide!)l .•... . : .•.••... • , ..• . ·. · . ... . •. .. .• .. 
G. Commissar ia.do Geral iclem .. · . .. ; .. ; • ; . .. . ...... ; ... . 
•. Au<Utoriu.. (a.ugmeutada com 5:965.'!;, houórá.rios de 

, um auxiliar do auditor; na 10rnu do art. 17 do 
Regul1\mcnto. Procc.>~ua.l c,•iritin!\l Militar,. a~stm 
como do art. 6• du.lei n. ·- 8.21 de 27 ele dezembro 

. lb 'I!lOl. .· ... . : . · ... .. · . .. ...... · .. : .... .- .. ... . . ·. ~ ... . 
S. ·Co1•po· dtt: a.rmada; etc. (Mmo ttn proposta .. . . . , .... . 

. 9; Corpó de Mru.•inheirós . Nacioul\l!S idem .... .. .... : . . . 
10. Corpo dc-.' inrauta.t·ia· .de . nmrioh;\ idem .•.• ·, . •..• .-• . ·. 
l l. Al'S<Ina.Os ide111 ........ : .................. . ....... ·. .. .. 
1'::1. Capit-anias de Po1'tos idem ... .... . ... . ...... . . .. . . ,· 
l!l . Balisa.niento de portos. idem . ...... , .. . : . : ... .. .. .. . 
14. For<".n. n&val idem .• ;·: . ;_ . •. . • : . ••••.• • . ••...• . • .. • 
15. Hospitacs ·idem .. •. •. .• .. • . .• _. ...... . . . .......... . . . 
16, Ropa.rticão d:\ Vi\t'ta MiWitimt\ idnm . •.•..... ; ,, : 
l7. :t:scolt~. Nav1\l illem ... ; . ....... .r: .. ..... ..... ; . .. . 
18. ' Ola.~es inatiyas iilem . . .• , .. . ; ...... . . . ... , ,'·, . .• .• 
Hl, Ai•m:~monto · o eqüipn.merito -iilom . . ..... . ... : .... · .. 
~o : Mttnioões un bocca idmn. •. . ..•• . • ..... . .. . : .. . . ... . 
~ l. !l!nni<:Õn; n:tYMll idoni .. : ............... .... .... .. 
~.2. ~[;otod&l rio o<)n>trncçií.o lliWi~l itlclm . ...... ..... .. 
:.!H. Obl'a!l 11111m • • •••••• • •••.•• • •••.• •• •. ..• • •••..• • ••..•. 
:t4 . llomhn~tivnl .itlmn. _, • .•.•..•. : ••• •••. ; . .•. ..... • ..• 
~i>. lo't•OWII, l !t~ ., utl• ., idt'm .•...... _. .; .... . . . •. ; • .. ... 

. ~n·. · Evont1111l' ~ !rlom •. .. • , .. .. .. •. . •• • · .•. .• •• ; . .. •• .. ..•• ·. 
~;, corn1ni.:..~un~ •'nl -p:~l~ n)lltJ•anur~l•· · • illC\Ul •• ..• ·•· •• •.• ·,.; ... 

Ouro 

4 • -. ~ -· •••• 'o ... 

. -' -.... ~- .. ~ ... 

. ....... ...... . 
~ · .. ~ ~ --~ ..... .. _ .. 
~.· • • ! • f 4 'o o 4 I 

· .... . _ .. -... .. . .... _ .... -..... 
. . ; .-..... .. . 
·. · ............ ~ 

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

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

. ........ -... . 
... ...... ~ .... • .. 

. · Papel 
208: M7$000 ·. 

4(1: 140$001.1 
f!9:3Bllíi000 
26: 040$000 . 

237:532$500 
· 43 : ;r)o$ooo ·.· 

~~15os:cioó 
. :LÓ99.:84~ 
. .'t.7i8:'589$950 . 
. . 444:775.$784 
3.793 :794~~ 
. 4~:004,.~ 

;'i0:000800o 
4A51:3'.!4~14tl 
. :~ i4 :4l5.'!i00« 1 

118.\!: 7Boi;ooo 
3H7:200~0 . 
\)(19 i fi()l.\;:;794 

. ~511: 00(1~)\00U 
8. 0i~l :28~450 
l . 400 : OU0$00t.l . 
1 , 400: OOC~üOO 

4:30: (IOl));;úl)O 
l .Olll : 5tl!l~1W(t . 

· :.l7U: 000$000 
:tW: 1!)()800U 

At·t • . 2." Wo PulJ.'tJJ' l,:xnoutlmr~ aubwiv.r1elu; ·11•1 ri~:onoi11 llssl;nloi, :~ mmr d:~~ rogüln - · 
te~ nu)ditl<~s dei govm•no n ndmlniNtt•nl,tl\u. 
· · § l . • Da.t• .comUQrl tio oxacuqU.. 1 nn ·t>I'•Wl;ll.ll ll lll~ t t•.u_;;ulo u:1 lo i u; 1.29iJ, do 14 do novemhro 
do 11:104, tlrmnnclo . eontt•Mt ;~ d·• uuii•I I'U•u:ii.u n:Lvnl na· lmpoFto.n~:la: totn.l · u mn.ximu.· 1lr. 

. ~ 4.214.550, mn.s vot• pt·n~t~ Lt;ÚI!~ . éillll.u.ntu •1uu "'' tiPour•ll Una.nooh•<) do t.!JcJü.o di ~ponr lio> 
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·não se]a. m~iOl' de :c 1. ~>8.~.8-.;)Q; assim como para. o mosmri ex~rei~io ~ qua.~tia. de f; 39. ISO, . 
ilespr.z.1. com o pcsson.l "'m pa:iz· r.~tt'l\llg"Cíl'O, ió~itmbi,lo c!~ r.eln.r J1nl:t cxecu~.:io dos cont:a-
eto~ · · · .. 

' § 2. o FiL•ma.r contra.ctá>: p:m\ c:onstrnec,,fi.o do no\'1) A1•sen:tl aa· M~l·inlla, çujucusto ~eri• 
pago l'lll Jll'<'.'{t:~çiies ••nnu:~.es não excellcntcs dn .. e. i5.00o; llompreheuclido. o oxot•cic:ioti,.. 

. n :1nc:eiro ue HIOII. si a..o;: obra .. ~ .ltN~m inic:~iada.s . . A escolha do Jooat t'cii,;~ 'Pf.'lo· Poder Ex
c<mtivo tk:1. ~ ttbOl'UÍilall:L :i approvn~I(Il do PodP.l' 1.ogislat.ivo p;tra todos OS etn~ito~ . . 

~ :~ : · DosnendBl' a.tti a C)Uantia tle 700:000$ na compra do edificlo pceteilc~Jlte (L Msociitc 
. ç.ão 1lo Culb Naval, pal'l\ nnlle instaltll.r os SQguintes t·amos do servi<)o puolico: Conselho N;l
va.l, Auditorin. de Marinha, C:\rta Mal'ltima, Rih.liotheca e Museu Nnva.l; transfel'indo. essas 
J•epartições dos predios da 1·ua Çonselheiró S.1.ra.iYa , onde ;SC.<tebam, os quaos passari.o ne;;;e 
acto para. o Ministerio dt1 l''a.zcoda aftm de ,;erom vo~ndidos a quem mais der.. · :· 

§ .4.• Cont.ra<it:tr pelo pt·;.o.~ode t t·cs auuos e .na:razã() .rle G:OOO$ annuaes .. de remunera
ção· um oculista. de notoriu.· capacidade, :tflm de crear .no Ho.:pii;u.t de MlLl'Ülh<~. e;~e r<~.mo es, 
peclal}c serviç_o. medictrcirorl;\ico. . , · . . . ·. · . . . . . · 

. ·. · § o;• Adqmrtr pPr 200:000$ a . Ilha. . do Cat•_valho, de propt•iedu.lle do Est.ulo !lo Rto de 
Janeiro. comp1•ehendidos os ~ditlcios e ma.is belllfcitori:ls, }lll.l'(~ . s~t· ·destinada :i. · ac.'l.mpar a 
marinhagem contormc as exisgencias da .hrglene naval. . · • . · 

. § 6. " Insta.llar em po.vilhã.o, u.nnexo ao Hospital de Marinha. uma. sa.t1~ U.o operaoõns .e 
curativos ero rigor · da cirlu•sria. hodierna com todos os a.ppa.rellíos imp:rescindivcis, nilo 
exc<edendo :~ despe1.a de 35:00Qi;; a,...;;sim como a dcspende1• ;1 · qa;~ntia de 20:~ cum ;~equí-
siçã.o ·de insirument os eir~,trgicos de que hilWr!tl· ctl.t-cncla. · . . · . · · . 

§ 7 .• Dar bn.lxa. aos navios quo o Minist.erio .. da. :\f;w!nlllli entender impl'cst:~vciqJ;n•a. 
os scr\·iços a .que era m .de ,,tina<loo, ·o :ipplicu.r o. mittot·i:tl d.o :~lgun~ n:Wios innt11is óm l'C-
)l.'\l'OS de outros aproveitti'Vei~ . ·. · · · . 

. . ·\li. 3." Contin(ta. cm''vigor o m·t ; H> d;~ Ú~i n. :uHS, de 5 novmnbt·~ elo isso, coni. cs-, : · 
pecial mençlio • . . · . . . . . . ' 

.··E' anniinei~d:t a vot;~çiio das omciülas Constttnt(;!S elo impr·e~ so.b n .. 270 A de }!)O;f, . 
. Em segUida é posttt ti. votos e ·r•e,jeit.ada a ~cgniuf,o emend;~ sol, n. 11, dos St's. · Alfonso 
~e~~ , .· . . 

·. cAo n·. 11 cArsenaes•, accrcsccnto-se, quan~hL necessa.ria :L l',:!ijt..'\u:ra.çií.o do .Arsenal de· 
Pe1•nam buco .. » · · 

.· O Sr.Ba.rbo"n. Lima (pela m·ilcnt) . O Sr. :Sei~u; . (pél« in·dem) (•) ~ St' . 
.,-St•. Presidente. l'fiqnoiro veriftca.<,~ií.o de. Prcsidr.ott.c, ucmtínstrei -hontem dl~ : tt"ihmHl 
votação.. . . · . . · · · .. qne o qnc peço t\ que scj:t t.in.nn.da. ·n. lnJus t iç:t 
P1•ocedonClo-~o ít voriOcM:à.o, rcconlJCCO•Sil lpto h;t rtu;tilto aos vnrrcime~ntos elo~ l'flt!l~clo

tl1l'om votado a tll.vot•· 17 St•s, Hopnt~do.~ o rtl~ da. C;~pit:u~iiL <lo Yasto porto tl:L B:t~m t•m 
contl".J. 9H. 'J'otat 11:1. · · · · nu moro· do ·sms n do.• qmr ganhnm 40~ mon· 
· 0 Eih•. P~·esiclent.e·-A nme:id:~ !ill s:lfll :~pca:b~.· ll . dous. pa.tl'tH!S, ·quo gan~tam . 
t•e.ioitadtt por 96 votos coutt·a 17, · ... 458°00 • . · · . 

w li.nnunciiLtl:~ :L vot.n.ciio ela sogl!intc mnen• O pa.roccw d.n Commi:lsão; tio CJ uo ú rCJli,tot· 
tl:L, &~b 11 . 2, tlw Srs._.lzilh•o Loito 0 nutr·o~: o illustro cntloga, o St·. · t~rico (Jot~lho! tli;r, 

«Onde convier :· . . · · q1io c\ cuntr:uoiú )>(ll'Qul\ ·o àugmcnto t1 nntr~<• 
Pie;~() ÚOVN'no autol'ilmdo, na v igonr:i:L (h~ lm·, mns o (jllO tl .•in,qv/<11' é CJUfr a<J.IlCltc~ cm

PI'MOIJtO J11i, ·n, l1dq.uir·ir_ .0 lJI'IltlÍ<I 1~m 11un · pl'O!-!ll.tlu~ .gu.nhem apr•nt~~ 40$ ·ffilli1$M!S. · . 

l'uncr:.lona 11 l·:~col:\ <lo ApL'I~Illii1-ll$ . :'líu.l'lnhni- o s ·lt ; MArtCIII.lNO Mou.Jt.\~Q•t:tntltfO ·kllr 
l'OS tla. P:u•ah~·IJu tlo Nurtc.~ . . .· bitlho qou:· Jhzmn cr'maior . · 

o Sr . . I~i<h•o Lo.it.(~ .(pel<t m·de1U)- O St!-. ))~:ii·Â- ... ctnanilu o t1•atialho qiie . 
PeÇo a V. l!:x. (Jlln cuusutt.o ;i. t;:.r.~a. ~ i · 1:ou- l':tzem ,., u1aio:·, <=tmw bClm 1liv.. o nolwn [ lO!.m
~ortte na l'Ctii'Ml;L .d:L omrmola.. l;r~l!u rJ q uamlu u~ cl 11 out.-o.~ E~l;adns gu.rt!UL_!Il 
Con~uH;1d:. ;l. C:LmM·a. r. conoH!diti :L :b •·citi- liiJ m ill'l\is c mai~. al.o! em lo::;a•·n~ ond<lllllll 

l':J.th pcciidtL. . . · .. · . · ha. poriA) ou o ha. J>cqur.no. · 
1::' ànnunein.d.IL a votu.,::'io rlu srwnlni~~ emon- Pt•opul'. a. c<1uipn.J•:u;íw a.oR ma.rinhoil'o~ :r!:\ · 

dtt, suli n. ?.. 1lo SJ~. Noh·a: :· At1hndoga. d11 Btthia, pON!UC tmba.lllam uo 
·cOg patrõoa dt~ C:~.pit11nii~.do l'ort,o 110 llil· mosmo ·pot·to mnbol'a em uistancia.~ mr•uoL'llS. 

t.allo da. Hnhi<~. ·o os l•om:,!lOl'C\fl. d11 mosm:t. I-:' um n.ul!'mPnt.o diminuto. · 
C<lpitania pet·cebel.'!"io o,.q.urJ; .. pet•cebem.oscpa- , · · 
i.t'i'K!s e IYI!Willheil·o~ da •:A.I!audoga do m~rno ·- - - ----
l!:~taolo. • · · · (') .E'h dó• cu'''" r·:i··· f,. i I'C\' i l l ~ I~ " '" oudor. 
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. Si outros lt'ltadós não ·:Pc<tiram a lnesma. que com 40 mil rei,; não podem ylvor · esses'. 
· co.usa é porque em alguns como no do Mattõ jomaleiros empregados como remadores • 
. 6rosso elles teem sessenta e s~tent.._ mil r~is Acredita qúe a Ça,mara; levada· por ,um 
ou porque cstã.o suflicientemente pagos. :· scnt.iincntodc equida.de e movida>pelosmes-

Nestas . condicõe~ e sendo de equilla.de, o;;- mos tnot.ivCB., pelas mc!imas ra?.ões que a 
. }lero quo·pa.sse .. a. emctld:\ o qnn concot·cte e~;~ndnúrnm n.approvar a emenda sub!lcriptu. 
commigo o i.llii.~t.re . r;~Jntoi·, nnt.n a>;. t-ar.õn>~ :Pelo PI'e.~idnnt.e d~ Uó]nmissio ·de · Orça- · 
quA a.prcso11to. . ·. · · .·. monto, . não voltat•â agoi·a atraz para se 

. Si nrw í'tmch\mnntei • mai.; ·lm•Jamentc ·a !embt·:u· 1lo Regimento, e sacriflMr .os mais 
emenda. da tribuna. 1oi "po1· não demorM· o hu~ildl'-~ opera.rio.~ como :;.'í.o a.queUes com~ 
debate~ nl'a,'l esp6rO que.~ C..1om1\ra attenderú. .prcbondidos pela. emenda, subScripta · pelo . 
ás razõeS q~e apresento, que sli.o procedentes •. nobre Deptltado ~eiva.. · :. · .- . . · . 

E' Ulll caso du nonadu., mas. jtt4i&imo; ê E$pGt•o quo a C.omara. praticará es~e a.cto 
uma J•ecla.ma.ção qtle data. d'.l ·cinco anoos e do ,jtistiç"~ e. · de equida.de, · appt•oyand~> a. 
·que espero d:t Mcsa,itgora. se.ia attendida, · emenda.. . · . -. 

A consulta que v. B:c:. vae f;\Zei• á. <:asa,- .1<:m segniclu. é posta. a votos c a.pp••ov11d& a. 
tenho certeza depois destas palavras que rclcrida cmemla, sob n . 3, por 58 votos 
ncabo de pt'Oferir, sincora.s ojust;~~; lmdtHct• cont,m 53 .. · 
l'e;pondid;, a.fih·nmtiYu.nwn~c. (.lpoia<los). · 

· · · O 1!11:1•. · .J'o1'i.0 J'~n.iz· Ah--eiÍI ~la 
0: Sr: Bfl,:rbo~ui Ll~ut .. . (peln OI;• Ol'tlem) -'- Pclli a. palavra para mandar . á. 

(lem) (')-'--Sr ,. PreSidôote, pa.1•ece quo o · no- Mesa uma declaração de :votó. .· ' ·. 
bre . Dopllt.'\do se· a.pl\dl•iuha. 00in o. Sitnt.o Votei a favo1• cht emenda. por . motivos 
Jija.i~ mílagro~o a que se podi(t_apoga.r. · ·. muito diver,;os daqu<>llc.~ que fora.m cnun-

A fumara., · ainda na. sa,'Sii.o tz•ansacta, ci:lclos pelo nobre Dnputa.do pelo Rio Gr:Ln~o 
votou, por qua.si unanimidade, uina. cmen. do Sul. _ , . 
d~ ~ubscript:a. pelo eminente Deputado por Post<L a. votos, . é approvad~ a, seguinte 
i\l!Dt\3, o hom•a.do proeldooto da. Commil!Siio emenda, sob~· .4. dos St~. Nmva o outros: 
do Orçap1cnto. E:ssa . emenda mandava, a. . cOnde co~nc1 : . , · . . . . . : 
mou 'vor com preto•·lção das formulau·egi~ . ·. Art. F_1ca ~ Governo ~utori.zado a des
menta.e~. dl1r o augmooto de vinte pot• cento pcnd_ct· o quo Jlk O!J<léSSarto pa.~ montar. o 
~obt•c os vcncimelitos . tLos empre,.a.dos · tl~L sorv•yo mot!'ot•ólog•co nas ~ol!!l ·pJuv.!~ 
ro'P"rtiçito do Ministcrio da l<'ar.:nda que n:ett'lC?'S O~Istcntes crn Mando;, Maranlia9. 
Jt>r-~m tt·an~leridos do Ouro Prato ~l".J.. Bcllo. Pmuhl, · Rto · .Gt•ae.d~ ·~o Norte, Para.hybil.. 
Hol'jzontc. No moment.o em que r01 !li!!Oui.ida. Alago.~. Babta, E!!pirtio Santo, S. Paulo o 
a (jUestlí.o do ponto cl(l Yista; prlllimilmr ·e. do. Paz·~a, abi•Inrlo pam cS~JC ll.m Q!j nocl.'l!ljar.im; 
-ponto ao· vi~ta de meJ•ití.t. por mn.iil c1nr. me crc•ln.o~.~ · .· . . . . . 
mo8i:J•as-;c ·imPt>O;~siotiu.•to. f!ilo . cnnfjegoui 0;,0_ 1~'.-t,ambom nppt~va.•la. n . . s~gmnto mocH-. 
duzb• o pat.J'IIno a ob!lerv;~;w da~. dispo:ti~i)es ft~:U:·:W cl~ eomn_tl!l!-lao : · · . , 

' regímcntae~ qM no ea..<>o .cr:i.m, :L num vnt• clJUOli(IJtl. t;on~lgnada a quantl:l. de.30:000$, · 
impórtauw~.. · · · ·. · · · · ,, ' pa.m a.cqui~t~ã.o de simphl!! npp.'l.rclhos llc 
. . . . . . . . ··· metoorologu1, · •lo que careçam as tncilcio· . 

O exemplo ·. Vlngou, pego!l . ,tle galho, o .o nadas · a~taçõoJ> pl uviometrica.!l da . emenda 
honrado l..lep11tádo pela Ba.hra.. d(!llo :tprm:!ll· quo 11ó l'edigirll. do"'tc modo; ,. · · .· 
.tou-se,.a. meu ver, c,om mu1to ma.Jv:azao, · P O'Jta. a votos, é· rejeitada 11 emendi\ ·8()), · 
.talvC!Z com l'l'!e!horc._os fntulamontô's . l!lto 11 • r;, : · . · . · · 
aqucue; que notu:utvrun tL e.m~nda •lo hon- w · · po~to a voto~ 0 a.pproro.do 0 . !;cguin~ 
I't\.Clo, .lrosiiiMtn da Commtssn.o .tlr. Úl'ÇiL• ~ubstltut.ivo 1ia. . C:Omlnissão :i.. omenda. sob .. 
mcnGO. n. 6. · · · 
. C'Aim em~ito •. sr·. PrCl!lítlcute, n. emcnd:~ 1\ .. «Fica .clovn.tJI\ 1\ vorba COll!liJI'nadn. a títAIIo ·. 
· iJIIO me rollro, pudln. que :L cr,mtu·a.~~eoonho· do <d{e~~t·tiçã.o-cta Carf~ Ma.rltirna• a maiti 
IJOH~A · qu4\ o~ t~nipi•nj{ado$ do l'.w.ondu., que 100:000$ ·P3I'a. at.tclldot• 11. montu.~rem dOR 
llU.tcHat·am dn Our·t) Pr11to p.'\J'a Bello Hort- pha.roo.~ .mP.Ddonu.dOI! no quad['() do l'l!latorlo 
.w>nw, 11un po~ lni .i•• tMm a~juda do "ll.llt.o, 1lo Mlni...-tro,corl'n..~ponllonuúw nono do 1905; 

· <lnvíam. te1• m:•l8 um'l. ~trnt.itltJ:t<oii.o .do 20 "/ • n .llcm a~sim (! auío'rl:r.arlo o Pódor Io:xooutivo: 
l(l)lu•o :a. totalld:~.de do ~<CUK vonclmeatoll. · · a · contraé~nr, pot• ln·n~ó ·. não o~tcedcnro "" · · 

JÇ muito maLiK rn.zo:wet quo a ca,mo:r:. tNlS :LD!IO!!! no pai?.: o•t no· cstrttnJI'oii•o; qmltro 
.rP.conheç:L -:.~gol'a. dado' e~~ precod~n t.a vi· op~ral'lo~t 1doneos pa.r•a lidai· com os .pbaróf'ls, 
ctoríoi!O, nn. quCI!tio pr.~limin:u do doutr.iM, :l"té . a. concur_rencb~ ~e. ~:000$_ annUILI'., do 

' .• :·· .. : id(!jiJ)CZII.... • ..1'.;, :·:· ~ . ' ... . : . . . . 
.• E',.cou!llderUdii prcjudicli..:la 'a eritonda. ROb 

'(·)lolo 41.rç~···· .... foi rn••tu polo ora<!or. n. 6, . . . . . . 
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r~· · ' . . ·. ·. 
·····posto 1!. voto~ ú · a.ppt•~>vada. a.. ~cguintô .PQ<;t.a ·· a voto~. é upp~:ovu.du. •~ ~CJ::Itin!,c 
·emenda. sob n. ·7, dos .' l>l'lS, Diogo. Foi·tmm. ·o emenda, ~ob u. 13, do St·. Soat•c:~ do~ s:ur~o:~: 
outro~. < o·ndc convier: -

·Ao.· art .. -I a;' vcrban. lG: . ·. ·. · 
Mú.utcnba..:SC o dispositivo do ;u•t. ú•, veí·h•~· ·· l!'ic;~o 0 G~vern'!_ a.uto~·izadó a despender 

n. 16, da. lei n ~ 1.3lü, de 31 de dc:.:cmbt;o do ilt~ a ~uattt~a: ~lc~ vO:OOO~ p:~om · a t·ocon~tru-
1904. na. parte . referente ao augmento :de oça.o~' ~ od~ticto onde funcci~il;~ :t delegacia 

. !l4. :~. p_a.m a acquisi•,;lo- o monta.,.. .. cm ·dtl um da. CapJt..a.ru;~ do Pot·t<.l na. cuh\tlc do Pol'to 
' Alcgl'C ». phm:oJ do ola.Ssc ruL pt•aia. .ilü Pohuunbu- · 

qui.nho, na. co.~ta do EJ:Sõttdo do Rio Gt•ando . Posta a votus, 6 u:pprtl\iiid<t :a. . sc:::uinto 
. do SuL. . emenda, sob n . . U, . dos St•s. Alcuc;ú; Gui

.. E' tambcm approva.d;~ a . seguinte · modi- mar,i.c~~ o. ót:tros, de ac~it•do ·com o ptu•ccet•· 
ficação da Commissão: . da C?numss..w,.quupt'Opo(} em. vcz ·da ~omma. 
, .. c·Quc.a emenda seja. a.çcóit<~. ina.s retllizlda. con~1gnu.du. ua cn1cndu. n. 14, ab3ixo e&-paci-

a.·de::;peza. a. 30:00$000», · · · .. : . ,· 1\cada; que se di) •.tu f>nde•·· E.r.cculivo a mdu· 
Posta ·a •;ot.o~ . é a.pprovada a. soguiutc ri.;ar.iio parct d.ti3jninde>' . · atti " q1.umtict de 

emenda, l!Ob n. S, dos SI'&. Pet-ch•a. Rei.-; c ij()(J::OiJO$ pant l>.Utnter Qs ÚJ'~V.:os di; SOCCQ1'1'03. 
outros. · . ·. · · ·· . · · mltnh )ltus : . · . . . . . · . 

« Pat•a. uiit pha.rol no Ca.bu de. ~; Roque, "Onde convilH~: .. . · . 
50:000$000•. ·. . . ·.· .. .. . 

E' ·ta.mbem approva.da.· ,, scgui.lt~o modi- ·Accl·escente-so: . ·l'l:OOO~ P<u·a. acquiskiio 
ftcação _du. eo1umi;;is.."'io . . . · · · c custeio' de urit l)Cquono roi>OcadoJ~ 0 11 Ja.n-
cQuca·emondascja.appt•àv<~.da.~ nutsaCCJ.'cs- eha. a vapor pa.rtt o ··sct·vi<'tl dH soccot•t-o,; 

contando-se .um phat•ol em ~ant.o Alberto e mil.l'itimos, b"aJísa.mcu·:o do ·P<>rtos c pra.ti• · 
outro na. ponta do Tout'O» . . . · ca.gem. dn. ban·a., .a. cargo .da Capita.ni;t do· 

· · . Posta a . votos, tí appt•ovaJ.a :~ seguinte .Pot•to de P;ü·a.mgu<t; Esta.do do P;u~an:i. ». · · 
sob n. 9, tlo Sr. Bricio J.o'llho: . · · · · . P~sta. ~~ . Yotos, ~ ·~pp1-ova.d~ a. seguill.te 
. c Flca.:o Poder Executivo aut-orizado - <~ .<td- emenda., sob n. 15, dos St'S. ·Alencar Guima· 

Q.Uirir" até tl'OS . boilW. iJlu.miuadoras pa1•a U. r~.S C OUtl'tlS : 

ban•a. do Rio de Janeil•o» • · · · · · «A' rubi•ic;1 1~ «Capi_taui:t.s do Porto» : 
1<:' .tambcm a.ppro:v;\da. .a . scguint·~ modi-

ficação da. comrutssão: . . Eleve-se a oito c i numero de 1-ctna.dores dá· 
~Correndo as dcspezas pela vct•ba da Carl.3. Capifu.nia do Porto ~c }'ara.ua.gu;i., J<;,'f.ado do 

Ma.l~ltlma:t·; · ·· . . · Paraná..:. · · · • 
Po11ta. a. votoo, é approvada. · a. seguinte ·· E' P,Os~o. a votos e . a.~p1•ova.do o seguinte 

emenda, sob n. 10, dos Srs.~ Alcncai~ úui- substttuttvoda.Commtssa.o,oJfet•ccidoti.cmon-
. marios é outros.- . · · da, SOIJ n. Hi, . do~ SnJ. Diogo Fortuna. e . 

·. «A' rubrica m. Consigne-se. na \'orba. (!~la· ouiros : . · . . . . . · . . 
tCJ•ial» a.importa.ncia.do 50:000S para. a con~ . «E' o Podei' l~:tccutlvo a.utoriza.tlo a tt·a.us-, . 
strucção de um phu.t'OI, do 4• claiiSO 1m jlht' !cri r . l'O . JMado do ltio Gt•a.nde. do Suf o set•-

. do Rabitonga., na. entrada da ba.rru. do l.iUtl- vi90 de pt•aticagen\ tlu bai•t•a.· do Rio GJ•ánde 
:ra.tuba,·Esiado do Paraná.». · · · · com. n~ onns ·ra<poctivo>, ftt•mundo ·contractó : 

~· tambcin apprimwa a. seguinte modi· p;wa. t:tl lim.;» · · .. · . · · . 
ftcação da. commissão :. . . . . . . ' . . -

cio:' de pa1·e~r que a cmondait.cnha a llil'lll tL · ~~· considet•ada prcj udico.dt\ a t•oi'orid:~ · 
de autoriZação, afim do Poder Executivo emenda, sol! n , IG. ·. · . .· · · · 
ma.ndarproc_cder-a estudo::~som'O o local o :Posto. a. ,·oios. é approva.da a seguwt~ 
montar o pbarol si cntondel'necessal'io. . emenda, ~o.b n. 17, -dos SN . Ca.ndido R.odri· 
. Po~ta a: .votos, "é llPPt>ova.r\1~ a seguinte- gucs e out~·os : · 
emenda, sob n. 11, dO Sr. Noiva: , · .. A 

· • · A' verba. 23 do a.rt. -21.- oosta. vot•ba ~ «,_,ccrcsccn .... -sc : 
hirJ; o. quantia. do 50:000$ para as Obl"<~.S do § 8• . . A mandar _Proceder n.o ba!is.l.mcnto e 
ca&.~ do Arsenal do. Bahia. ». . · insto.llacfi.O do sel'VIQO de pl"o~.tlca.gcm na barr-.1. 

Posto. o. v.otos, li . appziovatla i1. . so~ulnto .de lca.~rn:•ou ila Mo1>f.e do })Ot•to de lgua.prl, 
omoalh9 sob n. 12, dos Srs. Alcocnr Gui- correnilo as dospezas por contl\ du i':st~do de 

· marieB e o·utrós: · S. Paulo.» · · 
c Onde convlor: J.;: tambem apJJ~vada. a. ~oguini8 J11odili-
Accroscontl!o!lo: 15:000$ para concertos o caça,o da Commt>!tln.o: · · 

reparos do propt•io nacional oru quo run~ «E' de pa.recor guo esta. emenda. scj(l a.ppro· 
ciona . a. Ca.pltà.niu. do Porto do Pu.ranagtiá., va.!la., dando-se-Ilío rcda.cçio scmolhànto á. 
E:!t.o.do do Paraná. •· . · ~m~nda. preccdent~ . :. . · · ·.· . · 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2710512015 15:14 - Página 17 ae 26 

766 

· .. Sã.o succcssiva.nteme P"S~ a. ~oi:o; c a.ppro- . ]~ ~im que íÓdoo ~ ;•li!lOS, d~ua a mStrffi-
~:t.da,; 4§ emend~~ soguiatcs : · .. . cieucia. da. ·vc1·1Ja.; são dc8ped4J.u:>, em jnaissa., 

sol> n. 18, !lo·sr~ Jll'icio Filho: óper~1·ios do Ar scna.ldc Ma.l'inht\. · 
.. · . _ . . . · Eis o inconveniente.. . · ·· 

. «~'Iantcolw.-se a. di~po~!çao. da lettra. d li() . · ., . .. , ·. .. . . .. . ' · , • ; . d 
art. i •'do d C<.Il'Jto n. l. BHi~ de ;:11 de. da:Gem-. . o ):iR_: HbltW:A D~- :;,\.- QUe .o Scna. ,o la.-
bro de i9Ó4 rela.th'a a subma.l'Íll0$.:0 ' ' menta. ' 

Sohn.IO:·<losS!':! : Cch;<>dcSÕtiz:l.ooitti-os: c~?t!:.i~ Bt.rc lo Fn,n<r-::~ · que a_~c~enda. 
«A' l'ubric~ ilo.· «Arscrme:>», do <Jol~t. 1•. . o Seriado, ~o pa.reoor com que fund&men

·a.cci·escente-se : · ·. · · t{)u o ·seu a.poio ao projecto .de credito que 
AugmeJ1ta.dade60:ECKJ:i;a.consigna.cão pa.i•<J. aqui tiümiósde vota.r, o Senado lez ver quo 

pa..:ramento da~. pensoe.~ ·do~ operax·ios t nva- e1·a mais convenimtte qu<l''o Congresso a.do- . 
lidos .d,oll extinctos Arseuao~ de Ma.rinha. da ptas>c um alvi'i.i·o segaro,. de modo a itu• · 
l'lalüa e Pernambuco. » · . · . · .. ped.~r.:1 rept'oducção àe t:ae~ r.u:tos. . 

· E' <Jonnuncia.da· a. vota.~.rw da . seguinte, .FelizmCJ.Ite, temos ao nosso lAdo ;~.· op t
cmeilila, l!Q'b n. 20, d0.9 81·~. Herediu. de Sú c :ntão do illu!>traúo J"ela.tor deste Orçamento, 
outro: . · . ó ~r. · Eri.co ()oel-tlo, qlle ainda. hontem. da ·. 

«~~leve-~e de ~:000$ a · verb:~ n. 22 'do· tdbUUac ·desta. Qa.sa., com a. fL•anqueza . que 
;1l't.l• «Material de:eon~tru~oo nava.b, pura Ute é tão· m~tura.l, tez se~tir que~ a.p1n·o~ 

· evit<l,l· a. · dispensa dos ope.rario~ cl>tr.u;nt•cii- Ya\•ã.o .dos tu.: · c monda crt~ u m•~ me.dida. de 
m.wtos do Arseual üo. )Iarinlm üt~ C<J.pltal ilcrn,>SSida.de pablica.. . . . · 
Federal, como tem a.coutecido l1t~ quatros . Nestas con<Lições, amp:\rad~ na palavra de 
annO!l.» · · · S. :E:t., que ·te)n muito v~or, j ll. por S\ll!o ·&u-

tq ;·ida~e propria; já ~mo 9i~;Do M-embro da. 
.. O Sr. He ... ..:edia de. Sá.(: ) (pom Comnnss:lQ ·úe Orçamenh, Ja por sei;' rela
~caminTj.(l1' a 1lotciç(.o}- Sr. Présidente, c'omo tor de$t3 projecto; anrpa.ra.üo U<I 'P:llavrn úe 
se vê 61a.t•a.meate, na. Ult ima parte ·· desta . S. Ex ... venho leinhr~r á Oamar a. . que o 
emenJu.; o sau tim é eYitara. l'eproduçã·a .de • ·i'<l.mci do . );)oc!er Legisl;).ti:vo, q.u.e a.cll:ba · 'ue . 

. 1íiato• que· ~e 't1em da.do ulthila.mente, í1to~. a.pproyar a _e.111~mla. com rela:cão aos t:etna.-
que, por illBufficiuncia. ila. i'eApectiv-a. ve1•.ba. , d.ox-es, q na. vs~o fica1' em méltlúres eondLQOes, 
.sejam .dos .Pedidos ·em ma.ssa. opera.rlos . do. 11ão ·pô.le de.lxt\1' de . appro..~·a.r .'eSta., que .liã.o 
Arsenill de Ma.rinh<Jo . ·. . · . importa. em m~lhora.m~ d,d «>n~~.~. 

Nã.o ba muitoStlifu!, on. 1\orn do ·ex~lcmte, mas Importa ellltJUpedir ~~ fúme, a m user1a. 
~ra.tei dcs$e asBtllnpto, ChQIDiÚHlo ei1tã0 ·o.. ue um grupo dC opOl':J.riós. . .. ··. . . .. 
a.t.teliOão .da. Ct\ ll\aJ'<I. e muito . especlalmei:lw Ainpa.ra.do na -. pa!a.vi•a. do nobre relato~, 

· da. Com missão de Fina.nca,s para. o pa1'8Cer de. espero l.i~te .<~ Cama.ra, .. em um bom mov1- .. 
i1.'Unl Comm~ssã.o, na outra Casa. ao Pa.rlu.- mento, dO. o ~eu v.ssantiment·;t â emenda.. 
mento, commi.s.Sào Oll'iu. quo la.stimava o fa.- (Jl:11ito bem.) · 
cto de votar sempre verba~ in ;u{ftcientes. o · · · · · · · · 
quetra.zi~ o inconveniente de estarmos iodos O . Sr. Co:t-r&;._ Du"tra ('} (pa~ 

·«~ .;&.DUOS v~do .. credito!! supple,mentaro.<, encamt't.lu.~f• a 'll0taço-1o) - Abundarido nas· 
= Tomo a. · liberdade d<J chMnaz• a &tte:ncão· mes.ni1\S con~>íderaçües adduzidas .. peio.meu 
çla. Can1a.1'tt, não so })ara. o p11l'ocer da Com· amigo e . collcga., o Sr.. . H<iredia. de Sú., 
tnissrio de Fina.~>ça.s do. Senado, ma. ~ aiudt~o tcaho .a. útJclttrtn• que, ·ha.. oer.ca. de .qU&t~ · 

·p.a.l'tt a opinião do lllustre relato1• deste p~- a.nnos, tamo~ sempre, Il6 flm (ia c~& ~el'Ot• ,. 
J.ecto,· Sr. J.~·ico Coelho. · · . . citt, aqui, :1.~ pGrtt\S. do ·ow~~esso, p~rto .de 
. ··r.rllita-sc ~e uma questão justa; que, ·tem 200 ope_l'ams q~~e vee.m S?hcttar ~'tJ;3Sl. cemo . 

em sea t~-:Poio a opiniã:o da; duas 'Com missões um~ oesm&1a., · ·e . '3ICCl'!!l!IC1mo da verba, :pam 
. a que j1~ me reler L (Jluito IJcm .• ) .qu~ nia sejam ·1ÜSIJ6Il$aid.OS .4os seus serNiço.; 

. _.. . . . no ·Arllona.l de ··~aa>ãn!W,. Au.g,ua.lm~w o 
·O Sr . . Bricio (Filho (pela (h·àom).;_ :congresso tem .sG'mpre a.ttendide a esta re· 

~·. Pi~~iilento, ftü ta;mbem um dos slg11ata.~ clamaoií.ó, marcand& :U l1l1L .'V'Qrba. pat' il. -pag&-
rlos du. .emenda, mot1'1'0 pelo q1ml ven'ho ·u. monto de llpOI."c\l'HlSc . . .. . 

·tribuna. pari\ enca.minhM• tt \·otaç'Jo. : .. Si rnô . ibs~e possivel .. u.px·e~en.tar uma 
A emend·t\ .i o Sr, Um•cdia de Sá. c ilo hu- omandA. Sr. ProsidBilte, eu .t~~ fa:ria., pedindo. 

mildo Depu tudo quo ort~ occupa. :a a.ttouçã.o que o CongNsso approvi)SSe .uma. dispos\Q!o · 
da ·Camai'a., ~ justisslmll.; ví.!m inipedir quQ· <l.tttorizando o. u.dmltth· no quadro orq.in<)ot'io 

·. todos os aunos su reprodu.ut.m fa~:los la-:o;u~a· o como ·.eü'cctiv.os esses . oppora.rios q'l,ie an 
ta.veis, :l. que tem()!; -&$Sistido. . . · ,nualmootc tiã.O -dispensado~ . . · ~· 
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E' MnunC:ia.ua a vot<J.çii.o da.scg11inte cmen· 
o:L, ~ol.l n. 21; do Sr'. Cl'llVCllO Ç:t Yalc:tnti. 

At·t. 2•, § ~··. Suppl·ima-sc. : A cscJlh<t do 
lomtl, el.c. ·....., tollos os e!Ioltos, .. · · 

Atisiln, ae<•Õ<Lt'~.,;c-hi~ cómplcta,Jnente · eom · 
o~to sa.cri:l.cio, que. 1':.\zmú. os ope1·arios. de 
vir aqni todos Oi ;mno;; imploral''a i<J,l'idttdn 
do Congt'<ls~o', ti ao mesmo tmnpo. ~·o pouptt· 
l'i<J. o tr:tbalho, <tnll. fumos, ele est M' <.LIIUiliLl
mentc üi.~cntindo a vot;ul<lo creuitos oxtra.-· O Sr. Pre~ident.e- V<tc $e vo!:in ai: 
ordittarios. . · omonlltL do St·. Cruvello ·C:t'i•alcmnti. . Hlt um 

As~im, eston.c~1·to do qtw <1 C.am;u•a. não · substit11i".ivo ch Conuui~~5.o, quo !1 o seguinte 
deix:ir:i !lo njJpmv;u' a. emend:• do lliCiiillns- «<t CSl!olha do local o acquisiç5.o tlo t\Jrreno 
tre collega · St• . Hcrollitt de Sá. ( Jf~tito be.m : sã.o da. colllllOtCJ~ciia do MinistcrhdtL Marinbtt, 
m"'ito bem.) . . · · solic~tau<lo o !>oder g)(ecut ivo, opportunn.-

. · n1en1,e, o {~il·_cütf~o para. occorre~·_a-essas 1lcs-
·o :Sr . .U<l>rbo~a."Li uaa (') (1uJI« in·-" pusa~ prolimimtt•os»' - · 

dam)-Sr. Pt•Qsitlcntc, a. emonrl.a·impress.i.ona.- Vo1,1 subnwtkt' :b 1 oto:tç;\o •~ omutúlll stm• 
me por nm lado pa.ra o qual o& omdor•es quo pt·c.ssrv<~ • 

. me 1Jl'Cccdcra,nt nãu jutgal'am convenümte, · · 
t11i1Ve1,,. ch<Llllat· <t ·<tUenc::.ão •. Por ts:Jo, cha- <:> ~L·. ba.rl>o:sa, L~tila O (pw'« 
mo-a. cu, Jledinclo. <t horit·acl;;r, Cummi::.,'fi,,, {le e"'"aormha.· u 1lo!açúo) - Pedtria. 'aO hom·ado 
OrÇa.mentt:~ que me de 08 precisos c.~clu.rcci- ttntor dtt cmond;~ a holld<td.e dfi csci':.n-ecer
mentos. . me, YÍ'W como, ll:\lo modo pot• que ella esta. 

Tr·.;tta·.;c de :>a\mr si nús tlevemo~ da.t· <%t.t. rcdiuidtt no ;tvul~o últe nos ioi' distri:bnido 
verba todos os a.nnos sob a fórma du credito nã<> pMsa apreend.~t· Ô pen~aro~ato do illustt·~ 
supplement<H' ou .si o d:cvenios dar d.elÕde: ·Dormtado peloE~tMo do Rio de Janeiro. O 
logo como umõl. d.ot•wão normal, no o1-çu.- aVttlso ML apenas quatro ou . cinco palavras, 
monto ordina.rio. o nt.c. '. . . · · 
·. Allega-se quo. ~e trat<~ de. un1a desper.a Gomo não tc1üta :presente á rilemoria ·o 

· ~x·~raordina.riu..; 'llltW .oo~a .de;_pcr.u,extt·oor.-. .texto que se mandtt s:.1pprimir ... 
dina.ria. ra;tro~uz-so s~·stematica.metlW todos. o SR·. PIU~Sil>E:STE:.... En aca1Je1 de ler. 
os a.nnO$.(ApOtaaos,) Todos os annos, no nono· 0 • ; ., , . 1 . .. . · .. · · · · · 
ou decimo ntor.do oxcl'cicio, vem um crodiro : SR: liAl~hoSA ··DIA-.·· peco esclu.rect-
~upplementn.r pa.t<a is>o. . · . , . . mentos.· · . 

-ora, eu sou peta I·ognlarida;cb do orça·· · 
monto, doyida.mrmte,JJorma.lfzado; a~ho QUe' 0 Sr. 01·~1.vello Ca.vale.a.n'ti (') 
devemo~ fazer todo o E);foi•çopo.~~i~l pa.t•.J. (ptwa c••caminllm· ·" ~ataç<<o) - Sr. Presi. 
z•eduzir ao minimo,.al>i·Olnta.mente necossa- sictente, o projecto. emsea;:; 2•, diz: «th~mar 
l'io; o> Cl'()llitos s1ipplmnelltares e uxtr·a.ortli-'' cofltra;ctos .pa.t•a con~tnwçii.o do novo A_i,,semt1· 
narios. de tl!:n•inha.. cujo cu~to sm•li. pago ·em pre-

0 que oc:l.â a.qui, ~tsh a. tüi'rna. do piLI•uCJHl' sttt.çoc;:s annnaos, na.o mrcccie.ndo do 75.000 
ela digna. Commh;sã.o, l', nem mtti~ item·me~· 11bl'~tS, etc • » · . . 

d 
· · d · Uepois, em. pcriodo tiivot•so, diz·: o:A es-.. 

)l.OIS, aln J.t um pronuncnt.mento .. e con>o.mü· co.lha do Iécal, foitl\ pelo Podor . ExooU-tiv:o, 
.nessa. :pt·axe. qtte cu l'opnto mt~ : o m·ça.- ftea !!;llbm•dinacl<t tt approvaçã.o !la Pod.m• 
mori\O supt•a-nnmal·m•io, os Cl'Oditos supplo· Lo~it<lativo, paN t,odo~ os eft'oitos.» 
mon·l•<~~l'os. · t .1 .1 · A~sim li o llHO a. Cttma.t•a ·.~onnpte decidir: gn enucn .. cHtue·ossa ~t.ttribuioãe ortt. pri-
ou dâ. desde logo, regulurrnento, ~ob .11 m1·tl'm va.tiva •do Podor Logislativo, .mandei a müth<t. 
de .o~u.mento .orcH.JlM'ÍO, 0 quo pe.rmHti~·;i emcnda.:sup,prisuindo tolla o~e po-riodo; do 

· .., '1 b · t fórma. quo ;t. o~aolhll. do local pelo GaV<:!r.no 
Lazer-se •U.Cl men'i.o o . alanço com ·t~ i:ecei a; não ficas;~ c~ ~t~joittt'tL c:;tt\ condição - mt l'efe-
ou não th~ :~g"Ol'V., lh:~s tom a cel'~ez:L, pelo. ?'Cn(lwt~ do O<m/.:I'CSSo.. . . 
quo so. -tem üJito '(.o<los os n.unos, d,,e d~~o:r ao!J <t. iFoi Hrn d:i minha emenda, !oi o mt~u in
!órm<L oxtr!Lordina.t·it~., cx;.rava.g:mto, ,()},'OOU7 ·tu! to 'apre$onta.ndtr-a. . . 
trica de .credit.o sUpplementa,r· !)ttra. um caso · l. 1 t · 
q'llo ·es·;(L tomn.udo:u. iaição de t•egtrla.r.. O i lustr-e l'O a; OJ.', pot•ém, funcliu .o. •quo 

E' pttra os!,e .lado quech~rno u a.ttonçiio •da. eat.l1va,-net<t!t <Jmeada cG'lll •a .oul,ru. n. 7i7. c 
hom•lt.ih~ Commi~sã.o do Orc;-.a.monto, pedilulo api•csent.ou um ~ubstit.utivo que diz.·: - « a 
·os. 0~~l"'l'Oc'imeut.·os ,indisr.o<m~a.vei~ ·pu.n,·OL'i- C$eolhtL do local o <La.cquisiç'!lodo toJ't·pnoslto , ... d:t compotenci!t. do Mints·corio d<L Ma'rinh<L. )lo 

entaçibl':l de meu Y.d.o. (Mu~to 1Je.,1,; ?m~ito. POl'tant&, 1108ta ·pri·mnil•tt pat•te., 'V. g;.:, 
bem.) · ·está. Ele pet'f~ito o.ecdrd~) co tn ·!t \ettra dtt .nii-

l~m seguilt:L é postu. a. voto~ e approvo.ilu. ll. nba etnend·tt. · · 
rurerida ~ruenda sob n. 20. ·. · O Sa. I~JÜoD 'Co}1l..'I!O.;...Não. 

(•) lhto ·dl•eil•~•• niio fo l t•ovhtô ~olo orllder. 
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o Stt. Cn.un;L1;0 C.\.VALCANTL- Pois não, fbrtificaçã.o, .não~ .;e"tlt:l . ltUe o ·Poder Lcgis-
quc· a. c;;colba. do Ioca.l.. ; . la. ti v o tlves~o a ·compi!'tcuchL techni(.la. para. · 

· · escollím·· o local .cm que deve set• .lc\~at~ta.Li:L o sn:. ErucoCoELUO-A Commls'oão mà;mla !ortiticacão Olt a.t·.~enal. 
supprimir. · : · . · · · .. · · .... . _, . · ·. · · · ~· · · · · · 

· · · 0 Stt, P ,\Ur,A RA~tos-)<ã.o di.i!S3 Í ij>O •.. • .o· 'sa. CttüVHLT·O c,w;u.c.I.N'rr _;.; Eu dêvm . . . . . . . . . ·. . 
fi .· O ..... lt .• l~tttco Cot_,r,n_o~Creio tCt• · oxprli:<~.do o.,. . acccitõ.tr a emenda. po1· · este · oa.l ; ma.~. cs- ., 

t a.'ndo inlorm:J.(lo ·que, · postcrllH'rnentc, um :1~ pclL~aineat:> ciu. C•)JÍuni~'io o rocJ:>l'odu~o no;t«: · · 
. discússão, 11. ·. ~rutui:s&~o aprcwntü.t•.l ·:;ol~1·c monlllnto as .'JU0$1U:I..'( pJ.l:tn•;~o.~ r1uc ·pro fct•t . 
t-'Stc ·assumpto .• uma. outr<L . umcnd<L, accmto pm-.m-te clla, _qua;ndo :); J~"· · leni.nton· sua . 
0 paroccr di\·Corumissã.o_ • . · . obj~ce-iíi>. qu~ . •i tl!l .foi a .. )Ccit..4 pela mcsuu~ 

Corrimissão. · · -· o S·R •. :Eb1co Coi.:r,i,O-,- Eu dis~o p:u·ticuli.tr- · · · 
.. · d · li:m ~cg•lidit , ü po,\ ti~ a .voto;; ii rc,j:Jii;\(ht :L . mente "UO a Comm. is~ii.u c.·ogi:trwa l>_·;o. . !' 'd d 1· ·n ·>1 do St• Cl'UVl•llo ... re Cl'1 :t cmcn :t so 1 • - , ,_ • . • 

'O SR·. C1~~.v~::t.w C.\ Yo\l,ç~~Tf -'-·Ouro é o C:.wa.lcant.i • . · . · · · · · · .: ·· · · 
que··out'O v~~ol,. · · Postou. votO.~ . G ttl'lll'tW<~Ilo o ~>oguin tü~ub~ 

· · ~titativn U.a Comntts;fio t•utlll'(lllte :i.umc ttd<t 
o . s1•·• Paula RU.~to!ll {11vlrL onktn) soh o. 22: . . . : . . .. 

~r) Sr. Presidente,, voto C?oot1·:~ u. om_e~~a.. .·· «A Ol:icollw. U(l Joc;;Ll ~) a acq uü;kão d(, · te ~·· · 
c vouda.t• á. Ca.ma.ra. os mottvos por lJlll! '"""un rcno é d<~ con1pl:icnd:l ·t1o.Ministct'io !1;1 ·:\~<L
procedo, encamiuha.udo· !lo .vow,Ão. . .rinha., llDl.l<.ii t<wtd<J o Poucr E:ú:cutivo óppol'-

. Eu acreditava. · até : h9Je. Sr • Pr<blueote. t una.ni.mte o credito-para.· occot'l'lil' a. ll!:lStt:;; .. · 
. que· 3.l! compe~ociits 9-os di ver:;os por~e1·~ _da. dcspeza,s .J,ll'c iimio,..rrns. » : · . · . · . . . 
· Ropuhlica esta:va.m na. nos'.ia Const ttuu;a.'!; E' ·cons1úera.d:~ . pr<üudica.du. .~· rcfel'lda. . 
gue o Poder Le<>i.sla..tivo não tinha. e>~~ u.ttrt-. om:ondtt sob .n • . 2'~, do;; &·s •. Pet'Cit'a. Lim:t ~ 
buiçã.o. princií)u.lmeote em, üma.. ~ci o~·~'õl- outros. .. ·. . . . .· .. . 

· mentaria,de·dar ao Podet· J!,xecutr"~ o.uora-8 Postl~ a, voto~. ú <ippr•oyatht :t scgitinte , 
a.ttríbuiçõc;!que nã.o cstivo.ssom constgnadas emend<t sob n. 2.'::1, do&· .. Bt•ico· C(l'Olho : . 
U(l. nossa. Constituição. .. . · ... · . ' . «Na tabcUa n. 9~Corp'l du mat'ÍJ~heil·o~ 

E -como eu me dou aot1•a.balho, quas1 dl~- na.cionaes-:ondli ma.rca. <~.o ~ect·ct;l t•i~ a gra
r ia.ntente,.de let' a nOSlla. Coustiiuiçií.?; verl- titlcação úc 1 :800,:';, diga.~se : :2:-t~X~; P!lra. 
ftquci qull!ID~re a.s disposiQÕC$ ·Pt•i ~atn:M do tlca.t• do aecõrdo com a ta.bella. do venci-

. Poder Leg1s1a.ttvoha. uma. que, .como sa.bc a mentos annO"lL. a.o:·l'Ogl!-la.mcnto. llo l'oror ld(l · 
· Ca.nia.ra vom . enumerada.· JlO n. 31, . do 001·po c que .·loi appt·ov<~t\ · pelo dOol'Cto 
·art. 34:quedã. a.o.Podet; Legislativo. \1 COI!l· n . üi3, dc21 do a.goo~t.o de.l89u.•· 
petcncia. privativa de !!Ubmottet•a legiSia.çao . p0~tu,. o. vôto~. 6 ·appt.Uvntla :t seguinte 
especial ~ pont08'i!l.O tc~ritorio da. Ho~ubltuo. oníeada sob. n: 24, tlo Sr. Erico Coelho: · . · 
r~eéessu.t•lo~ pa.ra.'flillcla.çao do a.rs_enae~ · . . · «Ao § 1 o <lo ·a1•t; 2• ·: Oudo .'li:i7""s; :1!1 .1:80. 

E'. em vil•tudo .dessa. dl~postçno · C()Dstltu- dospoz<~. cotn ·.o pc·~.,;cn~l em pa.11. cstt·a.ngcn•u, 
cional; que. nii.o _dou ao POder ·J!:xocutivo a ote,-'-digt,-~0 : p:~t·<ii. tá11ur i"..tcc ao pu.~ament<., 
tompotoncia. a:~~clusivadc o~colhct• local pill'i.lo de .~pa~:.,;a.goll!:! ~. o ·u!lrOl'Cllli<~ de yonctmcn~s 

· · al'unda.ção do :u•sena.l, · .· · - · . · em' pa1r. e~tt·t~ugCiro da comm1~~ll.o Jtscalt· 
- Nestas coildioõ&.J, cliu.mo . ti. :~. ttCDI(Do1J da z~~odor:1 da.~ obt·as c do; olllcia.os quc,·.p ill'a. 80 . 

ca.ni:ua. pa.t•J. o dispositivo constitucJOMl e apcrfci~.oà.rom, :fl.lrom assistir . t~ constl·u~!ão 
· espero que ella.. nüeit:Lrlt esta otncu.da, a.c- dos na vi os, ma.cliiua.s c .arma. monto c bem 
celiando o dispo1ôit ivo -coutido no pt'<>JcctQ da. assim .pa.I"J. acqu'M~lão do ·matot•itll 11lto In· . 

. eommissio. · · · cluido nas cont t·ac.tos: . · 

o ·sr. Erlco Coelho (pela Ol·d~m) o si-. Bi·l~io J:,...;ilbo-Pcco a'pa.· 
(•)-A lntcrpro~ção dada pelo digno r~pt•c- l:t.vra.. · · · 
!ICntanto · do · SO.nta Ca.tha.I•ina . ao ll. 31 do . . . .· 
ar.t~ 34, refezóonto . á.s attrlbuiçõeg . do, CO,!I- O S1•. i;.,~·e~ddent.e-'- Ttllll a. pa-
gresso, . não tem absolutn.mente n.pllHc:wao la.vra o nobro Dopubdo. · · 
u.o.ca.llo ••• 

osn .. PAULARUtOs-Ob !· o S1•. B1·lclo :l''ilbo- Sr.· Prc~i
·o· S. 1\ ..• .,~;_;ic. 0 ·eo· El·l·lo-· . . ... porque ll.O' Pod .. er doi)tO, simpÍCl!.lmento . pil.l't\ $li.OOl' Sl_hO.IÜnda. 

..... numero p:wa se continuar :~· vot\1-<;n.o -é quo 
Legislativo, compatind~ I!Btii.bclocm• ·um re- poço :~ y. Nlt . t~e . digne do o ma.ndar vel•i-
glmcn ospocial de lcgislo.çã.o o. t:_cspolto. da· fica.r . . . . · 
quclle$ ponioll ·ondc·!j() levanta. a.L'Stlna.l ou P1'0CCdondu-so ti. v01·ifto~:W. roconhcCQ-oo . 

torom. vot:l.do 'a. fu.vót• 109 S1'S. l)aputadV<J o 
contre .3-i.ota.l p2. · 
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'SESSÃO EM 30 DE NOYEIIImW DE HJ05 769 
·· ~· 

. O Sr. Presidente- A u.mcrllla f~ i 
a.purova.da. por lOO votos coptra 3.. . 

· Post<L a votos tJ a.pprova.di~ a. seguinte 
emenda sobn. 25, do Sr. !~rico Coelho:· 

«Ao <u·t. 2",;:; 8" : . . \.firmar contraetos <L 
L'!l~pcitodc aluguei~· UC C<tSo'l.::i, .illumína~·ito 
c arustcicimcmo de a.gu<~-•. atú o maxinw de· 
ciilco anno~, na hypot!Hl~c clu ~e illliin~•til'Olll, 
na viglll~eia desta lei; os ~.~ontrn.ct-os celchl•iJ... 

. dos tttô . e.ntã,u, ou !()l'(ini neces~ttl,'io~ · :pa.r:t 
a.ttendcr a novas installaç'ücs ;ulmiliistra-
tiV<LS.. . 

I~' o j)L'Qje~.:w ilo~sim cmcndatlo apJH'O'w<Ltlo 
em ~· discussão para. pa.~~ar a. ;;e, . indo ante~ 
·11 respectiva. Comnüs:;..i.o ptmL l'edigil-o, de 
u.ccúrdo com o veucidn. · . 

l'o:;to ;1 voto:'· ti appt'IWiLiln 11111 :1•· tliso~IH~ào 
o enviado á tiommi~>!iiu lic Uedac~'ttO o ,;u
guintc 

.J'RO.IECTO 

N. :.ltl8 '- l ilOr> ·. 

O Cougrc~o Nacional decruttt: 
AJ.·ti~o unico. Fica. o Prc.~dcnte .dtt Repll· 

blica. a.uto1·i~ado a ab1•il· ao 'Ministerio da 
Marinha. o credito de· 306:315$716, supple· 
meuta.r ás verba·s 15n, 26.' e 27't do m•t. 6• da 
lein. 1.3i6; do 31 de dezetnbi·o do ·1904; sen
do: 49 :o24$402 para. modicamentos,lava.gcm 
de l'ou~, etc .• etc.; 117:291$314 para passa
gens. a.Judas. de custo e commissões do sa.quo; 
50:000$ para frete~. encaixotamentos n scgu. 
l'OO ; finalmente, :Jo:OOO~ Pa.l'l~ tratamento 
de offici:tcs.c pr~as !üm das· ortferuun·ias c' 
outras dc~po~liJ:l; revogatlus <L~ di:;posi~''ües om 
contr;uio. ·· . . · · 

O 1!11·. ~~Ieucnt• Guinau.:t•úo"' 
· ( J• Secretario). (pela otdelll)- til·. Pl'C~itll!nte, 
tJstando sobro· " n1c~a. ·~ rcda.c.,ão li nal do 
:projecto que acaba do ~er appJ·ova.d.u, p~.'v a 
V. l~x. que consulto a. Ct.ISII ~i con~outo nlt 
di~ponsa do imprc~sào, :Ltlm de que ~l\jaulh.t 
immedia.tamcnto vuta.da. · . 

Consulta4a a. ca.m·a,•a, ú couccdidtt a. dis
pensa pedida. 

Em seguidá, é ~em t!chate appmvt~da. <t 

;..'[<J,J'ill1ta o crcdti;o tlü :31)6:315.S71G, supplc
ment.ar á.~ verbas 1~. ~o· c ~~· do a.rt. ô~ da 
lei 11. 1.316, de . 31 do dezembro de 1904, 
sondo: 4!J:024$40:2 para. mcdicamcnt~s. lava.· 
~em t!c 'l'OUP<~. etc., etc.: .117:'29lB:U4 pa.1•a 
p:~~s;tgcn-;, ;~jud;ts tlo custo 1J commí~~iíes do 
~-tque; 50:000:'; vartt J'rete~. 't•nca.ixota.1lll.!lli.os 
e s.:gul'D$; 1iua.tmcntc, 30:0()(1$ :ptll'u. · tl':tta.
mnmo tlc oílicüw~· o pt•:tças f<'ll'a thts co.nlct•
ma.t·ia8 e outra;; ol.cspc~a.>; t•cvog;l.da.~ as dis .. 
posiç,ücs ent contrario. · . . 

·sa.lit thts .corumb:si)t,>; :)O de noYcmhro do 
l!JIJ5.-/}oti!"J. Io Sol'lu .-.. 1h'1"!JIW dt) Aln·IJI.(· .-
l.~i.dJ'v Leite. · ,. 

E' o pt·ojet~tl) cnvi;ído ao Senado. . 
Potito iLYObo~. ü <Ltil,Jl~lV<Ltlo um:;., diwn;ôãu 

c cnvi.:.tdo :i Cumrm~são do .Retl<tcl'iio o >Sc-
g'ttintu · · • 

l'l~uil::C1'U 

N •. 2\Jn- l!JO::í 

o Congresso N<tcion:•.ld~cr·d;t: 
Ai·tigu unico. E' o PL'Il~idcntc th~ Rcpu

blic:~ l.LlltOl'izado ;1. abrir ao Ministerio Ú<~ 
Gucri'lt o crcd i to "de l; i 56: l6í$856, ~u pple
mcnta.r ao n. tO do ;wt. O• di~ tei n. 1.316, de 
31 de dezeinb1•o de 1904; rcvogada.sas di~po-
sições em contra.l'io.. · · · 

O Sr. Alencar Gu.itnu..rãe~o~ 
(1" Secrei(IJ'io) (Jle/t.t urclcm)-Si·~ J>rlltiidcntc, 
achaitdo-sc ~Oili'C a. mc8<L. a. rudac~'ão fírml dt• 
pl'O,jcct.o n. ·!',l!)O, quo ac<tba. lle ~UL' a.ppL·ovado, 
I'cqueiro. a. V. J•;x. quo·. (:onsult.c '' C:1.~1t ~~ 
cuncedc tlistnm~a. 1l1J impt•c\:sil.o :tlitu 'do •1ue 
ull:t· seja inuuuuiat;mtuntu votada.. 

t:on;;ultatla •. u CrtltltLt'a, ê eon<.:cditl<t :t dís-
pcusa; :pedida. · 

Eni scguill:~;u ~um :o1cha.te :tppJ•ovitda. •~ 
sc;;uiittc 

J;L·;L>AC!,:Xo 

:;:\. :.lf)'J ;\ - 1\)05 

seguinte 

Radr.tc.~:,.'iu.flnnt t.lu pt-r{jaclu n. 290, lli.J.·dc.r.tnn .. a~ 
fíii.O t,l'tttv;·i.m · " P;·e.<idonll:. d11 Re1Jttúlica a 
tlÚ1'Ü" (!() Ministedo I.Üt a(I.OI'I'a 11 CI'Cditu de 
t,71';6:Jú7$856, wpptclltl!nta>· ao n. 10 t.lu 

JUiD.\C~Ãu cwl. 9• "rt" &vi.,., 1.816, d~ ,'Jt de de~clúlwiJ 
" ,Je 1904 · · · 

. N, :i08 A. :- 1905 O C ~• · I l · · ong1·c~so ., acuma l'O~o V<l : . 
Rcdacç<Zo {onCit do p1·ojecto .n; 208, deúc muw, AJ•tigo unlco. g• o Pi:'csidon"to da Ropu
. 'JUe autari.m O Pre$idcn!e tllt Repu.IJUc•L ·~ lJlica autol'iza.do a :tbi•it• ao Ministerio da.· 

abrir ao Mú1istcrio d.z .~[arinl•a o credito do G Ulll'l'lt o Cl'~tlito cl11 l, 756: H\7$850, ~tipple
,"J06:31587J6, supplCIIIIJntl.lr tis vcrlms 15•, · monta1· ao n, lO do art. H" ((alei n. I .3W, 
26• c 27• do art. 6• da lei n. 1 .316, de 31 do 31 !lo dezembro <lo [!)04; revogadas as 
de dc.:cmb,·o de t90·f di!lposições em contrat,io, 
O Cougrcs~o Nacíona.ll•csolvn: · Sa.ll~ .· da.s Com missões, :iO un uovclinbl.'O de 
A1•tigo unico. l~ioa. · o Presidonto da. Ropu- 1905.-Gm•.çtlln Snuto,- Vm·rJn~ ''" Aln:M.,-

blica. autm·iza.do a. a,1lril' n.n Millis·t.c.rio ,'l;r, /::itlrn L~i/.r ~ 
· Vol. VU 



c amara dos DepLtados - lml)"esso em 271U512015 15:14. Página 21 re 26 

770 

l':' o p;·a,jcctu cn:v.I<Ldo <~.? Scn<tdo. 
Postp a vot,,;, é ·•P::lt;ov.W.o. em ui.:;cú:;~ão 

unica.. .e enviado tL CUJnmi,;,;ãp. dtl Hedac·oã.o 
o rse;juintc · 

c.lt~ Fa.~olld!> o ct•edito c..ixt raot·dinll.i·lo ·de 
Fí: 4!)(\,;004 :prwà in<lenuü.,M' o coft·o de o r~ 
pM.os de iguaJ (!U~Dti:t. noHo clcposita :.la enl 
IG de cler-cmbt•o de 1 902 c p~t· tti!i'e<cnte ú 
menol' Aly.lra. . P mum.: ·qu:túth> esta. que 1bi 

· l!IW.Jt;cro ft·<J;uduleut<tmente r etu·;ldtt dos corr·ils dt~ · 
N·, ·:30!J-l!.lú:J Dulc~acia Fisc::~.l do Thesouro FedGL'al, ·no 

. . • t.~~l;iulo dU: Bnhitt, par · me io .de pree;ator·io 
o Cougre~ Nacíuutil rcsolv!} ' · . . J laL~o;.l·ovog;Lillt\i. as di:-lpo:>iÇõespm çoatrario. 

Ai·tigo lllliCO; E' . o Governóautod z;.ldO a1 os~-. N éiv a •. (pr.k; im~~·m) - J:>e!~·o IL 
concot.lee um au1~o . c.ic .lJ.(:<lJ1Qa, ·<'.:? r!! ot•de- V • .. J<:s .• (!Uf:} coll~illt<l .;i, ·c..i.s;.L ~.i <:CJns·entu ;~, · 

· nado, a.Viotvl' V:Hdlt,,· t e1cgraptnstl> c.lo I" dispen~:t. •lo iiniirc:;sâo da rotlac~~~o tinitl õ'o 
c l<lSSc da.· Rep;.Lr ticão ':) ernt <l;>$ ~ro!eg't·<L:>hos, proJccto n ,2(11, de wo;;, " fim uc ~'el' a. me>1.llt\ 
pa.i•e .. 'tr:1ta1' do ~ua ~anü u <intle .lh.e convi!!l' ; immed.i<~;tto. fnf\Hr.u vo·.-.:~th. · · . 
r!l vogw.l<\S · u:.~ tlispo~kC'ICs 'em ·colHrwrio. Q<1n.;u I tadrl . a. C1.1lll u.J::Í, ú ·co'ncedid,a a. d is-

. . . .· . . • .· . P<JIIi;(l, ·p~ilidt~ . . . 
. . O .s~· . N oi"i;~-.. (7Jdtt unl•:n•)-SJ.• .. Pre- . · . 
side1ite~ achando-se s.obrt:'· U. mesa. a·rodt\C~•ãn .Jo;m sc:;uid :t 0 80lll o.h.:h<lte <tP})I'OV<tc.l• ~ <t se,.: ... 
final t!este pro.jccto pc.ço tt · .\' . Kx . q1w CIJJl- güinfc · · 
~ultc ti C<i.S<t si consente . fl<l tliSpCil'S;J. ue i me ltt:OAC~::\u 
pressão, alim. de ql.tB sej<>-·· il1lmedi:ttttm~nte 
votu.da.. · · .. • . · . . . . . i\' . . ~!) l A . .,..,.. · ltl05 . . . 

:pc. ~~~!~ttida. <t. Ca:-x~. d úonccdi<l<~. '1 dbp.e!u\' Rcdo.ar•'ill (ituJl ~o 2H·ojtl~ to ;~, 2!Jt, cléste . a~•.W, 
'l"" · ·,.,.(.llill.'iico . d Jlra4ide~•le q.,h. Uepv.IJlioa · t< . . . 

Em i:Klg'.tida;, ··é >;Cilt ·ilclmtc approv:•.du; ·a e~lwi•· · ttq·· .. 11fi••iste••io ,),. . F<t:·e>id<t " t:rmlittJ · 
seguinte ii;tmm;IZi>ktl'io de 1.5:.JV6'$094 ptáa in

Mmni.::ar o . co(i•c ·.<le Ol'plv<os ti..e . i!f!Wl . 
qtv:mtict "rtelta d~]Jositt.Wtt d,m 15 d~ dtJ.:!ÍJ<~.bt•o .. 

. N. :.lO!J A - !005 dc. 1902 ' tJ pcrteru;~nte':'â ;líilfi:O'I' Al.::ir« 
· . Penm•, . ·· IJW:Wt ia lls lit t••at!dule •tt~mlmle . ,·e ti· 

R.ed<J.CÇr."iO/Irit.U do rwojectv •• • 3oo, deste (inn~· · j•ada dus cofhJS da D6ll!fjti..ci a li'iscl~t'do l'lte• 
'qti·e autor<~" o l're.<irl~nte · ela. llcpv.IJlica ·a sor.wu Fetlimr.l .. ttu Estl~tio rl(t Baltid ptil ' . ·. 

·· concei:lc>·. t~m mtrto de Uc"nçt~, co»l o>"dcnado, meio ·de pi·cx;~cltn•io falSo.. · 
pa>'à b·cita1· d e sw:t S(iude. M lde(Jt~aphis~tJ de 
1• classe : ela Rept.tl'li!:au .Or;J•at t.los 'l'elc!Jra· O ConghJs~u Nacíon;•,l t·e~olvn: 

. pl1os Vido>" _vanltf.l< · .AL•tigl}. unicu, l•'i(''' u Pl'<•.~i• lcntu lia; Hü" .. 
puiJüc:~ :tlitA)r.i ;~,; ufo' :~ ··~ln·ir · ti.O . .Mi nlstnrio 

O Congresso Naclóna.l J•usol.vo : .- i l : ~ l•' tiZCIIuU. ü crtJ(lit.o c)( h·•~ot'll il\ario tlc 
At•l,igo unico. E' o PL'u:;iúooLi tht.lto~lili.Jl':ca 11'li 4!lli$0',J4 p:~l'U.. i.ntlllJnliÍZal' o·.corrc· Th.i 01'.· 

uu·tot·izado :t ooocodo!' um : ~11 11(.1 de fwenca ;- ph.fü>,Hh.l igtnl .t[itu.utia · uullo . • lcPQ~itac.I:L ~<fi\ 
d . tl. .. v· w v I ~ . 1' ·(ij •lu t l O<!Cm~ro tlu !!lU~ c }X.Il"tcnconkl · ,, 

com Ol' cno. u, •~ · u:· 1' m·n n., to 0111'a.- · mcll<.-1' Alz it•a. Pouu~.~o, qua.ntill· esia quo .toi 
phista tlo l" olu.ssu tb Hupa.l'tiçào . Gm•itl ' dus !'muc.luleut:~mcutc. rCltil'aÜa do~. corl'CS. dt~ . 
Tél.Jgmp~os, pm·u. tr<JOtrw de <! lt!l- ~af:!d_!l ondo úeloga.cia Fisc:~l do The..'IQUl'O. J.o'C().et•al no 
lhe conv1el' ; ·l'CVO!í<Lil:~s "·8 c.!IS'[)Ol>IÇocs em !Ma.•.lo. da Ba.biu. · ·por•. m eio de prcca.tol•io 
contmrio. · . . fhl~o; I'()Vog:t•ltw ;~s c. lispos i(!ucs .cm cont·rario. ·. 

·· · Sal& das Commis.,<;Ões, :3n de 110''<':mln ';) tle · Sa.ia th\S 'C.:lmmissões, ::m 1lo novembro de 
)!)05.-GIIrt(:<Url S oll!o, ..,--bitlru L<li!o . ·- Vt"''yrte 
tle .VI>'CJI , · IU115 .-0o11!'r~lo .Sot•!o·. - Ve1'ffM di: A!n·tn<.-

I~idt·u L.~ile. · 
. E' v pl'ojcc oo 011 viauu a.o l:icuu.t!o • P.o>.:to a voto:;; ü appL'OV<t.dÚ e u1 J ". lÚscu~
Posto :~ votos. ú u.ppl'ova~lo em :3" t.li:::cu~o :lií.o··e envi<ltlo ;.i. saricçõ:o pl·e~iltcn<l ial . o su-

o enviado ií. 'COlllii\Í~sfio . tle I~ed;lcçii.o O ,l;(!M {$1 ÜJit(~ . . 

gtiin~o · !•r•OJP.c·ro· 

I' JtO.If~C'l'O N. 286 ~-lfK)::i 

N . ~ ~ -:- Hl(lri (Do Son.n<lo) 

O Con:;rCt!SO Nitcional dcct•cb 1 . o C.:Ong!.'osso N~cimu~ol decret.a. : 
.. l.t•l.i;!i; uilicv . i"i.c:~ •> PJ•osidnntn ~ 1:1 · lt.ll-- ·A·i·l,; !'." t~;· concc,l.iilo a.o I•:st:tdo da P:u·a.· 

11ublica. autorizado <L . o.IJl·il' . <~•J Mini~t.ot•ío hy lm o :~uxilio d~ 150:000$ pa.1·tt at tende1• ao!l . 
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SESSÃO EM :JQ .DE NÚVÚMi~i~O DE 1905· 771 : 

scrvi1,X>>< de su:~ <••:ofromia.1ntct·n,., pcrtul'IJ:ul:o. cL"i 'l.nça .. ~. p:tl'lli o: l>eli:~ l·~:.• o... . p:~r:t ··o 
p3los .~Jfeito:; 1L:1 ,;~c:L que a~;;olou o·.s.:it Wl'~ .!1i·:tr.il. » . ... . . 

· l'itol'io. · . . · · · ·· Ao pr:ltcn•l!n· c,mf,c ;;":~y os impng.n~.<!O!'PJI do .. . · 
:·\rt. 2." corn: (~::to ;tuxHio con8iJ()t•ttm-:;n p.roj nct~IJ;S . l·;x. oslt·a.nhun rJotr, . silonciuso~ 

Jiq.~idttdo;; qn.MRqtlCr <)lltl·o~ lllle· f.enhu.m >;ido 0111 O .:tnnn p:L>I~U. i.ÍO , ;:.o .~nl' rli.~(llltldn. '' ·v o
por leis ·a.oterlores conc.:ed!ll os :w me>mo l~s- ·~arta. ~~ <tutoi·i ;::~<;iio p;(m <L prorog:tÇiió tl,> 
t;ulo · · · · • . · a.ccúl':ló ban•:o.t•io 011 i·r~ll:it'm::. do b:LnéO. 

Al.'t. !L• n.oyog:~m-sc :~..; lii;,pdsi r;õc~ em VÍ(~;~HIIl :1got~.L <':om t:ú11ú er•lt11· ;d~ea.l' .o 
e<J:1t.i·m:io. ._. Dl'<Jjncí;o. O re!:dot:. :•~<.:im se iJrommciiL, rlis.~c·. 

·o S1". Pl~(~,:;:illeJ·tü' - !·:~r.:io 1l1Hl:).R 
y vot:.v;ucs. ·.:. . .. . · . .· 

' · . .Pa..,_~-<::0 á. ma.tet·í :~ em ~llscus~ã.o: · 
· E ' <L1Ulllnci:\!lt\ .a contimt~fLO d;• tlL-<eus~iio 
.nnicu. do p:.wecoi• JL. 2ll} B, ·ue 1005, ~lll'l!. tts 
. cmend:ts ofl'or•.ocida' flm :~· disc.tt;;:;ão ao pro
jccto n. :-IHl A, rln H/05, quo a.]J2.)l'ov:t os est.tL-

·. tu to~ do Banco .r lo Br~1ál. · .· · · · 

O~.~ .. Prc~sirlentü-Tcm .. p tLht-. 

o •n·a.<lor·, J)lll'(lUC tt:í.ó a"ompahlloú ó~ de-·· 
hrLt:o;; ontii<J t.r<Wi~dr):,: :t l'BSt)Cito, · .c JlOl'<J Lttl . . 
não. lli l! o~· Jlll>l r.t~s . J,:l flnCOntmr:í. ;l. , l)l'O"i•a . . · 
·do cont rurio. íJ e.>;;~lo ,; rGrot·ma tlo prncesso 
:p:Lr:.t. " •liscu.•.sã.o ilo~· orçtLmenms. modifi
c;Lt.lo ·bennftc:iment b em viswt . d:~ ·:LHer<í<;":i.o 
regimcnt:~l. :tt>.! o . momerüo do debate tlo 
0I'(.':Lmonto <.la H.oceit:L, tora.m lcv;wÇatlos 
J>t·otesfo s conka '~ roCornÍ.<L· · ·' .. · · · . 
• Lê t recho• de v:tL'ios lliscl\l'l'OS o · nol;;irl<L- · 
mente do quB lll'Oil ll llÚÍOU na. sessão ile Z3 tlo 
noveml.tro . . mn . ipHl di~c ··st\1' preciJ;O snm 

. . . . tlcmora.do~peg:w tlo Thesorn·o e""' sangnc- · 
O ~r. · ) ':Jr-icio . ."i ;-.:ilh.o l.ot•n:t. :to ~Hga.qttc (J o H::.tlCó tla H.cpuhlica, .qrw,li-

'Vm o&·~ Bt•i<lÍQ.l"ilho. · 

. ' llcb;tt~, . r:hn.mt~do, j:~ pc!:t." nmcu•l:t>: qúe g:ulo a.o K~t.:~tl·>. K•'1 xm·vn prnu. .püL·mtttir que 
:l:prc..:...Cutou, j r~ pel< L_ import;:~ncia rlo pr·•t.lt.'CI•"J, st~lL!'n lmrlada:; :o..« 1o~íil ot·ç;tment:whts, dando · 
ondn ha aind:L lflniio qun csmet·ilh:lr , ,j;i. :pe lo. m:~:r:.rcrrt <LO lluvm•no 11a1·a gasbr.l'. como ·cn
ultimo di~cm'::lo •16 i l ln~tl':\1lo · rnl:tT.iH'. St·. ~cru!cn·, f\mn opte ~~~. -pos.-::1 . exmniluu' •Hllltl 
JJ:wi1i. Campi~t,:1. , des!oiwiln·. ih >:1',,.,:,:\ o.,ln -~?4 van l)Ol.' .;J,1.Jil<> ll;1, etiS<L 1lc ercüito. . · . · :.. 
piLI~iL 0 iJxpc:Jicll-f.P. de :~::Í. . .!l.<'ICUJ.',[iL ·:Lin<la •. 0 L\l'iLI[Ol' qitf\ .!lJl nm \"ÍSi>.L 

o 1~ela. -rm·, .·em YCY. ole. conshlC\rM' crn seu de um -ped.i<lu .lln · o.•da1·eeimontos •trlrtuclln. 
occasiii.o llidgi UI) ll{J .l'lllMor UIL R<iccit.L quu .. 

. 1:onjliuct o lliU!;L u1n do~) rliscul'Su~ profm·it!o,;, ficOu rlu ll fi ii;ivanH>r d.<\ ·:l>imrrtad:1 ·a · iotet'YIH!-
1mtitou~ •~ tl'M.:.Ll' ill'\ um<~ ou o utl'l\ plu·<l.>re c;1o d.o )"orlct• l.e_:t i ~La.~ivo· n.1. l'C\Il>L'In:~ ha·n- · . 
soHa em c:t:ia · :umr1 da;; Ol'iLI;iíc.-:; IJ •H~ltiUilu e:u·i:i . <.trtc p mli;t l'!1s11 1t.;n• tia :wtori~~~t)ii.Li · 
Oln volta Íl'illlÍiL'' . CJ di.l.~l]ri ; j)'ll' fillllrL lL lu- lll'<,::l,I"U(lnÍ:ltl'Í:L, . . . . · .. · .. 
i·elil., cxccp~:ii.\l . fnita .ila o~pos:lçio . 110 SL·. I to- 1.:~ · l'l!a.lrncntu u ti la q unsiJi.o i 11wro~~anl:n a. 

. clr. lpho - Pnixiio; · :utal~·~;;;~da. c:Lrlnhn~a.nltJILÍC, de sa.!~et·- t<i u::l ogl;tLtutA:J>: do luLnco rlnvi:Lm 
.. com · IL Jta.t.m·a.l gentUe:m llll t l"fl .lrahit;Liltr,'\ · ~or. 0 1n iorl i1.~ : ~<: ~~II:L~ ·JlM'tl~. sulomlltf.irlc!f: :11.1 
· ·.- da .. .,; :ll.:.ct·ós:L,: mnnt.:wlt:L'> miuoitw~. · . 1,x;wlO li . ,~1J-lll~il\":L~;iin du l'orlu1: Lugisl:LtinJ. 

A#im ~ fttll :tllilil ri :~ i itim•vcH~·iw ''" ~ ~· . H:H'- ou . ~ i .~~-~~o liP.Yi:L ~e.· r ·.i~rn·v:Luo Jl:L l'<~ :.t.]J:wt.n 
h:.l~Í~ Uma., lli;~nqHu S. Ex . . :Lprn:l.\l ,'nJ.•nl\1- ,1;,, · r·tli'(Jt'ln:~ ii<r• nr11:nnr.ln .c~om o~ cumprn
J•iit i'L logiioirni : l:~tln .. eOihit;l(,uciúiHLI :In seu mis<o.; do Thc~~Oili'IJ, !·: r: r to:lo o ca~:J o <pro 

.L·cqum·irnétlôO 1ln Í!IC[1llWlto ·n:.> hi i iiCr>, o ;llte ( i coavétn . ,: ! ii•tll' torlti~ a.Y <•O ! c~•;quouri i:L~ ·,l:L 
nm:~ quc-;tM veucilla; W:Ltaot!o tio !li:;cur:;o a.~·ç1io !o!-(is!:tt.iv:.t., t~J rno :~o \•au d:w. · .· · 
do Sr . Moreít·:~ (l: t Silv:.L, s:Liieiltou .ttuo o .. Pw;.~a, ·em· SC'ltti.:Ia a .ostwlar u .PM'OCOI', o 
Dc):lii'L::.do :P< ~llli~t: •. quali!!cou· o pr·oJo~tu dí1 Jl l 'ó.ineto,· ,.~,.~ i~mlli\;iíus om quu . o~ estatutO!\· 
ll\l nacional, ~:om n <pln P.>.f.:.i. ür. aecm·tlo; .. c 1l.lt·:~m or:,::\Hizn.<los e :.1s snL\~ JH'lnclpu.e~ !lis- . 
llÍi-iCl'Otc:lndo ~ bl'O 11 rnoilo~ /.:1. pe(•a. ilo Ol·<t.<lot•. ptlii(:'ti:l" . . . · · · 
h:m1Jl~n1 l qrtn ello !l:uu:.m:üs fr::r, 110 quo mo:(- · · Oom >):JH< lo-~c a .C<Immii!Sfto •l<d~in:u11;'<\~ tlo 
f.t •a t• u. tlC!ligu~J1l:11iC Cllt l•C . O O]JUl'iLl' ÍO, aO 11 nl1lr;11ll'O>l.· it'C!Í' n!i.o as.<Üg' ll:ll'U.1)l () j)lLl'CC(ll', 
'IH: ~! o Cnu)tJ:e..:sn nng-;L amcilim;·, fi . ~~-~ li1- rlorrs 11 II~Ul'IHn r!OIIl l'MWÍCl}UGS, 11m, o f..'t· . 
.l•:.::mlo:< llo ha.uco. gAIIIiJ•rl~:tnH•n:•• cnu;.cJmc r::..lf~·, .o U:wv:~lha.l. Jhrmulon voto cún >:tl]>:t-· 
J)[aiiO,I. ·. ·· . . I'IU[O,. 4.! li·IJ:Ii):L~ I:ÍHCO fl . i:itllJ~Cl'flVIll'iLIIl. Pu-
·. O S~'~i/\Jn:t t'1 conullotlo p:ü•:i•'tjltelll ~ii ):ll'o- rliawl;fll'IJtm;ri.ll,ni<lo :.111:üori:\·•los presente!:!, 

. pcill ··~ . hnpu:m:u·; ma~ r. pul'igo~o ·IJ li:~n;l.i, r na~ .11tin l'urm:\m 11 1n:. iut•ia <l:L <!on1 mi~ ;1í.o • . 
:~ppiic:~• lu · au Mttm•. ~rl)li)onlt ;H\{l o oll'oi t.o (:01110 ~o vi<. o .pr·o,;r,d;.; j:~ ~tthiu. com.ba.li<lo; 
couso~;,tilfo por q_ui~m • . tloix:•ndo :•· m:n·;.:ein crrllJl'llto. , [,, ~cio· da Uommis.;·fw. · 
ponto.d·ntet·e~S<LiltOK da hrilh!~IJ j, : • lll'aQà<J riu o Si··· li;tluiw C:wval[I:Ll, ·tendo lJl'OCUI[i!IO :L 
St··. D:witl C:~mpi -.t: L. ~~rLim itiL~~n tL d i~or quo minnc.io~'J c:::tutlo, oJWn•neu1t U)TJU. .sel'lo r.lo 
o -gcnu!timo dí~c:um rlo S. I~x. Ol.'tL laci! do emeulltLg, <In:~~~ tod.u.s perl'oitl\mc rt1;tl ::tt~cci- . 
~er rospolHildo, pOl'IJIJC <'01L~t.IL\'iL np_onu~ tia tiwei~. J~ntt·eüinto, l'ü!'ILHt t•eml~ittlas pol'(JI.il: 
~ogl ri ntú riucl;u·ILç.iw; « Hr• u 1n ltouH p:t·m ·:t-4 :k~i!:L · «appJ•tÍi::t r,ii.o~ l. nl p;,t·t~Ll'i :L Il<b r (OY()Illi.~·Lo 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 2710512015 15:14. Página 23 de 26 

.·7'72 ·ANNAES DA .CAMARi\. 

do projecto 'a uril.il. . nova. . ~cmbl~a .. dos e já ui~ jornal reclamou l'apida.- . solução. o .. 
• a.ccionistas do Ba.nco da. Rcpublica» ' Tal· a. Miuisterio d:i.l\farinha., munido de autoriza
- seriteúça do parecer .. E' o regimen de irnpór (~ã.o. le~·ou. <tua.si todo o <J.onopa.1·a. rotot•mar a. 
' ao Congi·c~so a ubt·ig~t;Ção da a.pprova1•, som E~colà Naval n s6ne~r.c momAnto; no fim do 

a. . faculdade de Jnlljliticar siqu6t, i;cso pu.ra.la.nno, Y<~e rcmottct· :4 · l'elorma ·ao Lcgi~la.~ 
·. não Jlroporcion<\1' a.os a.ccionistas o incom-. tivo, c. seguot\o cort·c. cont.a que n. sua. obra 

mod. o deu. ma nova.. a..'>SC··.· .mbl.1!:~. :t elles. que vão Súja. a.in. da. .. no .. ~ta. Icgis.·tat•. tra; sutrra.ga.d.n. · .. pelo . 
aet• os . boneticia.clos, que ''ií.O gos:w clo.s f<L- Pat'làl'fiMt.J'. ·: · . : · · · , · . 

. vore~ ilo ba.nco. Niio sal)() :~ qne papol E' bom yih• :t · m~\rc:ha. q.uo na~ :tsscmbM:Ls 
querem roduzíuo.Parlamcmto.. . . .. gct':tll!< elo Ba.rfco •la Repnhlimi. toVe o pt'O~ 

Observa que o regímen · <~gora ri o de jecto de QSta.tutos, em ·Ct,jas peç:'s UQS é vC.· 
· . a.pproval· sem alt.erar •. Já; por uce<tiliã.o tl<t dadu toe<Lr. ·. · . • · . 

va.ccina obriga.tori:t, nascida .no Senado, eon~ l\: .lll'imoira ~scmbléa. reuniu-se a 29·de 
torme cleclai·ou' o .u.utot'. do pL'ojneto, . p<l.t;,, ,jn!ho; compar«;lririr<Lm l S::i h.ccionista.~; qun.ndrl 
n.nima.1• nó pa.iz o d<>.senvolvimünto •la .. <: lct- o sctt nrllllCl'O .é de cerca do 8,0()0, t•opresol!, 
·tras, a.rtcs c· scionci~. horit como :: immi" túndo os· pt•csenti'S · l:-12,65.'l acCõcs. .quando 
gração. a griculttmt, a hielm;tri:' ll Q .Mm- .cstus solimri a 500~000. Nada. tem a a.llegat· 

·me1·cio. jã,. eutão · roi voilad:L t!na;lqnel' mo- rt!lat.iv:rmont~ · :'L pequotm .concurrenci:t, 
.tllfiC<1.Cão. ao pr(ljecto, sob ó · prctel(to ele <lc~dr\ que Wmm .. feitas .a:s conYocações da 
· ser urgente '' ~JJlCI,'ÍÍ.O da l!\l; P:tra. não. do- lei. . . . · . · 
morar a srta pa.ss:~em;o Pod(n· L<>.gi~ln.l;ivo . Not~,. pot•i\m, o seguinte: ultimados · ·os 
nem pôfle' .ll.lterà.t· a disposi~.ão ·do pt•o.ject.o tra.b<\lho!i, rnsolvcu-si! que a. scssio ftcus~;c 
.qn~ ·. permittia li. id:tdc de ~eis anno~ a suspensa. I~ntl·ctmtto, linh:~~ al>aiico .da mes-

<. uma criança ·rlc ~eis me;r.es . A ·urgeucia era m<~. acta, con!;(t ~l· que os· trabalhos· da asscm
gra.Jl(le, .mírs :tf.é hoje nã.o fQi a lei execut;.~oda. bléa gemi tot•mi~at•am ·.1is 51li>ras · da. t~1·dc. 

DcstiL. vez chamam·.cm·soccorro tla.nceP-S- Então como ó i~? A sessão foi .suspensoi o 
sida.de de apre~l' :~ . pa~sagem 1hL ·propo-· os -~I'<Lh:tlhos i.ot•min"r:un 1- Origi.u:l.l· ·snsjlcn· 

· siçiio· n. · circumsta.ncin. ·ele termi.nat• :• lf> t.!e ·!!lií.Q t~sa. tle .2\~ <lo julho n 28 dn :Lgosto, dn.tn. 
j u.n11iro o accôrdo entre o. b;Lnco o o Goval'ilO, 1h 2" assomblõn., o· n. .9 .de · setembro, data. 
jft pt'Orogado, cotuo· si nlí.IJ puclo;;.~e mcpct•i-. d:t ~1· . . . . . . · 
mcntar uma nova prot·oiação. · · · Co~tituinclo as ·tros MSOrnblêM uma. Só, 

·Ouviu· di:t.er em 1Lp~n·te que o b:lJlco pótle visto quo houve ·a sn·rpen!lão, a ooh dovin. . 
.. ·Jl!to·qttercx· concortla.r ·com ·. tmt:t nova .. ~em- sor .ui'llit o i~ mesma. u. lhtu. de prosonçu. na11 

lJlêa, com. um<L nova . pt•orogaQfio ou uom · tt•as t•cunilío8. I.ontlo•se, port!IJI, n.t1 p~lmelrll8 
:~.ltol'açõo• · nos i'Stl.~futQS. ~;st<t é t'Cõ\lmoote 1i:tllwras rlit. acb rla. ·:2" :~o~rnbil!ll., do .,sij 
intm'.(l.'!.o;.'\lltc • . ~st:i arrclx>.ntado, ll;.('t•ang:L- do ague~ta~ vorilli'Jl.-~ <tno ·figurA " pl'C'W!Dç:l 

Jhn.•Jo. "))Ôlh't\ vum supplic<u· · fzwm·os no de'! lll4 a.ccihnisl;;t.>~, · l'fJJH~!.'IORtan!lo·. ~11.214 "'Jo. 
·· coug,·e.:~o . c :timla. qrwt• impôr, DtJ ml,l!IO 4.)Õil~ o uoHt·:<O .a.lnclu. qrw Jhi liiln. ·l\ nct.u. tl:~ · 

qne, como.· fi~c~L~~ · dtl~ dt'SpllZu.s pnblict~.~. <l;;;_.,.,ml•IL~:t tln 2!:!.·dr! ,jn!ho. I.Of(O, novtt a~'ll1m· 
uem podemos 1.l i~er 'I nn .l'il.i c:ou<:~lcnw~ ü Joli\a o · nít.O :1 lllf•l\i'rlll., Jtnproduzlda. n. doeht· 

· benedoill' pol' n;L:L uu pi)lv u.qu!\lht . ti'u·m·ll. · rac::~u ri••: lJUI! :~ it.~somhlf!:~ dn :2R tlo ago~to 
Não. o ·que ~~~ PI'tJLonde . (, .:ullooar tr Clln~ t.:unbcn1· ltJi ~~~~JJOIIsn.. n:L ·tlo 9do sotnmb1•u 
grP.•~o .Nt~cional em PIJ•iqào snbalt.m•nn. · pt•or.orlo-~n :L um:1 outra leitnJ•U. aa u.ota. t\ 

Não h:t·tcmpo, t\ o C'l:ltt•il>iULó, Ot·a, 11 <\l.tto- .con~!llnl'am-.~o ·como pl'Méntes l~·, a.ccionistn.s 
·J•iza~.ão pal'<l. ·a nirormít yoiu ilm·out uürá tio rnpt'CI'!onta.nilo ·tH.i8tl ncr:ooo;. · ·. . 
:mno pa..'i:iado ; j;~ ~t.wa., ·porttmto. n.tnn.du- , ·rn•to i:W tom a ml\Í.ot• importancia. ~i M 
~·tlei<la no cJSpit·itu r lo .Uuvot~ tlO. · O or~'a.montc. tluM nltima~< rounüie.~ não . SÜ·O u. contionn

.em <tuf'l el!:r. flgut•u, foi ~:t.J!CciOJittllü a :·:o r.l!\ r,~lt•l tia pi·im cill•lL, mmliJ rôlicito conduii• tln. 
dezembro. ~ú .•~ ~"<I ilejr!lho tio t!Ol'reutc~ •~r1uu luitrmr. tln~ lLCI<<i.s c . tln.~ llível'l:\11~ list:ts do · 
J•cnuiu-;;o :i. pt·imeit•:L u&k1ll\llléa. g<!ml. a se.:. .presciK'<l.,. s•.t}lOIIimn sc1• etrectnatlas de ac-
gundt~. em ~ .do :~.go:;w o :' ultimu. nrn !t . rio corclv .•}om o· a rt. 1:1 do~ csta.iutos em vigo1•, 

·· :~etomhi'O . A IG do ml'.smo . mor. chegou i'L ·qno nxigení .t.1·e~. cortvocn.ções, ·sú nd.mUtindo 
CnmM'tL u. mE>Jt~:1gom :Leomp;ullmnr.lu u pt•o- :\ :L lt<n•t,m·u. •l:L set~sií.o om · face d:1 . primeil•a.. 
;jAew rln P.>tta.tui;ns i! :t In cl~ .. on"tuhrr) t'oi In.~ ou scgutul;t c:onvo<ir~çií.o .~i nsti\'et•em muni
\'l1WO u p:~.t·ccct·. · ·· · · · J'mtllillos. accin:Uistas que rept·osontem doia~ 

N<l.f.UI•àlmOJitn !!O oltji!Cti\l·<i.· f[Uf! o Govet•no tetoços do 11apital. 01·<~. tn.nto para a :~egunda 
. pr<1ci~o11 do tocln o~~C! tempo pn.t•u .. lmm tis- como para a tet·c:eira · . a.'!l.~embléo. sú bouve . 
. ·uuJ:•r a· tJUt,~f;ão. !~ u.Çon~•·«,oi>O nilo n~i;t1 ito umn.. convócttQlio. DaB. acta~ constn. que t;s· 

mr.;mo cn.~o 'I . · . •. . accioni!;t.fLs .nüo mprosenta.vu.m dous. tet•c,.os 
O Pot!OJ· l~xccutivo tevn í.nmhc.m. largo tio co.pittt.l socin.l. Logo, a~ assof!lbléa.~ .1bt·am 

tnm))IJ ])M':l. etrnctu:w n. retorm:~ LIO ·nxercito, illegalmente l'ctlllidtt.!l. AI!Sim tambom .. o~ ·. 
c ~.6 agura •. lm «lia:;, :L emviutl ·:t•.• J>ar•la.mnnl:opl'n.~ ii.lctltiJ~ tltlvia.tn !.UW c~c•Jl hirloi om U<ld<t. 
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· um11-· della.s, .~ . no cmta,nÚ> tora.m sempre os 
IDC8lllOS, . . . . 

· :Airid<~ m;~oL~ . conforme se . vei•iflca., a.s netas 
n~o toL•am a~~igna(la~ por tódos ·os n,cciO- · O Sr . . Da.,·id 0Ao111pll!llto.-Peço · U,, 
lllsta.s, como . dct<lrmina ~~ Jei. TodM tz·.•s pa.lavr:t p~la: ort!em. . · 
são subscriptas pela rnR~a. c ~los accionista..~. 
Pedro .Botim, P<>-•h'O flrnc íc · C> l.ui?. Fclippc 
. de Sonza. Leão .. Convem notar. qae .da. pri· 
mcira t~ct1t não .const:t quo tenham ~'llccbido 
tal dnlcga.r}liO e só n:t ~c~und~t se· encontra 
· rlecl<Lr~.io a respeito, · Jta_turalmontc com 

. ell'o~to retroa.ctivo • .r: Iitcr.mo r1ue houvessem 
J'(\()Cbldo ·uma t~fl incnmhonci:J., ossa scri:t 
eyi(IOiitemllut.e·· illo!a.l. ·. · · 
}~a mina. o ot~~dor t1ulo q ua.nt,o oc.icorrottllas 

O St• ; Davi~ Calnplllit.o.- Per:o 
a. V. Ex, qu" consulte a Casá ~i. · concede a. 
prol-ogaç.ão da·s&."<lâo po1· moia hora.;·· 

Jo:' a.ppt•ovado o rcq ueriml>nto. ·. · · 

() Sr. Briclo FUho.(pela ord~m);_ 
Quet•o qtu:l' · tique consign~do. ~~~ acta quo, 
tra.:tánclo-:~~1 . dt~ . prorogaç.ã.o pedidu. pelo U- · 
lustro rela.tOr quu deseja. fa.lla~ hoje ~nm.o, 
eu .• que ~m gm·al sou contra as.prurogãções, 
voto <L ta.vor. . . '· . · 

· tt-cs :1.'lScmbléa.9 gm•:~ccs. c.~tn.1l:L :t.~ propost;1.-; 
ap~csent.l.das .e a·· m:~l'cha <lo:t . .trttbitlhos, 
sa.Itenu~ndo que não so .<:<1.he si os · e~t.:tt.tltos 
flnvhtdos ~to Cm:igt'C~so foL'<tm. a.ppr~v:i.dos, 
clesile 11\le não figuram · tL'al\:scripto.:! Da. acfu., 
. ~ Analys:\odo a~ propo.~tas do accÚ.ini!>1.a · . O S1•. P1~esiden~ ~V, E:t. qu~ira. 
St~va:. Porto. as úa. P.rin~oir;t q scguruh com• mandai' sua deelara.ção por ~~·ipto; · . · . 
IDI..SOCR, a~ <\o U.Ct:tOlltSta CiOIIlll~ Ca.!'JlCÍl'O, . . . . · · 
chama .a :ttt.c.n~'iío p:w:t a. ~out'u~ão ·com que · O li!b•; Da.vid .Ca.napieta.- Vem 
.na.s acw1.~ 6 .. r.~postu tudo . qn:Liltn Sll pa~i!OU explicar rapidamente po~ue não púdc co~ 

· <:om mla~:ão :t talll; po1tf.us. · · .. · cordaz:. com a. .entenda. ·dQ-· nobroJleputado 
.Ponclm·a (l'to f'-;;.'lit~ :tei.as . ~iio otllllians . c JlCin· ltlo Gt•andc do Sul. Ao oontrorto.do"que 

lilfUl'tLm no.~ rlor.nmcml.o8 rmvi:v.lrnipolo .no- ~. Jo:x. alllrm:t,o.·Haneo·tlo Bt•a?:il não .l!er:í. 
Vllrno ;~o uunjlt'(ls~o. . . · um lla.rtco ele credito ~ssoa~~ ·. As opérar:.õt:l!l 
· J.: do CS.,~CS csú~tutoS • . éoor .. occiormdos h'l~ de credito q11o .elle tàrá. em .nad:t · atrectu.m 

::uln.rn\ontc, om rotiniÜ<ll! l'llU.lizo.dt~o:~ com 3 ho,iot•abilidu.dil dos magistrado!i, dos.· S!loa-· 
violl~~o,fd •h' Jol tias ~loda.de>~ a.nuityma.s; dorc~ o dos .ll4.lputados quc .della.s &l •~Jlro- . 

. , pt'epltt•t«lofl com pt•etmiçõcs do .·lbt•ma.li· ,·citem. · · · · · · 
Cl!LdOP4 '{)ll!j(UlCi<LOS, ~O ~~~~ l~ l'l'ltat tlto/! 1)110 não J•:$~all opcraçÕB!I são . dO el~lpi'~!Íimtu ·SObre 
d11vnm · sor . l'<Jtctell.ll~ · pelo conjll'o~o Na- ·pe~<lr.o1·e.,, . cmprestimos sobre ·valores roaó.~. · 
donu.l. ·. .. . tl11po.~i~ (e uad.a pôdll itn~h'que magit'• 

.11~ pt~>t~ om. t'CI.~ol\'ot' o C\:i.~o. hiL. ur~tl'nda. u•:•dfl.{ e .:onJ,CN".~~Istag sejam credo"'\$ .do 
em dOJ•t•amat• no t~uwo. 1'1'1'-111'110~ elo 1'hm•om•o, ba.uco), " ''l!~cun&ol! elo le~tral! 1\ll~i~na.da.~. 
e pcwis~o o Podi'!t· l.Cllfi~tiAI.h·o quo upprr•1·o u. por duM {crru<cx dt.~la praça. 
P.flfot•rm~. COnlCI.(I~tko rti~o l.mli•, · · . Üli•IO o CJ•llllito posi!Oal' Alf•m elo m:Liíl, o 

Prevenido. pcl:~ Mósu. tio quo a. lwi'tL o.~ut· Gnvoroo 11ó (I parto na. admin~.-oomo 
finda, t'9Aponde que a.inclu. t.m•tt occasião do nos c:tpit:LOs do ba.nco, por minoria. seil~ivol. 
rlizm~ muit:t cow~a sobr•o a. m;~terilt . ·· Si a emenda. elo. nobt•o -Deruta.do totille 
. Ante.g 'clll cleix:~i· 1\.t rjbuniL I'Cgit!tl'U. ljltO no ~PPI'CIVadn. um fntlil'O c possivc Diccion~rio 

Podor Legisl:~i.ivo ~e impc(to modille:u• 0 p1·o- 1h\..'! Pin:Lnras podill'it~ tt•azer um .c;~pitnlo di~ 
· . joeto cla n-;t.atutos, lltiP-;transitanclo pcl;~~ !In;~~ zrntlo a"~lm : · · · 

casns .lCJgislarlot·l~s. llc~<L, <!om f<it·ç•~ do loi ,. ~ó · H:~. nu. logb~l~ç.ão banca.t·ia.ilo ur:~.-
·. J>OI'·Hma outl·a.· loi pódn ~or ·attorado ·. Ent.re- zil,uma. 1lisposi~li.o curioKissima,c·uja 
.. t<~uto, ·aquilln qu11 nã.o 1! pcrmittido <LO poder originalhbde ;i.; ·. I'; oxplica.vcl .polli. 
compotnnto. · ,~ I:Onccdido pelo ;u•t, 29 t((); JIQ- COI'i'IIJ)ÇfLO cl()!! COStumllot pubJicos ·e 
vo.~ t'-~tatuto~ :~ :lS~ntilhlt'·:~~CI'll.J, l}ttO th,á.·r!om Pt'Orundá. itnrnot•alida.dc :i.dministm- . 
':t eol!lpct.rrwiapa.l':L tL!t.Cl'ilil' f' l'llli>rrrial' nsse~ l.i\·a. que roina n:i.qttolle pa.il:. · . 
m1tt1tuto~ •. ba~t:tnd1 1 ~ul.lltwtl.nl"'(JS :t appt•.wa.- Na. lollgin<tua ropublic." sul-amori-

. c:.fUI do ncnot•no. . nana. cxilltcl . um ba.ilco - -·o flanco do 
. llm dia, no pa.l'lamoui.o p .:niuj(nnz; Vll"itoa. do Ht·1~1.il '....:. qun tem la~ olrlciao!i 

de· 03~•l't' • l'llht•ll <lo indii:Utlç.íiu, fixahlrhott :. t'ilffi <I ÚO\'Ol'no, como :~.t'Ontecn 
at~ omt~ to roba.ilo.l•a m. tt•lht.iM ptu~In.mon• em vn.rio~ 110~ Pl'incipa.o~:~ ba.nco.i du. 
ta r . O Ot'\\dol' a.cct'IHconl.a : . o.h\ ond11 t.o quo- l.~üropa. Mn.~ no Hm:dl.·- · Deput:ulo,~. 
rem rehu.ixn.r, Conlfl·.·!t~ Nncional. (Muilo S60IIdot·o~, .ma.gL'!t·radO!Io Olttros 1\ln~ 
b e.m; ,,wilo .1H'111, O IJI'ador .! comprimtll- ('ClQila.J'lO!<I toem uma llQDcepção · aboli>-
' (ldCJ.). · · luta.mente inedlta ·da amplitutle dos 
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poileJ'es qlie .Jlies conrei·o · a· n:tçlio. lllic:t scj :•.m .· t!tonc;; .honestos . do (f ti~ · os ·· 
J•;ntcmdem que~ un'in. voz eleito~: ou in~ do lmpe1·io, qu:~Ild'J se.niw prtCJSOU l.egt~ll:n• 
·vostidc;g da..~-·· snas func('Õc~ . adciuircm · l>i.bl'.r, lhes tr:tnca.r (~ :wi(le~ improhu .. M p:JI·tn.s 
lego o direito de ohtci•em dinheiros. do do :tntigo Ht~nco do Br<túl. (M••~Io 'lmn; 
lú~nco- por meio elo- clllpl'Cstimo~,:que .mr~i.t11 ln:m.- ) . . . 
o e~t:tlJolociiúento l'l o brigá,J.o á.' fiLzer• 
lhc,;soJll ncnbuma. elausulá d.e .r cem" O !!!h·. -l'l!n•bo,;;a. ·:Lim.n (pr.la nr
lrolso, ·visto· como ha vctHlo . nci · lJ;•àeo tlcm) - Sr. Pro.<>idonte,· l'ogo ;L -V. E:\. s'.' 

· dinheiros da na.<:'ü.o os l'epi·cscntantr.s di,.,ne constlHm· :tos mcuR collcgn.s solH'O st 
odm;tu. .podem dollos d-i.>pól' <~ contentO m~ . COIJCCU 6m ;, Jllitlitios UC·J?l'Ol'O{il11,iio Jf1L'a 
geml do. povo, eomo jnlg;nern mu.is fu.:i.er algunia.B con~iclora~.ücs . 
convonionte.li;l;ta pru.xccxtr-aordiniu·la (;o_nsul1,:itlu;, a CiLniar<L 'concc•l' .,:L ·.pl'Ol'O:- . 

. , .. - qun tl:í. a,os: !lffiJll'CStimos no · Br;a:ül ·ga,çã<;i:_ JjBdida;;. · · · 
. urri<~ 1eição toda. particnl<ú· - levou· . 
· o banco 3 vo.rias tilllenciM esca.nda· O ·· ~-r . · :Presidex.:'l;•~ .. - Tem· !~ pu.-

lcsas. . . . . . . · . [;t.V l'(l. o· nobr e· Dcpatatlo . . ·· . . 

·-' · O Jlla.is intcreS!!antc é que os De- 0 ·""'· · · · . T=>··,•t•b ·O~'- .. _~. ·.,... ·inut• (p. ela 01·-puta.cloo, &m.~tlot·es o magi~trado~ do ;:::o~ .>..> ~ "'~ ""~ 
.. lirazil sü.o todos p6git ivist..-.s- 001110 ckm) (') .,... S'r; Presidente, . devo primeira• 

se s:\IJC - e embOm (lizendo-s:l clmno- mcntç agt'<l.d;ecet• aos mcus·lwnra.d.os;co~lleg~ 
· . ·era ta;; - precis..'\m ·de eliol'mo; .som- .a.. lincza· (X>Ul ·<111c ac.o.\bam ~e me dtst!ll?U~t' 

mn,.-; pa.1·n comluzil·cm u. swt vi!la :r;mt·- conc.edcmlo.mc a. prorogaçao que sohctteL 
tieuhu· •. :~ qnu.r não h.a~tam 0~ venci- Tenho · urgencitt em nãll r lcix;~r· para. 
mcritos m\11n.bc~cos qnn ' .dosft•nct;~m. am éinbã. a.lgnm:~ cous<L lJ.Ue .})l'CJCif>O dizor em 

raBposta a.o l'P.pf.o, appello, y u ~.u~ molllot· . 
Poriouicamei\tc, pol'~m . ·1m-:· vh~~ - nome tcnll:t,que acabo de lnr Jln. 1rilnmu, 1'~

p e>.rn.s da. re-volução ;Lnl1Jl;'\l (p"'tiple 110 1[1glcla pelo Sl'. Smutclor A~ei·odo. . . . 
H1'!i.v.il o rcgimon ])l'm<idcrrc:ial lixou . Hontern,<Jl.\t\nllo-me occup:wa deste_ do~
um minimu flo revolucõcs .por 3.nno;· ;1g1·:~d<Lvcl a~snmpto, que tive üe agitar . 
tttUtnd.o osseminimo ·nao ·li excotlido U$ mai>: uma vez .. a.presr.nto.ndo a. cmen_dtt· lt 

. l'uvoliicõossccll'ectumn I·egulq.rmcotc -qu·e so 1·e.re1•il.l o honl'aclo·relator do p~O.Jccto 
' Jto mez de ngv11mh1;o) ~- na~ • vospo1:a.~ onf di~cus:::ão , contei· aos colleg:t~. que tmlmm , 

clu. 1·cvolnçao annunl - n.ppu.rocom u. gentil(3~:L cleotivircme nn.quoli!L hol~l~ .. que 
L'OiiH'ffii\UOl'fl>i bein intcncio·n:tdo.:> <'Gil· lud.im.lpos alguem , c:m p:ücsti•a. ucs+:n . Cn.~:~. 
;.tu•anilo a. immo;.•:Liidado tios cost.umos ·á<l 1tern.•ao :(.1•ahn.llm de 1\\zm· uma. classtl,l
publico~ c pr·cgando a l'OI[_e.nct':L<:-1ÍQ tl:~· ct\~•ão politic~bumorMica. e quo o.s&~. c~a.sst
'patri:~. Dopo i,; do va1;ill.lii _rovolu(:i1e;.; fic;~ç:.\o comüsti:> no . ,:oguinte : IH~ poltttcos 
chogon-so o.flna.l •~ -. um a.ccôrdo om iia.l'lariw'nt:~rist<~~. cujo ch_o!(} ·l'l· o .~l!'~doJ• 
vlrtti!lo tlo iJU<~l o Parhmtcn'lp p1~Jhilalu L:tm•o Sodl'tT; .. h t\ tloma.gogtls posrtt:vtsta ..... , 
tinw o~ Hepntt!.llo~ . Senií.dur t':::, ot.c., c1ti•> ch!)llt i:roí•)-qtie cr:~·-on .: ·. .. · .. · .. 

··tl..:csstlm _qu:wsqurn• tt~•nsa.éÇõ~ com c1111t:1i1u11 ~~~tfl fa.ctn; eomplotm . tltzentlo 
o HMICO·do ·Bl·t~ldl. l<'icar1~m nxccptu:t- que 0 um·i•adot• esquocntt-;m.·clo clll.li!Sifica.r 
da:;: dcst:L lei,._ o Prc.~itlcnto th Hnpu- um tel'CCil'O ltl'U~o ··cios ostonmgogos. 
bli<ia. e o-Minit;tro.da J<'ar.ouda. .0111 vil'· · Leio hoje n·a .-! ··1Wbuna~ em um vibr-ante 
t udo do uma _phrallo muito queriú~ ort igo rc!).ir;ido pelo S1•; Scuado!·- Azor~do·, quo 
dos bra.zil.ciro~ o l'tllu.tiva ti. mulhtll' ·de s. ) !:X. · U.Ct'l'l.l it.;~ · que ou ·mo ·l'Ofcrt:\ :\ !111: ~ 
Cn.::\r. (No Bl· :~~ il- cit.mn-Yo ~(HnJ?l'C pc~oa. PM'ti. cla.S$ificnl-o como cllC'lh.·dO fl'l'l!JIU 
l11t tit:~s maxim:1s do muito~ uutm·es,. tlos oston'úJ.gogos. . . . . •. 
cu ia.~ opiniiíos- masll,lo· contt·i~ u. r ou- r:ond~8e ~e.m paixff.c.i á mon di.~curso! to
tailo .tln tMs 1~11tores - sm·vem adü1i- · lll:~ 11do-so nn. ~11:~ intr~gr11; tto ~nu contox,t.o, 
ra.volmontr; p:u~t jüstiflça.l' a.s r r.volu· :~)X!7.M' .~n niío e~tm rovisto }J_or mim, . '~o~:- · 
ções) . ·. . _ .. ' ~n- lm q:u1 ;d.JSolnt:~mt~nto t\uA.> lw.. l!lntl\<.1 

W lJI'OVavnl qno :~ Jni l'llenntnmnntu par:1 8U:t!prW q1u.1 c,! I! mo o~i'.:Lv:t rel•~t·u1dc~. :L 
~-tlÜL!fa, . intht:t ~:dutu.J•moHÜ1 JIU~ . !Ir:~- :-,:. J•:x,, c1tw,mln. 11<~.1:t o~t. ,:. nor:t. cli L ~Sittca.r)ao, 
·i;inos do H:\noo ilo JIJ·a~.il, ·cJnn t mn · M•~· n ro]Jto. ttP110llo, nu rpw molhul' nomn 
ag-Ol'IL om ttirla~ a.~-; · ~nu.s ~lll't:iío~ li hl · :.nJiha., !!Uu S. Jo;x. dit•i ;.:n llo.',e; t>ela .1 :l'?·i/Mna, . 
gl~llntln 1\Ul't,ll.~ u1ulo ~n 1ft: R' ;n•ulliliicln· nílf.:L ·r ot ígitlo mn b.IIS ~(;J11IÍI)iíO.~ qun u:'Lo lltO. 
1( : vnh·wlt.~ 11 ] )6pal,.,loi<, · .81lftmlm·t:.< '' t.lon ~i~l.IH f'l~'iio tlll ospoci(l a.l;puna. . · 
1fll lf1i • .tratlos! · · ~ •. J·:x ,: pl'ut:tlro ncstuon m~quolln !)'l'ttt>o :1 

o oratlol· tOl'lllÍU:t doclam!'Íc.lo aítirl:t 111m~ patente qnn lhe convl!ll', mm;; gl'U.!ltmdt~ oa 
vel': ijQr oonkal'iO :'L mnond:~. poi·qtw u5.tJ _:_:_____ . . . . . .// 
!ACl'Gdit\1- q1~~ o~ JJOlnOII >l puiJliCUij ~a 't~Optr- C• l l·~<\-~ ili,:c,i:-, .. •::\o_.(oi m·i~toi t••lo_ orailor.; .· 
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:mc1;os· ;!;tail •I~d .. ; e ti é •tttc t~h,;olnt..tJHuotc &cchniuu. u tiu ;\oliJ\u .. ~ o !lu.s l•'a<mllu••lcs de i\fe~ 
. n1i:J lhe t'r!;;pondo, :~ vi.;;ta. .. dos 'tcrJ)tO;; em qu•! dldn•1 .t111 Rio ;!(, .l;tn!iiro> c ,~;,· B:.lti:~ ,~ de Di- . 

orcp·t,o foi leito . . ·. .· · ·· . . .reif.ó llo Hocire " · 1IB S. Pa•tlo; cl"m p:trcue.t· 
·. Tcn.ho· conc!uiilci. (iv[11ite1 (Jcon·.) e múcnd.a tla; CiJJ1lnt hsií,o.tl •• Finança~ . ; . · . 

i~ice~. :t ~i~cus.>ãú:·aflia.tla pi!l.:t .ho~·,,. :t"· •1i~cns~ào du JlriJj\!d.u ~1 • . \ili·l A, ;lo HJ05, · 
couc!!tlontló :t pensao tle :3oo::;, rcpai'tidamen \c; 

O :'!;1.•. PI.·e,;;itle~J.to-c::;taml•l :1dc•1n- :~· vtuva. e fiLhfl soltGlt•:t •lo dnsoiill:iai·g;uloi; 
iada a hOJ':t·, · désig uu llõll"<t :tm.:.Jihf~ :L se- J.uir. Ani.ouio ·l'<.•t·n ;mue~ Pinheiro ;· · · ' · · 
gui11!u ui·durn dr>.tlia.: , ' . · .. · 2" dlscus:;ã.o <lu pro.Jocto Jl •. :Z~Ci, de !005, · 

. Comt.innacào <la üi~cw;s~.o .unicu. do J1t~1'1JCúl' ddorrnirmtlllo qüu os pi~tt·õo~ . m"cllilli$l.t~'· ·· 
li. :!lO H, ck !!)[1:), sobrc t.LS <nuenJu.~ (\(fero- .lugi:>tM A l'Cllltttl6t•.ns· .iliü; l"Uclm~ tl tlermds 
d du •. ~ CDl :i" t!iscits.-Yi.O tloiJ pnücuto u. · ~W :\, cmoarc~~\ÕCt(ilt~ Iutcutlcucia ti<Jml ila G LICl'l'i ~ 
1005., '{"c :•pp1·ova .os cst:•tuws 'du H:.i1oo tlo contin.nm·flo •~ gos;ir •~s vaut:~i;cns (hl <ttit. 2:!5 
l:!mr.il ; · .. · do rcgulameHto <los <tl'~cmte::: tlc gucrr<~ ; 

:~" d.i~cll~áo dcFpl.'ojud"-' Jl. ÍÚS J:. dll I\Jil5, com :pat·oc'c!' c suhstHutivo tb Cotiu'nissão 
I 1 

tlc M<~t.·iniw,. e Ciuerl'" . u pM'CCCl' .d(~ ·dc Fi-
que ma.nttt a JOU<J.l'· aos . cúnpl:Ogtt.do~ ilos Cor- n,uwtts; . · • 
J'<! ÍO>:l !In Mina~ Ge1·u.cs,.a titulo· llc :~jttda, de· ·· · 
úu:$l.u; uma. quu.nti:~ ·· col·rcspontlente· •~o~ 1·o- ·Q<• di~i.: u.'!.'Siíu <.lo··l>t•O.jccw a. ll5 A, tlÚ n•o5~ · 
spcctt:vos venclmentu~ em t l'CS · mezns, afim clcvaudo tlc :24 a :H ti.~ Ctuota.s !lu grnt ilicariio 
<le ~c ·nilhh;t·om tlc ·o1n•o ' 'Preto }J~Ll·a . Hello tmmmi par<~ •J i nspector dt~. All'tiJldeg:~ rfc 
Hori ~OIT6ú ; . . . . Porr.tJ Alegl'o e n1arc~~ndo o vcnciincnt,u .do 

a• (iiSCUSSil.(l do pr~jccto n .. )30 l~, tlíJ 100:'\·, g'UtLl'tltL-ll<Ul' d;~ IHCSlll<J lti!hndcgiL; .· . 
redacção para. :l" lli~cttssiio · .tló .s•t b;:r.i\utivv :1.' rli><:tÍ:>.·;fi.o liu ·pttljncto · n . :a 8, tln l!J0.5, 
tLO projceto ll. HO, _' dwi;(i· tlllliO, q UC ILXtl O» rlü~\l'l11iWLIIÜO . \filO. IJ p,lgamullto tia tli!l'r.- · 
venciJ;Jlento~ dos co!)lerentcs das etLpattLZÍ4S l'<!llÇt~ do montepio c ·,ucio :sold.o aa 1:eYisão 
d:t.Al'llmdeg<L d~ ~lio de ;Tat1cirO. ;. .. . .. . . dos . l>l'UCCS~os po~tel'iores <LO:.; .dcct·et.ú,. 

s•.'disca~são dop' ·l·o:ccto .. n •.. ·. :Úi B, elo !!lu;;,., w;; l. :{$1::, •1" :~I «< L\ "lh .\'l:l't'!Íl'U tlo 'IS!JJ, (J .. 
• 1.05'1. 1ln :?11 d.c sctnmht·o 1lc 1 8!·1~ •. sc.ia · l'oitt> . 

que fixa o subsidio c ti ioj ud:t de custo ilos Se- rl:.~ dtd.a t!O (\\llccimn1ri.t~ •lo,; eoutt·ilniiute.-; ; · 
nà.dore:; .c. Dcpubd()J> !ta ·. pt:vxilil:~ Ing i~l• i-
tur<~: .· . . .·. · · . .: · . lliiêu~w ·unie;.• elo pt~j;x:LO ·n . 23\).A, d;l 

il~ 1t. iifcu~10 ilo ·p.t-o.1·e.cto 11 • ilUIJ, .tlc IV0:5; 1~)()5·; :qltol'i;riindó o Pt·osiilmrte tl[\ ltcpublica' 
· a COiléCI(In' . a.ó Ur.. Gabriel Luiz· ITOl' l'Oira , 

'pt~~i.~~~~g~. 'f.:~~.~~;~~~d~~~.·uSdPil~~o'r·Jpt~~1~:~u~~ jnl~ 1!: ~ .~ogo.Jnúa. v•trúd,:ivcl ·do l)i~trir.:tu P~- · 
" t!cral. ~ui~ nww~ tln Uccm'}:~. éo)ln todo~ iJ> . 

ilu . Cullc::rio Militar. acjuanthi !lu l:l: l5t>.'i;261' vcncimuato.{, ptlm tl·at.m~ ·tlc sm~ · ~iwrle .o.ntlc 
importt~nci:L olc et.a.pas (1uu. lhe compotom, llw convier ·; -. · 
t'Oiuren:;cs. •v>s uxurciciol! tln l~!JS a H!O 1 . :1 
cou t:1r olo lS de <Lbril <lü 1891:>, H iliutdo untt·:l.S l '' <li~cu,;s:'oo oÍo pt·ojuetu:n . [!):;, :\, ilc 1005. 
pro\'idmich•~ ; · . · t!c:>dnlmt!ldo :1 c:1duira ún m ttt.ltumatic:a, gco·· 

.:!." .tl. lScm;t;;'to •.lo 'JL'o,JO· c~o · u .. ~0;·1 . tlc 1\ltJG, got·aph!:t u histori•~ ·do Hr;tzil , do Instituto 
• Na<:iun: ~! <lOs ii m·do,;..Miú.lu~ . em um:t do mu-

•'l uo:.!' .cquipa.i•;t · ~~ llnlcg:tnill Fit~c::~.l•lo .J·:~ •a•lo tllomtLtli-~ L 1; oul.i-u. de ~(."Ogrtlphit~ c .liistoria. 
· uo Matto Gro~'SO <L ot<d~st~~do o lo Pa.t~an :t ;, · olo lira.zil . percubcndu callu<um dos proles• 

· :l" tÍisc~Blliw clu .pl'o,jüutu.Jt. .1(;0 A. rlot ÚJ<J:i,' Sul~'-" os Vt!ltdmnnt~"" mat•t!<uló:< n:L : tabclla. 
que :mtoriz:~ ·o Uovm•tlo n. :tugnHmt.m• wt .'!• mn vigol· p:~r;~ ii cul'PO tloooutu tlo me~mo 
divis(i.o du O$Ct•iptorio tlo trafego d:1 Jo:.~!.mtl:t institut.o, ~.om · pa.t·oon1· rb~ UomntiHsõe.~ do 
do F<ll'l'O · Co1rtral do Bl:'iiZil trcs logarc~~ <lo In~t1·u·:~.:\o. o cltl FimtllÇt\~ ; · · · · 
cscr ipturarius, çom pttt•t.><:or da. Commi$ii'Ji.o . :~· disoui!S(i.o do pt·o.ioc·~o li. 20u · IJ, olu 1 W5, 
de F1mwçru; ; . . · · L'CtllléCM pa1~1 :)~ discussão lll.L emenda. dc:s-

8• tliscm;.~rio <lo p1;ojecto o. 5i i:,· li<:l W05, tttcatla· nn . 2• tliscuss5.o do pt·o,jt:cto n. ·209, 
t[uc · d:~ · novas attribuiçi~.~~ · :1o con~elllo ~u- clcste u.nno, que mantém' o d ireito do~ :1spi~ 
p1·emo ·da. Cúrt.c rl.o Appoll:tçi).o.c oüti·<ts pt·o- r:tnte~ · :~ · commissario~ r1ue n·iLo !oram in- · 
viciónc.ia.s ; . clnitlO~ ll:t l'e(QI'Ini~ pOr quO 'J}tiSSOU a c!a.s~O, 
· 2- . discu~'!.ão 1to p1·ojectó n . ~i'? ·A, !lo wo:>. flca.nlio · a.ddidos ao corpo do. commissa.rio~. 
olevando a. f-1:006$ ann11:w.s ox voncimontos ;lguarda.ndo .'n..gas~ ptLI'<~ d<Y JJOVO ontr:1.rrm1 
do~. ·lente.~. ca.thedrat,ico~ n ~~ · 6:001)$ m: dos om conouJ'SO, a1hn ·lle sorcm pl·omo,·idos. 
1!\ ub~tituto~ o pt•ol'ns~orC$ dn.!l I•:sc(JJa;: Poi~·· 1 .11.\':UltÚ,-~n a Sl!~~n.o :ú~::; hor~ ~~d;,, ta.rdc. 
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APPENDICE-

Discursos· prónunciados em diversas se:asoe.s , 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SliSSÃO mi 28 DP. NOVÍ\MflllO DI': 1905 

o Sr. Bodol~ho Pa.ixa~-~-r :· ~.to. · Fract.<~i. Pra.ta., v ma: Pla.ti;ia. o :-.tonto 
· Presidente, Yon!Lo :t. tl'lbuna para tlP.fen- AJogro. ondn· oueontrará o tolograpbo · o:~.- ·· 

der ·algumas cm~ndt\S quo :tJJre.~cntci M .. ciorml, 1bol.lmulo .o cia•utlitu, n .out1•a. quP.Ii~no 
Orca. monto em . do h<\ te e AAr.ei breve, cort·o- a cilhulú tln Al•agua.r~· ás tlP. }:st.rolla. do Si 11. 
spondenllo a.s.'~itn aos justo~ e nobros desejos <lo .Monto Varmollo o P111•acat\L, no J•),!t.ulo de 

· V • Jo;x, c .de todos os rucus iJJusti'CS ~ollog-.J.S Minas GcraP.S. · · · 
· da. Camara, que rl!('-<>nbocem a hece,;sida.dc · Est.as dnm; linlms !iio ·muito nooes.~rias o 

da. votação !losio e de out.ros pro,jcctos .rela. ·hnpol't.<mtlssi ma~. pot·quanto ~crvil•no o. rlurt~ 
· . ti vos :i. aespcza. tlo B:\ta.1lo', iH1 l'ntm·o o~orci-· Y.OnLL~ I'i<J:~4 · n J'Utlll'OR:t,>:, tJno prooi~a.In, p:w:.. 

·.cio financeiro. ·. · · · o· seu llf"sílfiVOI dJHt'llf.O', dt\'<.'lC mf"iV <le cnrn-
. A· primeiro. d:t.~ miriha.<; PrnP.nd:t.-: rorm-e-lle munii:a<iíO:I l':J.Pitla.~ . 
á. construc('lio de urna liuh:\ tlo· e(lrreios nn- . Vnu. agora, t.J•:ttm· d:dN'CI!iL·a. omcmtl:t; . 
tre a.s citla!lo~ .1le i\1ontP. · '\liigl'P., .l<:~t:~llo de n tJIII\IIH:I.Utla Pl'OIJL".ICL' ;t.O~ ll~tnllo~.JU!Cn~
Minàs· G~r~cs, o o porto do ~:tnt.a Rit:L 1lol~:t· . t~:LI'iu~ pam •> J)l•ultmga.rnPnto d:L J·;~tr:IAiu. do 

. ~na.byba., I-:sta.tlo do . tloyn.r.. K4a, mrulidt~ é Ffll'l'O Üi\-<tti 1111 Miun.~ :t:.(i :L <•illr"lo tio Ar&xá, 
llOOCS'Iaria e · urgonto;. porq un sn tratiL tlq p1~·n~lo pt'!ln. LlnllarniJilhr, o .!c l'l\nl:io.~ !fliC, . 
11ma. linh:... importante, qüfi lig:u•:i. o.<Jnello p:ut.in~lu .tle jlont,ol! oouvonioilt!!!l, · li,<.~ucm :L · 
porto, por onde p~~:Lrn gt•:,ndo numero 1lc Jnu!!lm:t ICJ'l'O·I·i:t :ts impot•<.antos citlll.lll\~. tlo 
pes!IOas em tlema.nda. do ~. P:tulo .ou ·dc~ta Sn.cmmoni.o 11 P:L.t.J'Ocinio, no tt•ia.ngulu mi· 
Capital o se e:cportam milha,J'I'.~ rtn citbc~~i.S ÚL!ii·n ü ;;,.J"t,:íu ~~~~ Milia.". · ·. · 
do. gado va.ccum· •~ v~~orio;~ g~il.l!ros dn~tümdo.~ St·.· Ptocsitfonto, .. :~ Jo:stt•ada de lo'P.l'f'O Qo.;to 
i'o oonsumo no pai;,, . a. · looalitl:ulf",; •In va.lot· tio Mia: L~. tJUC hojl!. pr.l•kmcl' :1. · Uuiii.o, f. . um 
oomméi•ciàl quA nlli rnantoom rP.Ia•~iir.~. J.:l Pl'Clprio Mciona.l dn. ilitm(m~o VtLlor, fa.t(n:do 
tenho 110licitmlo dtl. Dii·~:toria C1ct·:d tios Cora a onri([UflCCll' r• dtU· vid:1 <tn!lla. vo.stissim:t ~·~·
reios; e . com ·muita. illllt.a.ncia .. ~t::t provi- gião do pa.ir., ma.s que, on1 virtude das solu-

.. tleneia., QliC não põde· !ler dnmot•ada.; m;Jk;' ções d~; continuiJade qun n.prl.'.senia.. é ~~m · 
não tendo con~eguido a. !:!oi ução · q uc · nJmo- cm.Po se'l>~ pcrrr~>S e sr.m cabeça. como a.cortn
j:wa, apresento :~ consitlot~açiio <lo !llustt·n •l:tmcmtc qun.liHc:L o illustrrulo .engenheiro 
l'elatot• do pa;recoJ' o projP.Cto ora. em 1leba.to llr. I.:t~~mcc• Cunh11., seu :~ctivo P. compLltcn-

.. a oincnda. a. quA me estou l'afAI·intlo, 1ic:~.ndo . tt~ 1\X·•lil·eclc t·, o tr r.:cho i:>ala.do de. Cá.rrailc:~~ 
certo do quo ella. .sorti. 1'aYor<WIIIrncnte aco- ~~ Hugio~. 
lhidà poJ• s; ~;x. . ·· Conlteccm todo~ a. t l'isl.n sot·t·e da. Comp:1.-

A seguclLia. omcada rerere-:se "'o . e~t.a,helc- nhiu. Ooste du Mimls;(\tw. 11 aiJysmo da. bn.ncu.t·
. cimento de uma. li.llha. teJt>graphica · 19<J.er•al, 1~ot~~ irremcditwehm JV(wtcu; g1·a.ças a. m·x·o.~ 
s_uo, partindo .da cld!lde de Campinas pela. o 1'Milidade<! dos fespons:.tYriis pela marchtL 
f,i.l'lltla do F<'rro Pauliitt.'l,, vã . ror ao lf.1.r-- dos ~c.us ncgocios <tt-1: u dos..·\stroso emprosti- · 
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·mo, garantido pelo GovernO c cfl'eetuado a. 29 Ap1•esenta.ndo em · 1900 a.o orçamento da ·· 
-de. mM'f(O tlc 11:;~;:~. ~·-cm·c;~·uo qnal assiror. mo Gtter·t•a, convertida d.epois.em leit p:u·a o es'l: 
manifffitci, ao discutir.na ~cssão llC!.2 de de- t1ulo 1lo um trM;ado riúxto estJ•atogico eutre · 
l:embro d·c)903, o ·orç:tmcnlo llit I'P.CP.it:~ p:wn. o E<t:tdo d.O P:Lt'an:~ e o 8nl de Matto nrosso, 
u nx,rcicio finr•nceiro d~ 1 !>04: · não alm.ndnnlli ~. minha pl'irncil•a. irl.éa. por-
. « J<:stn crnp1•e;timo. q:m nst:i ho;ie ~ob ;\ rn- qrw 3•eputa.va., conHHbÍiHl:~·l·eputo, a sr.gtrJula, 
sponsahilitl<itlll olo1 Tlw~um·o Ft;tlm•:t!, .loi mn rne•lirb como cqmp!cmenl.o da· primrül'it. 
t!;:tupendo dP.S~I~tJ•e pltl'lt ;;illli•li~ f:OmJ.ll,llliilt 0 HOYCí'!lCI .I•Y!!lél':tl; entl~P.Ül,JlÜJ, fJl'NtWÍ 11 
,, um belli>;~imo Jtogodu Jlr>m <t. Unit~o. eomo '' ~ollt<;ão coJtcl·etit.aol:t por d.ccl'ct.o n. 5.34fl, 
lb7. VCl', na din.f!, O ffiHU iilu~tl•n co ( Leg:~ Si.'. de I~ rle O nt u 111'0 do lfJ04 rJllO iiS~im l'C~t.: 
(l:l.stão dn. Cüti~<t,· com o lorilha.ntismo pn- «Decretn 11. r •. :-149-dc 18 •le outulJro de 
reMe de sua. ]Jal"'n·;~ eneant;;tdOl'a.· 1904.-Antol'iza. ·~ revisão ~ 1las concessões 
· De fa.él;õ.. conforme affii:'Ii'b o St·. Dr .. lus~ cias IM1>:tdas de Ferro do Uberaba; a-.Co~ifu'e 

Carlos Rodrigues em seit traballLO inserto uu. tleC:J.ta.lfu:l aPnlnias. · · 
:pag. 91 do relatorio <lo .Ministerlo da Fa.ze.odu. O Presidente da Republic<t dos "Estados 
deste anno, o ca.ruuio 1n':!dio tle <~bdl de l8!J:3 Unidog do Ht•t•zil, attcndcndo. o.o que oxpoz 
foi de meno~ de 1.2 d.: ma,;, acceita. ·me.~ mo o ~{ini~tro. de Estado dos. Negocias ~a Indu s
est-a t.ax<t, a con1panhia, em vez de receber trHL, Vza(}a~.e Obra~ ?ubhcaa, d~c!e;a.: .. 
57. L20:000$, (pois que o capital real ihi, Ar~t. 1" Ft~a au_toi'!Zada a I'CVISMl 1h~~ con-. 
de.~ 2.800.000, mai~ ou menos) recebeu ape- ccss_oe:; llM l'dtt•am~ de l<'erro. de Ubúraba. •• 
nas, 34, 28:~:0 16$, visto ha.ver o Gover110 ar! o- CoxHn IHle C:ttalao a P<tlmas, coJ:~sta.ntes 
ptado par;~ si ·a. t:t:c;a. cambial do tlitt (mimo~ .llos dcct•etos n. i:lCi2,. t!e lti de outubro . d.c 
clc 12 pe1~ce) cpar<t ella., companhia, a üe 1890,_n- 1.1.27, <lCJ~uezlQ''embl\) de1892, e 
:!o cl. !!! além <la~ vant:Lgms auferi,las pelo n. 5.266, 1le 30 de JUlllÇ> do cor·rente anno. 
Thesouro,. du <lcposito, cimqmmto nTio . oratn segun?o ~ts bases. que se ~egueru : 
gastas 11s sommas na consh·1w,•ão.» I. Serao ll~alltidos os t~vores (le que go-

. . . · . · . . . . . . sam ;ts l'~l'er1das conoessue>, 110s te!'rnos do 
. ~ mes.mo Dr, José Ca.t•los emnuthu os cou~ iwt. 2° dó a.lludido . .clccbito il. 8li,2-. · 
eetto~ segu!ntesna res:postn :1 con.slili:t. i.Jl~() ·. tL A linha ferrea de úbcraba a cioidm; 
lhcf.br:1. fe:t:L : . . . · . ·. . . do q\te ú cessioliarii~ a, ·compi'(lltiá. d'e E~ 

«l~ntretan.to em t1·oea ele 34.28:3:01Ú!i; tra.tla.s de Fer1'ó Noroeste dg Bra.z.U, té'rá. o 
creditados á. 'compa.nltia (Joduziuàs s.m tr~\!.ldo ltltera.do de. m?ilo a plti;~i' dó 

. t.Q!las ~~os despal.as o commissõe>l é üSt•~- Bahuru, ,ou de onduJor mats conye~t~:p~t~ no· 
rlebttada no ba.la.i1ço pelo valor total l)rolongamen~o da Esit:<J;da de. Ferro S?ro()a
nomin~l tlo einprestimo, <llte, ao cam- 1)ana, e ter~1nar na ctaade _de Cuya~~;. d:_<::
bio n.ctnnl soria. de 74.200:0UO.<i; .além vendo segmr pelo vaJI.o 1Lo Tteté em rhree~ao 
rle f.; ],l2~.9(l7 d.e . jm·o~. pago~ pelo a !ta. pura, atritvessat• o rio f>M'<~ll§í. enti•e o 
Governo, como •Lbon:tdoJ' do eniprt!~Ü- :,\alto) do Ut•nM-Pung:i e o po;rto ·ao Tahoado, 
mo ;_ou mais :t:!.i')~ll:DOO~- um tokt.l e, pu.ss11t1üo JlOl' Bahús, n.compa.nbar n. sm•ra. 
tli .OOO:OOOJ!\000·! · d(>~té .. nome •ttê . o sen poiitó terminal. . · 

Com nn~nças rtest:~ ordem. sel'i:t . m .. A_linlu~ tlm·cit. de ca~lãó .o. Pa.lniô.'l, 
impo~8i \·at ;t m~lb.or em preza tle via ~e q~tO " ce~~10n:ma _a C..o:mpanlna Alto . T9- ... 
ferrea. ;•i ver de~etnba.l~Lçada. e. nã.o ?a.~tu1~, tara o. se~ ~:raça.do n.!'tel_'a.!,io de Il!-od.o 
admil"~ 1la q no a ~oeste d.e Minas.. a partir Je. Arag\l,u y ou das sua.s pro,ç~ml
ll.pe?:ar do seus elementos de pro~peri- . dade~ no. pz ot,ongam~Jn0 df- EStrada d~. Fe!;'rl> 
da.de km 1·egular, lmja eiltrado em Mog)-an«. e t.!'mi~ar na CJ~_a.d,e de GOJI1Z~. 
liquida.,ao tbrtJad:h . ·. ry. ,A l:ere~·~tla Gompa,!_lhHL Alto Toca.ntms 

. . . · . . . ' . . . . . teJ•:t dlretto a cun~truccao,. uso e goso, m~r 
O objQctlvo do pt•olongamento da Oest.o de diante o privilegio e 1riais til.vore~ d:L sui!

Min.'l.s devia. ser ;t . Capit:tl tle Goyaz, pas- concef.lSão, e:tcepto a g:tra.ntia. dé jl,lrOl, de 
srtndo pelQs uberl'ímos municípios. uiiueil'os um ramal que, partindo do ponto mais con
de Patr.ocinio, Cat;~lão (~ outros •laguelle l'C~ venlonte 'lost!\ ultima. linhtl., tet•minc na 
.moto Estado, quo seri:1 lig:L<lo l~ CuyaM :por parte n<L>'egavel do rio Toca.i1iin~ ; uevetldo. 
~ ferro-'Vi~ de igual IJitol:J. () todas as cou~ p:1l'<L e~se fim, aubmettCl' :1 approvn.Qõ;o do · 
· lilcoes technzcas semelhante~. J~rn ISOO, ·.loycrno, dentro do pra.zode tres anuo'l, cçm
quando gove1•na.dor de Go}·av., eu suggeri ao tados tlu. presente data, um detalhado re
Gove:rno Provisorio da. Republica ntn tra-- oJOnheclmento, '~. vist•t do qual possam ser 

. çado, que, •~ meu ver, r(JS()lveria o grave e J.eterminados, delinitiw'..mente, os :pontos ex~ 
momentoso prob~emu d(l. ligação de Matto tz.emos e 1h:ado pelo mesmo Gove1•no o prazo 
G~o a .ea.pital Fedo1•al paz' meio _de ferro- Ja. eonstrucção, . sob peno.; em aio)j0s os 
vta, aecDlta.vel sob o ponto do VI~t:t eco'- en.sos, de mt!lnr.idltrlo cl:t MncP.~sii.o rlnst(o. 
nomico e tambem estJ•ategico. •·ama.!. · 
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po1·ta<)ãó, d~ fôrma a .. nã tl a~phy~i:l.r ~i~ 
Jllo,lu~tl'ias naRcel1 fus ; faça is :o ·e a zum• 
(t~c! hem" Cmna.-aj o.la Oc:s~e el e . M illtt!l
$01~' 11111 vm•o.hiJleim -Po.tosL . . . . 

, ·Art. 2.• Nos contr.O.cto$ quif fol'Gm-celo
: tml..dos; de conlo~·midil.de com o .j>l'c~ent.c 
decreto, S:OrãÇ~ o\iSei'Va.clas · a.~ clausula .. ~ q un 
com o. mesilJo haix<Lm,. :).SSigil..'l.olai; -polo Mi

. ni~t'r.Ó dó .Bsta.dó elos "l"I P-gocio~·- da Jn(\ustri:~, 
Yin.~:.e Obril.<! t>t\lllic:-.s.. ' . . · . · · Acc~Ni<eont.a. ·o cif.:tdo érigmtheiro·, a pgs. I! i. 

.li. Hl" HJ r!o i·nlhrhJo ~IMoi:'io: · · 
.IUo de J:inclii'•l; lfl do r)Utnlwo.iln -l!Jfl4, · f(l• 

o la l~f\putUc:i. . · -·. -~ , . . · . 
._ FIU.~ctsco or-: P.AlJr,i.. H.oJ>tll<fu~:s AT.\'F-~ . 

Lfli.ll'o ·~ e11c;Oia"' o Jif;;u m~. : · 

·. Terib. iíioo ôsta' a. melho1; so!uqãl; ' <t& prO
blemà. reh\tivo 6. viaQão" ferrei~. pa.i'll. Goyaz ê . ·. · 
Matío OroS!io 1 _ · . · . . . . . · 
. Julgo que hão, cÍn que Íl\lSCl os. v:Uiosoo 

pa.recel'Cil-e]Jr contr-.i.I·io, que não me coriveü
cer&m da . ~\lper'foridnlle da directi·i~ . por 
s, :Pauro, condomnada. pelo illuske eug~ 
nhe,ro. Crocka.t de Sú. e o1~~ros : J)t•olissio!liles 
úo rec'Onheeldn. oompeteocm c va-lor moral. 

O i:àsó, po~fu; éstQ. resolvido pelo P(}(lqr 
I•:~eóiltivo; qüe não volverá., tle certo, ath\z; 
UO) .C..'l.DlÍUhO até li.,noi':Í. SégítiUO etn Í'eltl(}ãà ~ 

· iilatoria. ·ae que· -~l:ót~ · tratà.iidci : si ·a8slm é 
-'que cst:i. reclama.[ldo a O!istiJ do Mitlá.S? 

Diz o Dt' :'~co Cimh;\ .em seu de~en
volvido'.e, pi~ecle$o r~l:tf.Ório do anno de 1904, 
pa.gih~. ll : . 

· ~Á~ cil.~<lscfl;eottvii.s p~ra . ~e t>stado 
.. 'de decii.ii~cia ila. lii.vom•il. !!ão, principa.l-

inênte, as s~·&uiii.tes : · · · , 
1•, falt:a ire cónhooiirieilto, dado jloi:.' 

J>ropagitii~~ litt~!ligenté, dils i:iqhei~ da 
· ,;ona atrá.vessa:da pela EiS~rt~.da; allm. tld 
qiio piti'a blla c~nvirja inunigi;~.i'to lil.hll
l'ioSá.' ,iiéi.Ji.Q~t.í.n~ _; . .. · . . . . , · 

2", .a. _gra.iidc pro_pt•tildniln terrltot•Ial. 
difficilimil. de srir snbdividiola; Jinlos 
p1•eçbs ôxa.ggerado:~, pedidos pelos sei I$ 
p~·oprieiMi-ios. - - · · · ·: . , · 
. ;3 1" F!J,lta. de ca.min40i! .vi~ina.es õos 
oontros I:WQductor~s. at'astado~ olal_inha, 
para. a.s dilféi~!lntes e;taçÕêS da. Jo:Stra.da 
olo -Ferr:ô. ._ · . · •. 

. · 4.•. &ir o ·.gener(,) tia. g1·a"ui.le c p1·in." 
ciJ)tLlmento . da. .. P<lQ.UCD!\' la.vonm on~ 
rn.do· do . pella.olissimoo impostos t!e cx-
pot>ta~;>ãb : . . · ·· . 

5:• A in~oleilclDi _na.tural do cn.mpori!~z. 
motivá.da notà.dament.e nesto · .l';stmlo 
pola.faciliditohl liom que, sem t.r~balho. 

.. :t,lqutre o . _necessario e o.t_ll o suP,ol·fhto 
para b:..,;t.'il' :í..~ neée,;sida.tlCS. oJ:L-Vl_d;tc 

.cessem tacis --JhconvcnientcS com uina · 
propá.ganda dirigida, ch:tmri.ndo. a. im· 

. toigraçãõ · e:tponta.ima, · f:tc!li te-se a 
:'!)QU,isiçã,o . da. .terra pelo. seu ret&lh:~ 
merlto, o.l>r.iga.do ,pe~() .. imposto · terrlto-1 

· ria.! gu outro meto mdtrecto, rEiduzu.m
se con'(eniente~onto o~ i_mpoYt()~ do rJx- . 

·<i l\it'litot•:tt: :L$ ~o-udiçDes oconon~ica.~ ·. 
olllsta lisk:\tln. · do tet;J'o, co lioc:tndo)~:\ 
ap1;a. p;w:~ rea.UY.il!.' o l'uturo IJUn· lhe· cí 
rlest.ín:1•l'o a problema coinpblxo. -·: 

. Nfio n;ul descuioll!í eui énfrcnta.l' o. C:;t~ 
tullal-o cuid<\dOs:t.mcnt!l, não· obstante :1. 
certeZa. de pouca.~ medidas poder pô1· 
·.em pratica, .attcnclendo :~ iritençM ·quu 
tem o Governo tlc. promover o seu a.t'l'en-
d<t.mc.ilto. . 

J.•:st:~. ultima. corisidet•acão. portim. · 
. não .climim~ ó .. clevet• que me é iniposto 

priltt.Súncçõos rio ca.rgo. que .exerço, "de 
· cmittlt-' 110bt'O o u.ssuinpto :~ minha hoc- · 
-ml!olc Opitti~u. que Y. · J~x •. toma.t~i. no 
g1·:ut tlr) corisidctwião '{IH! jnlgm· me-· 
l'Oet'.J.'; . . . . . . . - . . 

A quostão mn.ig im]>orta.ntc ~~ rc~oiYr.r 
pu.r<~ tridhot•:n· ·~ to prompto. M oondi(~ues 
o!Conomloa~ !lestl\ r.stra.1ltL de ferro c r~~
terenko ~~ linha dabitol<~ de 1"'.00; "isto 0:. 

· aci~b;tr com n soluºão-.. di! . c.ontinuitiaclC\ 
(jliC\ :1 ~epar:t, cbndO:.I,he ppntos itiiclal r. 
terminal. · · · · · · - · · 

Qua,tdo . :LS!!Umi a direcção rlestl). es
tl·ada cxiijtiam cloirs tri:icllos _em t rafego 
na.qnclht linha. -.Bugios a. Ca,rrtt~wu.s c 
Cedro •~ Rio CJ:u·o, H\lPara.dos por· nmn 
~oluçiío · de· continuiil:úle de lf•U kilo-
mot.·os . ·. · · · . ·. · · .· 

Fiz vei• . a Y, gx; a. diflicnl(_lmlc. n:~ á1l~ 
miuisit•n.çã.o 1lo t r BCho 1lo Rio C.laro :~ 
Cotlt•o o (J quabto pCS:Ly:t nu cnstc\io 
IWl':tl d:. 1;odó c 'V. l~x . . tomou a . su.hi:L 
r(J!;O!uçfi.o de .desn1erit bra.l-o desttt cstL'<HI:t 
c a.nncxa.l-o :1 Estrada -de Fer1•o Gontr:l.l 
<lo Bl'ttzil, o que· 8n I'en.lizou a. i t!e junho 
tlo. a11no J>l'O:tímo tlntlo. . · . . . ·. _. 
· f"l<l~ta, pois, il·:l.t1~1· . elo trecho •lo 'G\'u·
J •;utca.~ 11 Bugios . -· 
· lsoli~do como cllo ú~M •. p :>de ae1• consi-

·,lot".ulo um co.rpo ·sem pernas ne m ca
IJÍJ~l\ . . Com cJfeitÇJ, -do l:t.d!l de Hugios 
toem OS l'iOS S:mt' AllR!L e ?(!uso /l.l ilf:l'f.l, 

· ltne, pot• · iJCca..~ii"w . das M~UMI altaS, im
. i>o<lom (!110 as mcl·cadol'hl$ tlo i[!terioi-; 
notadamente u gado, cllcguom :i. estaçli.u 
de Bugio~. polo quo procut•:•m .a cst:t(}ão 
de Tres Coraç.i:íos !LL · Estt~..ulíl. .1lo E'c.w•·o 
Minus o Río. 

J)o lado do Carrancas, paro. :1o mat·_ca-
. do1•iu. ío1· Jj&hilln. pela. cs.ta,ção. do Sitio da. 

!Mru.tlu. de Ferro Oenkal do flrt~oiil, tom 
do tb;?.Al' um J>lll'Clll'SO Jwg:d.ivo ont•ntt'o-
o!P•Im• HO. I\ ílonl ct.ros ._ . · 
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~ · · ·.. · J;;ste . 3J!sumpto vae tratado·. detalha•' ,-. . · .· .· . A r.~t&R _·consid~raçoc~. nne-!:c 3 gra- · ,__ d'" 
v.íssima. das ·baldeações da bitola. íle ilamel\té 00 ea.pitliloc A linw. e ·C h•• 
lm,QQ para a. bitola da 0••,76. e desta UI• cios l>, a; CUja Secção elle. pei'ti;!OCI;l. ~-
tima. ·pa.ra. a. Central do Hrazll. · cOmo se · -ve, Jia.O ha. outra.l!olúçãcfp!U'a. o 

lMu. si'nsela. C1pO!IiÇ'iil) demonstra. C}IIe f'uturtl do. Oé~te de Minas e da ubeni.mu. 
o treehõ, de .que me oceupo, tem tra.- zona. a. que ella deve 861-vir; que não repouse 
1~go dos mais reduzidos, e pesa com no seu .prOI\)nga.mento .~ coostr•lcçâo dos . tre· 

· g"'ande qmmtirL nas dC!lpcza.'! de eust~o. chos lacunoso~> que lhe interrompem .o tr~ · 
· Uma v<'.z,.- porem. -qitll o i:t·nch•J P.m fp,go,entre pontos .importa.nt.P~. com_pl'61leadt~. 

questão s~ja. . ·prolop~dn convonien~ dos 110 sell k.1çado, e. que n~ mau soppo1·~ . 
mente, dC!!appareeerao todos _ esse~ m- ta.m cs..~ inqu~iticavel solu~o de. conti

· convanient.c..~ ora. existentes, con:verten- .nuidadc • . qúe os pi'I'judica- ·- enormemente, 
d~H'lfi em elemento poderoso · para. o m1" tánto quanto os cofl'CS publicos; os _quaes, e_!ll 
gmeoto 1las receititi da. rêtle geral. vez de 1·enda. a.onua.l certa. c elevada,, terao 
:··· Divido_ a questão em duâR p:u~U!~: O de enfrentar deficits a.preciaveis e oonsta.n-

. prolongamento do Cal'ranoo~ ·.pa~a. o Rui. tes · .. · · · 
e o de Bugios para o norte. . . . ~~nti~ta.nt~, qual deve ser o óbjectivo c~lli" . . 

Pelas eonceskí.ls qu~ .tem c.<ta. es~ mado pàra. e;:so. imprc~~eindivel · ' prolong(l.
tràíla. a linha _de que t-rato deve pro- ni.cnto ~ . . . _ ._. . _ . . . 
longa.r-se em rumo sul até a. c.staçã.o d() · Nã.O . mó parece dilfieil ;~._ r~spos~. ~iant.e . 
Harra. Mansa, entrooe<tndo •~hí com a da ·solução dad~ ~lo Governo Federa.! ao. 
Central do Bra.zil. · ·. problema· da. ·vtaça.o ·ferrca. pa.ra Goyaz. o . 

Por oonll6()ueneia, nesse· ponto, o.· pro- Màtto Grosso. Desa.pparecenilo, pot• torç.a _. 
. bloma. não ·9ft'erece ·.difHcuJda.de, uma. desse :t.Cto o ponto fori}ado de Ca.t.alão, como 

. v.ez que pôde :ser dete_ti!l~nàda. a e~- 0 pondera. 0 cagcollciro · Lassanee Cunha.,. a 
ecução d,o proJoeto detincttvo· em ~ua Oeste de Mina.~ deve pro~ur'al', a. meu · vêr; ;~ 

· tota.lidade, .ou. limita.l-o at6Bom·Ja.rd1m, estra.da_.de .terro que se dirige á. capita.ldo 
ontl'oncando .· com a l~stracl;t de ·lo' erro primoiro .. Estado . pOl' ·. miril refurido, deven· 
Ra.pucahv. -. . . do-se entronca.r .nelll\ no logar quo .for ·ésco

Por úma. ou ontt•a. ft\rmo., _ a. Jllerca.- lhido como mais .conveniente, no prospero. 
· doriá. vind:. doinfut·iQr tom l!a.híd:~, natu- rico c t'uti1roso triangul() milleiro. Não so 
·ra.l.c tranca pa.n rdUo d;) Janeiro pe~a. téntló determinado ainda. esse poato forçado · . 
Estrada. do Ferro ·cent.ral. do Brazll, pa.r;.~ 0 entronca;mento, proponho que se es
coro uma. uuica baldeação. . tude, ao· entrar esta.lei.em .execução, o pro-

.0 prolongam~~f~ pa.ru._ o extremo Jongaínenio da. linha. até á cidade do Ara.x:L, 
norte, pol<h! pro.J('Cios .. o:u~ten~. -t4!m stlde dO' um municipio dotado, prodig_a.meute, 
por objec"th~ a. eida~o do l:~t.alno. em pela. natureza. pa.<>.o;;wdo por Ba.m buhy •· J':.~te . 
Ooya7., sel•.nnc.l.o l)ntao r·~~ lmha. P.'\l'a. ll'a.çado, que me parece o melhor· •. debai:r.o do 
lignr ·a.quelle -1<~stado .no .lntor_ al ._ · . ponto de vista. ~ouomtco· do pa.1~, COlll'!lllta. 
. succodc, porém, que_ a11 novu.s con- o;; pa.lpitan~os mtere&~~s cio Mum.s e de 

ce~sões · foita.s pelo (Jovct·no Fadera.l. Goya1., . . _ _ .. . _ . . 
llgo.ndo Goya.z e Ma.tto •,~ro ;~o ao littol"al Realmlinte, quem _· vier da remota. capital 
pela. . IMt·ada. do Ferl'O Nor~nste:.. do Br-J.• elo ultimo Estu.dó ou immediações, em dc-
zil. importam em · modtflcaça.o pro- · d 
rundo. dos a.ntigos projl\ctos, a.lNmdJ- ma.nd;\ elo Rio de Jo.noiro, poupará. corca c 
lll\DdO em · a.bsólHW-<L Jinh;t llfl C;~ta.lao -2.":>0 kilomo·~rOR, qíto teria. cle despendel', em 
11a. Oellte de Min~<~- · . . . pura perda.. no tnJecto pola Mogyaoa, Pan- .. 

Penso comtudo, q_no e!1~a nova. or- lista. ~ Central do Brazil~ . . · . 
1lQJll de ~oul!l<'\S·,amnad;~ Pl'eindic:u•;\ a. .Ji:S· nn: equiv:ocn mnn·ifP.,t.o do~cngenhciro ·Las;. 
t1•adn de t~CJ'rO Oeste tio Mina.~ • . um;~ ve:t. s;\nen Cltnhn ~1uanto iL estaçao da Mogyana 
que seja aproveitada. à seccã.o de tl!J ld- na. cid;~de do .· Sa.crà.mento: . itã.o existe ~Jlme- · 
lomotros do leito prepa.r.ado ontre Btt· lha.nte estação e sim a. do Sacramento, .entre 
gios o At·cos e c~nstruida. uma. lin~a 1lo Ja.~uára. 0 Con<tllistlL, nos· kilometro~ 51 O, a. 
~30 l!.ilomotros hga.ndo At·cos · á ctda.de 513 10"' de ·a.ltitudo sobre o nlvel (19 mM• e 
do Sacru.mento, na Estl·eida de Ferro .V:o- distante ilà. sêde do município, li• .q.ual pro, 

· . !1!1<1~'!1 (grypbo e;;tc tina.l; a. qno mo. vou cura attender a ulf.im<i. pa.rte rla. cmonda, 
rMeril· já). . . · · . mais de seiskilomotro~. · · · · 

Feita. esta. liga.ç-3.0, certo estou de que 
fica. rio . pel"fe1tamente sal vu.~ua.rda.dos · Os muoicipio~ ·do Araxú., ~~uhy, P~tr.o

. -os interesses economicos de~ta · estrad:t. cinio c · outros proximos scrã9_ benellctàdos 
de ferro, bem como os do E~t.a.do de pela. medida que proponho, setn·out'-'? inter-

. Minas oeraes. esse que nlio seja. o .do paiz e, pa.rt1cnlin·-
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· numto, .do Estado· q~e represent-o nllStc r amo 
do CongJ'eli."O Naciona.l. . 

.. · '"'concluindo, Sr. : P1~i:!sidcntc. pronunciarei 
:tl~uma.s ~lavras em defc~ . !la. ultima. ilall 
tliinhà.S emendas, aquelta. que manda wn· 

. ceder á vi uva. do eminente profes$0r F • . M. 
· Dr'aenert o . auxilio de .15:000$ para ~ . ini· 

·prcssi o .do 'Manual de N: A. Hem•y, J'cec!s 
<Wd l"eccUngs .. (PoJ•ra.gcns e nutríÇa.o) tratl.u-

. r.ido:pclo mencionado professox-, obrigando-~c 
a. mesma. ·vi uva. a cníregar metade da. ·e\lj.; 
çã.o que fl:.:er · a.o Ministcrio da Industl'iá, 
Via.çfi.o e Obras PublicõJ.s, a.tim de S(ll' dístri· 
.huida. .'Por ellc ·do modo (lUO julgar ma.i~ 
conveniente. . · . . . . ·· · . · . · · . . . 

Relalorio ·s~m:.-a Viticúuv.ra M . Bro:;U c Die 
lropisch~ Ayric!<llt~. . . · · · · .· 

o ·frotessor Dra.cncrt, q. uc fui um . gt•andc 
o loo. amigo do Bra.zil, {;~llcoo~ :t !l de ~e
tembt-o de 190:J. doixa.ndo·sua dc$ventul'ada. 
família em hicta. com a. niísel'ia. nogi•a. c ' 
fcrocc. · · . 
· Q a 11no passado a Ca.ma.ra. appmv;wa. umú. 

emenda. ne~t!1 .~entido, qno o Senado con·· 
demnou a morte; sem ·a.ppclln.çãu nem n.g~ 
gra.vo, porque . a Ca.ma.r.l.. tévn lle engm_,r 
(riso) os orç;~mentos . a.Ui depurados; espero 
quo o · illustro _rola.tol', rept•esentante ·do~ 
mais rlistin~;t.os .( aj>oi<Ld!J$) de um lMa.do gc
neroro o gra.n•lc. a. que · o pml'c~~or [)r.toncrt 
·prestou v a. I iosos sorvic.o,.;. acolhor:i. a. cmen''"' 

Tra.~.:;C •. senhoril~. de uma · o!Jr;~ de t•ca.Í que ot·a· defendo; ~;crà. um acto •le bonefi· 
· mcrcci.mcnto ·scientilico e pratico~ . •·e rtitht cenda. c de utilidade a. a.tlopçã;o rlcsta mcdlda. 

-para. o vcrnuculo pelo exímio profc~sor tlc -'-do boneticon<iia. por4ue o l!:~tado estendcr;l 
phy;;lca. .O· chimica. da. );:~cola. Agrléola <la ·a. .mão protcctora. .:i.· vi uva. c orphãQ~ iui'eli
·Bahia, ex-dil'ector do Instituto Zootci:lin'ico. 'l.u::1 do unt do::~ SOUJ; >icrvídot·os ' dedica.do.~: 

· de U bel';:.ba., .·onde · 'lecciona.ra bota.nici~ ·c cJo utilida.de, porque a. ohl"J. en.:crt-a prece i· 
a.gronomi&, c a.utor- dn Yat•ia.s obras. a lgu" tos tacs que p1•ecisa. <:or lida. c mer.li~da. 
mas das .quae~ eScripta.s ou tr:tduzidas em pelos nossos lavl'a.dorcs c c1-ea.doro~. que não 
virtude dc·wnira.tos com o goverJío 'lu ex- prima.m pelos cuJI.hcclmcntos pt'oti&;ioaao~. 
f!Iperio e _(:om o d<~ .Qn.ião; tacs torain o (Mui lo bem; ; uuilo bem.') . . · . . . , 
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